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Förord 

Inledningsvis vill vi tacka fallföretaget som möjliggjorde denna studie genom att 

tillhandahålla med resurser och tillgång till data. Utöver detta vill vi tacka alla de 

respondenter som tog sig tid för att ställa upp på intervjuer för att hjälpa oss att få en större 

kunskap gällande förekomsten av implementeringsbarriärer. Ett extra tack vill vi ge till 

”Bengt” som gav oss ett större bidrag än vad vi kunnat hoppas på. Vi tackar även vår 

handledare, bisittare och opponenter som gett oss konstruktiv kritik för att utveckla denna 

studie. Tack!  

 

 

 

 

Erik Nilsson Kim Fredlund 

Januari 2017  Januari 2017 
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Abstrakt 

Titel   Barriärer vid Lean-implementering 

  - Prestationsmåttssystemets roll och betydelse - 

Seminariedatum  2017-01-13  

Kurs  Företagsekonomi avancerad nivå, självständigt arbete, 30 hp 

Författare   Erik Nilsson, Kim Fredlund 

Handledare   Tobias Johansson 

 

Syfte 

Att identifiera barriärer vid Lean-implementering och undersöka prestationsmåttssystemets 

roll i detta.   

Problem  

Det förekommer stora utmaningar som är förknippade med en implementering av Lean. 

Dessa utmaningar agerar som barriärer för att lyckas anamma den nytta som är förknippad 

med en Lean-process 

Metodologi  

Studien genomförs som en fallstudie som har en metodologisk triangulering bestående av 

produktionsdata, styrdokument och intervjuer. Dessa analyseras utifrån både kvantitativa och 

kvalitativa ansatser.  

Teoretisk referensram  

Studien grundar sig på befintlig litteratur avseende implementeringsbarriärer vid Lean samt 

ytterligare teoretisk förankring inom prestationsmåttssystemets roll som potentiell barriär.  

Slutsats  

Flera av litteraturens nämnda barriärer uppkom i fallföretagets Lean-implementering, vilket 

ledde till att projektet inte uppnådde det önskade resultatet. Utöver detta betonar studien 

betydelsen i valet av verktyg för att uppnå Lean. Vid undersökningen av PMS roll för 

implementeringen konstateras det att detta är en central barriär för att lyckas, bland annat 

genom dess påverkan på övriga barriärer. 

Nyckelord  

Lean, PMS, implementering, barriärer, processer, vertikal, horisontell 
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Abstract 

Title   Barriers in Lean-implementation 

  - Performance measurement systems role and importance - 

Seminar date  13/01/2017 

Course  Business Administration, Master Thesis, Second Level, 30 hp 

Author   Erik Nilsson, Kim Fredlund 

Supervisor  Tobias Johansson 

 

Purpose 

To identify barriers in a Lean-implementation and investigate the performace measurements 

systems part in this.  

Problem  

There are major challenges associated with the implementation of Lean. These challenges 

are acting as barriers to successfully embrace the benefits associated with a Lean-process. 

Methodology  

The study is conducted as a case study as a methodological triangulation consisting of 

production data, policy documents and interviews. These are analyzed in both quantitative 

and qualitative approaches. 

Theoretical framework 

The study is based on the existing litterateur relating to the implementation barriers at Lean 

and further theoretical support within the performance measurement system's role as a 

potential barrier. 

Conclusions  

Several of the literature mentioned barriers arose in the company's Lean-implementation, 

which led to that the project did not achieve their intended results. In addition, this study 

emphasizes the importance of the choice of tools to achieve Lean. The study of PMS role in 

the implementation concludes that this is a barrier to success, due to that PMS also effects 

other barriers. 

Keywords  

Lean, PMS, implementation, barriers, processes, vertical, horizontal 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

The final Engineers Employer´s Federations rapporterade 2001 att organisationer som 

nyttjade fyra eller flera Lean-verktyg mellan åren 1998-2000 hade en genomsnittlig tillväxt 

på elva procent. Gällande organisationer som inte hade en implementerad Lean-process var 

denna tillväxtsiffra endast sju procent. Resultatet av denna rapport visar vilka resultat som 

kan uppnås om en organisation lyckas anamma de fördelar som Lean kan främja. Dock är 

resan för att lyckas konvertera organisationens rådande produktionsstrategi till en Lean-

strategi inte enkel att göra.  

 

Lean blev populärt för över 25 år sedan när boken ”The Machine that Changed the World” 

kom ut på marknaden (Womack, Jones & Roos, 2003). Lean är en produktionsstrategi som 

har anammats av många tillverkande företag världen över. Detta för att bibehålla eller öka 

sin konkurrenskraft i en ökad global konkurrens (Schonberger, 2007). Det centrala inom 

Lean är att minska produktionskostnaderna genom att minimera och eliminera icke-

värdeskapande processer. Termen ”Lean” står för en serie aktiviteter eller handlingar med 

syfte att eliminera slöseri, minska icke-värdeskapande aktiviteter samt förbättra den 

värdeskapande processen. Lean utgår från ett total-system-perspektiv för att skapa effektiva 

operationer och flöden. Målet med en Lean-process är att skapa ett strömlinjeformat och 

effektivt system som kan producera produkter i den takt som kunder önskar och detta med 

minimalt slöseri (Shah och Ward, 2003).  

 

Skillnaden mellan en mer traditionell produktionsstrategi och Lean kan illustreras som 

vertikal respektive horisontell produktionsstyrning. Den traditionella produktionsstyrningen 

karaktäriseras av flera separerade delprocesser som var och en ska optimeras för att på så vis 

skapa en så hög produktivitet som möjligt. Detta sker genom vertikala informationsvägar i 

organisationens hierarki. Den traditionella produktionsstyrningen är ofta centrerad kring 

maskinernas utnyttjandegrad och produktivitet. Lean däremot ser tillverkningsprocessen som 

en flödesbaserad tillverkningsprocess där materialet så snabbt och smidigt som möjligt ska 
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flyta igenom hela tillverkningsprocessen. Leans informationsvägar ska gå parallellt med 

processens horisontella materialflöde. Lean är mer orienterat kring totala cykeltider och 

värdeskapandegrad och har därmed ett mindre fokus på enskilda delprocesser.  

 

Alla typer av strategiimplementeringar är normalt sett beroende av det specifika företagets 

förutsättningar och kontext. Det går därmed inte att kopiera ett annat företags strategi och 

anta att den ska uppnå samma resultat. Detta innebär att när en organisation ska implementera 

Lean kan de inte enbart kopiera ett ”Lean-recept” och sedan implementera det. De måste 

välja ut specifika komponenter och strategier som är anpassade till just deras organisatoriska 

karaktär och kontext (Shah & Ward, 2003). En Lean-process är centrerad kring ständig 

processförbättring för att optimera materialflödets värdeskapande. Detta görs genom att 

använda olika Lean-verktyg och principer för att kunna identifiera och eliminera slöseri, 

exempelvis ”Just-In-Time”, ”Total Quality Management”, ständiga förbättringar, Supply 

chain management, 5S, Kanban-system, resursplanering och totalt produktionsunderhåll 

(Oduoza, 2008; Slack, Brandon-Jones, Johnston & Betts, 2012). Företagens val av dessa 

verktyg och principer är av kritisk betydelse då de är avgörande för att kunna identifiera och 

eliminera processens icke-värdeskapande aktiviteter med syfte att skapa ett stabilt och 

strömlinjeformat materialflöde med korta cykeltider och minimal variation (Heizer, Jay & 

Render, 2014). Trots att valet av Lean-verktyg och principer kan variera mellan företag är de 

grundläggande stegen för en Lean-implementering likartade (Azharul & Arif-Uz-Zaman, 

2013).    

 

Första steget är att identifiera företagets produktion avseende produktionstyp, volym, 

efterfrågemönster, kvalitet samt lönsamhet. Sedan ska ett team bildas som ofta består av 

experter och chefer från olika avdelningar. Dessa ska genomgå en Lean-utbildning där de lär 

sig Leans grundläggande principer och verktyg samt ”implementeringsguider”. Teamets 

främsta uppgift är att organisera och koordinera personal och resurser för att möjliggöra 

Lean-implementeringen (Azharul & Arif-Uz-Zaman, 2013). Utöver detta ska teamet även 

definiera vilka prestationsmått som ska användas för att följa upp och analysera 

tillverkningsprocessens prestationer. Dessa mått brukar beröra kostnader, kvalitet, ledtid, 
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processtid, operativ tid samt värdeskapande tid (Shah & Ward, 2003). Utöver de icke-

finansiella måtten bör även finansiella mått vara inkluderade för att kunna utvärdera Leans 

finansiella prestationer (Fullerton & Wempe, 2008). Nästa steg är att kartlägga processens 

nuvarande flöden och status. Syftet är att ge information om materialflödets väg genom 

tillverkningsprocessen samt identifiering av processens värdeskapande och icke-

värdeskapande aktiviteter. Processens prestationer bör vid detta skede mätas för första 

gången, för att sedan löpande utvärderas och se om de genomförda processförbättringarna 

realiserats eller ej. Efter kartläggningen ska Lean-verktyg väljas ut och implementeras. 

Verktygen och principerna ska väljas med utgångspunkt ur de som ger störst 

processförbättring avseende eliminering av slöseri. Löpande under verktygens 

implementeringsfas ska processens prestationer mätas. Därav är det viktigt att företaget valt 

relevanta prestationsmått som kan presentera denna typ av information. Vidare ska ytterligare 

verktyg implementeras och processen ska ständigt mätas och utvärderas tills dess att 

processens slöseri är minimerat och därmed skapar ett maximalt värdeskapande (Azharul & 

Arif-Uz-Zaman, 2013). 

 

Lean som produktionsstrategi har under de senaste årtiondena använts som prestationsökande 

metod även utanför den traditionella tillverkningsindustrin. Lean som strategi och metod har 

spridits sig och är nu även vanligt förekommande inom servicesektorn (Ballard & 

Tommelein, 2012; Stone, 2012). Lean är en strategi som levererar ökade prestationer och 

värden till kunder, anställda, aktieägare och till samhället i stort (Bhasin, 2012a). Det råder 

en tydlig konsensus om att en Lean-implementering är en långsiktig investering som lönar 

sig om den genomförs korrekt. Men för att någon förändring ska få fotfäste i en organisation 

är det viktigt att kunna identifiera och förstå de rådande barriärerna. Om dessa inte kan 

identifieras och överbryggas riskerar organisationen att istället spendera mycket tid och 

energi på att hantera själva motståndet till förändringen snarare än förändringen i sig (Nordin, 

Deros & Wahab, 2010).  
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Denna studie kommer att belysa och analysera de implementeringsbarriärer som uppstod vid 

en Lean-implementering i en svensk processindustri. Studien kommer att ha sin teoretiska 

utgångspunkt i den befintliga litteraturen avseende implementeringsbarriärer inom Lean. 

Utöver denna teoretiska förankring kommer även studien att inkludera 

prestationsmåttssystemets roll vid implementering av Lean. Tidigare studier har identifierat 

prestationsmåttssystemet som en potentiell implementeringsbarriär. Dock har dessa studerats 

som enskilda barriärer och ej tidigare satts i relation till övriga implementeringsbarriärer som 

kan förekomma vid en Lean-implementering. Genom att inkludera prestationsmåttsystemets 

roll i relation till de övriga implementeringsbarriärerna tros detta kunna synliggöra 

dimensioner som ej tidigare belysts. Dessa potentiella barriärer kommer att studeras genom 

en triangulering av data bestående av intervjuer, styrdokument och produktionsdata. Denna 

typ av metodologiska ansats är så vitt författarna vet unik i denna kontext och bör därmed 

möjliggöra ett ytterligare djup i förståelsen av detta fenomen.  
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1.2 Problematisering 

Trots Leans förmåga att leverera värde är det dock relativt få tillverkande industrier utanför 

Japan som har lyckats med sin implementering. I Storbritannien är det färre än 10 % av 

tillverkande företag som framgångsrikt har lyckats implementera Lean fullt ut. Även i USA 

förekommer det svårigheter med Lean-implementeringar då endast 4 % av 900 tillfrågade 

chefer anser att de har lyckats åstadkomma en ”avancerad” Lean-process (Stamm, 2004). 

Denna låga grad av lyckade implementeringar bör grunda sig i att det förekommer stora 

implementeringsbarriärer.  

 

Enligt Singh, Garg och Sharma (2010) är avsaknaden av en standardiserad metod för hur 

Lean ska implementeras en av orsakerna till detta. Det enda som finns är ”guider” som 

beskriver hur det bör implementeras (Waurzynaik, 2009). Anledningen till att det inte finns 

tydligare instruktioner och metoder för hur Lean ska implementeras är för att 

implementeringsmetodiken i hög utsträckning är beroende på organisationens givna 

förutsättningar och begränsningar (Singh et al., 2010). En vanligt förekommande 

implementeringsbarriär inom Lean är att organisationer sällan ser Lean som en löpande och 

kontinuerlig process (Saurin, Marodin & Ribeiro, 2011). Att förändra produktionsstrategin 

till Lean kräver ett långsiktigt åtagande (Eisenhardt & Martin, 2010). Womack och Jones 

(2005) anser att fem år är en minimal tidsram för ett medelstort företag att implementera 

Lean. Även om organisationer varit lyckosamma med själva implementering av Lean är det 

vanligt förekommande att de med tiden återgår till dess gamla arbetssätt. Enligt Schipper och 

Swets (2010) är det endast 30 % av alla genomförda Lean-implementeringar som lyckats 

förändra och behålla den nya produktionsmiljön. 

 

Lean är ett system som består av integrerade delar med tydliga mål (Sim & Rodgers, 2009). 

Dock är det förekommande att organisationer endast väljer att implementera vissa utvalda 

delkomponenter (Liker, 2004). Detta blir problematiskt då Lean ska ses som ett system 

bestående av dessa delkomponenter som tillsammans skapar helheten. Genom att enbart välja 

ut vissa komponenter kan detta system ej bli fullständigt. En central ståndpunkt inom Lean 

är att det även måste gå utöver organisationens tillverkning (Cocolicchio, 2008). Lean ska 
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aldrig ses som ett isolerat tillverkningsfenomen (Womack et al., 2003). Detta innebär att det 

är viktigt att även organisationens ekonomistyrning är inkluderad i arbetet med Lean-

implementeringen. Detta då de har till uppgift att tillhandahålla den operativa personalen med 

korrekt och beslutsadekvat information (Fullerton, Kennedy & Widener, 2014).  

 

Enligt Gunasekaran, Patel och McGayghey (2004) är det centralt att företagets 

prestationsmått härrör ur dess aktuella strategi och taktik samt kan relateras till den operativa 

nivån för beslutsfattande och styrning. Eftersom Lean innebär en strategisk 

produktionsstyrning bör detta speglas i nya relevanta prestationsmått för att kunna mäta 

organisationens prestationer enligt denna nya produktionsstrategi. Att ha korrekt och 

beslutsrelevant information är kritiskt för att möjliggöra utvärdering och styrning av 

företagets processer. Utan relevant information blir det svårt för chefer och operativ personal 

att fatta goda beslut och därmed agera korrekt i olika situationer (Fullerton & Wempe, 2008). 

Många organisationer anser även att syftet med Lean är vagt och förvirrande (Singh et al., 

2010). Företag brister även ofta i att utveckla sina prestationsmått vid implementering av 

Lean. Detta leder till att de inte har de nödvändiga mått som krävs för att lyckas utvärdera 

och bedöma tillverkningsprocessens effektivitet och produktivitet (Gunasekaran et al., 2004). 

Det finns svårigheter med att mäta prestationer i tillverkande företag, särskilt när det handlar 

om att utvärdera dessa utifrån ett Lean-perspektiv (Karim & Arif-Uz Zaman, 2013). Dessa 

svårigheter kan bli en utav flera barriärer som leder till att företag inte lyckas med sin Lean-

implementering. Med bakgrund i de starka historiska kopplingarna mellan Lean och 

tillverkningsindustrin, samt tillämpligheten av Lean-strategin i en produktionsmiljö, kommer 

denna studie avgränsas till att studera ett tillverkande företag.   
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1.3 Syfte 

Syftet är att identifiera barriärer vid en Lean-implementering samt att analysera 

prestationsmåttssystemets roll i denna. Detta för att belysa hur dessa potentiella barriärer 

tillsammans påverkade implementeringen av Lean. Detta kommer att genomföras via en 

fallstudie med en metodologisk triangulering av data från fallföretagets styrdokument, 

produktionsdata samt intervjuer. Denna metodologiska ansats är unik i denna kontext vilket 

möjliggör att uppkomna implementeringsbarriärer kan betraktas ur ett nytt perspektiv genom 

att flera datakällor kombineras.  

 

1.4 Frågeställningar 

I. Vilka barriärer uppstod vid Lean-implementeringen?  

II. På vilket sätt påverkade företagets prestationsmåttssystem implementeringen?  
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2. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen inleds med att kortfattat redogöra vad befintlig litteratur 

avseende implementeringsbarriärer benämner som centrala. Vidare i kapitlet kommer 

prestationsmåttssystemets syfte och komponenter att redogöras för att belysa skillnaderna 

mellan Lean-anpassade och vertikala prestationsmåttssystem. Avslutningsvis beskrivs ett 

teoretiskt ramverk kring Lean-implementerings effekt på tillverkningsprocessen. 

  

2.1 Barriärer vid Lean-implementeringar 

Det finns en omfattande litteratur som beskriver förekommande implementeringsbarriärer 

vid Lean. Dessa barriärer har konsoliderats till nedanstående kategorier. Dessa kategorier är 

i stor utsträckning heterogena. Dock är det vanligt förekommande att de på olika sätt är 

sammankopplade med varandra. Men för att skapa en tydlighet vid identifieringen av 

implementeringsbarriärer kommer denna kategorisering att bibehållas. Dock kommer en 

analys av implementeringsbarriärernas typer och relationer till varandra att avslutningsvis 

presenteras i studiens analys.    

 

2.1.1 Logistik och anläggning 

Lean syftar till att skapa effektiva och värdeskapande processflöden. Detta innebär att 

produktionsanläggningens layout och maskinella utrustning blir en väldigt viktig komponent 

för att uppnå detta. Lean förutsätter pålitliga och effektiva maskiner samt en layout som 

minimerar slöseri i form av förflyttning av både material och människor, vilket möjliggör 

minimala lagernivåer samt optimal materialhantering. Om anläggningen har en dålig layout 

och processtabilitet kan detta utgöra hinder för att implementera och avancera inom Lean. 

Detta eftersom att det försvårar en minimering och eliminering av materialhantering och 

lagernivåer, samt skapar en obalanserad utnyttjandegrad av maskinerna (Wong, Y., Wong, 

K., & Ali, 2009; Conner, 2009).  

 

Eftersom Lean förespråkar att rätt produkter ska levereras i små och frekventa leveranser 

genom förutbestämda flöden är det viktigt att logistiken fungerar optimalt. Om detta inte kan 
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uppnås kan logistiken utgöra en barriär för att lyckas med implementeringen (Gulyani, 2001). 

Om företagets kunder har en oregelbundenhet gällande tidpunkt för beställningar samt 

beställd volym kan detta försvåra implementeringen ytterligare. Denna oregelbundenhet gör 

det svårare för företaget att uppnå en balans mellan beställning och produktion och därmed 

skapa ett jämnt flöde i tillverkningsprocessen (Wan & Chen, 2009). Svårigheterna med att 

hantera dessa fluktuationer kan vara en barriär.  

 

2.1.2 Ekonomiska faktorer 

Ekonomisk resursbrist är en vanligt förekommande barriär för att implementera Lean 

(Pedersen & Huniche, 2011). Organisationer saknar då de finansiella resurserna som krävs 

för att driva igenom en Lean-implementering. Ekonomisk resursbrist är dock inte de enda 

ekonomiska faktorerna som kan utgöra ett hinder. Ett dåligt konstruerat incitamentsystem 

kan även motverka personalens motivation för att främja en Lean-strategi (Upadhye, 

Deshmukh & Garg, 2010). Detta genom att personalens ekonomiska incitamentsystem inte 

uppmuntrar till agerande som ligger i linje med en Lean-strategi. Exempelvis genom att 

personalen får ekonomisk bonus om de maximerar maskinens utnyttjandegrad som leder till 

höga lagernivåer vilket inte är lämpligt i en Lean-strategi.  

 

2.1.3 Chefer och ledarskap 

För att genomföra en Lean-implementering förutsätts det finnas tydliga riktlinjer i form av 

vision, strategi och mål. Dessa ska agera som utgångspunkt för att styra verksamheten i rätt 

riktning. Enligt Sim och Rogers (2008) kan bristande engagemang i ledarskapet vara en 

barriär för att lyckas med implementeringen, detta kan översättas till bristande ”top 

management support”. Det viktigt att det finns stöd från ledningen genom ett starkt 

engagemang och tydlighet. Detta ska inte endast ske genom ett intellektuellt stöd, utan det 

måste även synliggöras genom ett fysiskt engagemang och närvaro i implementeringen. 

Bristande engagemang kan leda till problem såsom begräsning av resurser, långa 

beslutsprocesser och kommunikationsbrister, vilket försvårar implementeringen (Scherrer-

Rathje, Todd & Patricia, 2009). Lean handlar om att inkludera alla och att gemensamt bidra 
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för att identifiera och utföra ständiga förbättringar. Om ledningen väljer att bibehålla makten 

och inte fördela den nedåt i hierarkin kommer detta att förhindra att lokala Lean-initiativ 

realiseras då beslutsfattandet inte är på den aktuella nivån (Berett & Fraile, 2005).  

 

2.1.4 Personal  

Robinson och Schroeder (2009) hävdar att en vanlig orsak till att Lean-implementeringar 

presterar dåligt är på grund av att ledningen misslyckas med att engagera personalen till att 

skapa en kultur som ligger i linje med en Lean-strategi. Personalen kan även skapa motstånd 

mot en implementering av Lean på grund av att de är rädda för att det ska resultera i att deras 

jobb inte längre är värdeskapande. Att Lean kan resultera i att personalen blir av med sina 

jobb är en av orsakerna till de kan skapa motstånd (Buesa, 2009). Motstånd mot förändring 

förekommer på alla olika nivåer och positioner inom företag. Motståndet mot själva 

förändringen härrör ofta från en otydlighet och osäkerhet gällande förändringen som skapar 

press, intressekonflikter och utmaningar, vilka kan utgöra barriärer som måste överbryggas. 

 

2.1.5 Utbildning och kompetens 

Ofta lägger företag stora resurser på att konstruera omfattande Lean-program men missar att 

kombinera detta med relevant utbildning om Leans verktyg och principer (Bamber & Dale, 

2000). Lean innebär ett nytt sätt att arbeta vilket förutsätter att ny kunskap och träning ges 

till de anställda. Detta kräver att formell utbildning och träning ges. Företag anser ofta att 

förändringen till Lean är så omfattande att det är nödvändigt att ta in extern kompetens för 

att lyckas. Vid en sådan situation är det viktigt att kunskapsöverföringen blir tillräcklig. Om 

detta inte uppnås kan det resultera i att syftet med Lean inte uppnås (Cudney & Elrod, 2010).  

 

2.1.6 Formell kommunikation  

Brown, Collins och McCombs (2006) anser att ett stort hinder för att implementera en Lean-

process är att åstadkomma en intern kommunikationsström där avdelningarna som hanterar 

leverantörer, produktion och kunder kommunicerar likt en enhetlig ström som går åt båda 

riktningarna. Organisatoriska formella strukturer kan skapa barriärer där dessa avdelningar 
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är separerade och har endast liten eller ingen interaktion, vilket försvårar arbetet med att 

skapa ett effektivt flöde (Cudney & Elrod, 2011). Samtliga parter inom organisationen måste 

även bli ordentligt informerade om hur implementeringsarbetet fortlöper. Brister i både 

gruppautonomin och i den organisatoriska kommunikationen leder till otillräcklig 

information. Om personalen inte blir informerade om hur det går och vilka resultat som har 

uppnåtts leder detta till ett negativt engagemang inom organisationen (Scherrer-Rathje et al., 

(2009). Om företaget inte lyckas uppnå en formell horisontell kommunikationsström kan 

detta utgöra ett hinder för Lean-implementeringen.  

 

2.1.7 Samarbeten 

Att implementera Lean innebär att avdelningar behöver samarbeta för att tillsammans skapa 

effektiva processer. Kommunikationsbrister och dåliga relationer mellan avdelningar är en 

av orsakerna till att många konflikter uppstår vid Lean-implementeringar (Upadhye et al., 

2010). Dessa konflikter kan förhindra att ett effektivt flöde inom organisationen uppnås. Att 

utveckla starka samarbeten och ett ömsesidigt förtroende mellan ledningen och arbetare är 

en förutsättning för att skapa en atmosfär präglad av Lean. Det blir därmed viktigt att 

ledningen börjar delegera det dagliga beslutsfattandet i stor utsträckning (Jagdish, Shankar 

& Santosh, 2013). Det är även viktigt att företagets leverantörer är involverade vid 

konstruktionen av Lean-processen. Om företaget inte kan få leveranser i önskad takt och 

kvantitet kan detta utgöra ett hinder för att åstadkomma en optimal tillverkningsprocess.  

 

2.1.8 Planering och uthållighet 

Att implementera Lean är en långsiktig satsning där planeringen är kritisk för att lyckas. 

Enligt Bhasin och Burcher (2006) är en av de största utmaningarna bristande riktning, 

planering och en adekvat sekvens i projektplaneringen. Ytterligare är otålighet en av de 

största anledningarna till att företag inte lyckas med implementeringen av Lean. De återgår 

ofta till dess gamla arbetssätt, denna benägenhet blir extra påtaglig när implementeringen 

stöter på svårigheter (Wong et al., 2009). 
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2.1.9 Sammanfattning 

I den befintliga litteraturen finns det många vanligt förekommande barriärer som kan uppstå 

vid en Lean-implementering. Dessa har konsoliderats till följande åtta barriärer: ”Logistik 

och anläggning”, ”Ekonomiska faktorer”, ”Chefer och ledarskap”, ”Personal”, ”Utbildning 

och kompetens”, ”Formell kommunikation”, ”Samarbeten” samt ”Planering och uthållighet”. 

Det går att utläsa att barriärerna vid en Lean-implementering är av många olika slag. De kan 

uppstå i form av fabrikens logistik och anläggning till hur samarbeten fungerar inom 

företaget. Studiens analys som sedan sker utifrån dessa barriärer behöver inte beröra alla 

angivna barriärer, utan analysen kommer att styras utifrån det material som uppkommer vid 

datainsamlingen. Syftet med att redogöra dessa barriärer är att underlätta för författarna var 

studien bör söka för att finna fallföretagets potentiella implementeringsbarriärer.   
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2.2 Prestationsmåttssystem 

Nedan redogörs det teoretiska ramverk som studien kommer att använda för att analysera 

fallföretagets prestationsmåttssystem med syfte att finna dess roll och betydelse vid Lean-

implementeringen. Avsnittet inleds med att övergripande beskriva prestationsmåttssystemets 

definition och syfte. Vidare belyses skillnaderna mellan prestationsmåttssystem ur ett Lean-

perspektiv och traditionella vertikala prestationsmåttssystem.  

 

Prestationsmåttssystem (PMS) definieras enligt Neely, Gregory och Platts (2005) som den 

övergripande uppsättningen av mått som används för att kvantifiera både effektivitet och 

genomslagskraften av olika handlingar. PMS är en samling av både finansiella och icke-

finansiella prestationsmått vilka cheferna använder som underlag för att utvärdera enhetens 

prestationer. Ett PMS består av en uppsättning individuella mått där det ska definieras hur 

prestationer ska beräknas, var data ska hämtas samt vem som ska genomföra beräkningen. 

Syftet med att mäta en organisations prestationer är för att kunna identifiera framgång 

avseende huruvida kundernas önskemål uppnås, hjälpa organisationen att förstå sin 

tillverkningsprocess och för att bekräfta vad de redan vet eller avslöja vad de inte vet. Måtten 

ska även säkerställa att beslut fattas på basis av fakta och inte på antagande, spekulation eller 

känslor (Gunasekaran & Kobu, 2007).  

 

Studien definierar fallföretagets PMS som bestående av dess finansiella och icke-finansiella 

(tekniska) prestationsmått. Teorierna kring PMS kommer att ligga till grund för att 

möjliggöra slutsatser gällande fallföretagets kongruens mellan dess PMS och Lean-strategi. 

Om fallföretagets PMS är av en mer traditionell och vertikal karaktär kommer detta att utgöra 

en diskrepans mot Leans horisontella perspektiv och därmed utgöra en barriär för Lean-

implementering (Fullerton & Wempe, 2008). PMS kan användas i egenskap av diagnostiska 

mätsystem med syfte att kontrollera organisationens mest kritiska framgångsfaktorer. 

Kritiska framgångsfaktorer kan relateras till strategiska begränsningar och motivation inom 

organisationen och därmed agerar som bas för behovet av mätning och kontroll (Tuomela, 

2005). Om detta uppnås kan det stärka organisationens motivationsfaktorer och samtidigt 

kontrollera strategins gränser. Om prestationsmåtten däremot inte ligger i linje med 
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organisationens strategi kan motivationsfaktorerna försvagas och de strategiska gränserna bli 

otydliga (Toumela, 2005). För att åstadkomma ett kongruent prestationsmåttssystem är det 

av stor betydelse att de valda prestationsmåtten ligger i linje med organisationens strategiska 

inriktning. Ur ett strategiskt perspektiv är informationen från organisationers PMS till för att 

mäta prestationer som baseras på strategins implementering eller dess output (Toumela, 

2005). 

 

2.2.1 PMS ur ett Lean-perspektiv 

För att skapa en kongruens inom företagets PMS vid en Lean-implementering behöver 

organisationen implementera Lean-anpassad Management Accounting Practices (MAP). En 

viktig aspekt inom Lean MAP är att systemet ska kunna identifiera och mäta slöseri. Detta 

för att kunna understödja strategiarbetet genom att tillhandahålla adekvat beslutsrelevant 

information med syfte att bidra till processens ständiga förbättringar. För att uppnå detta är 

det viktigt att företagets Lean-anpassade MAP klarar av att mäta de aspekter som är centrala 

inom en Lean-strategi som exempelvis identifiering av slöseri samt mätning av effektivitet 

(Fullerton et al., 2014). 

 

Eftersom att Lean är centrerat kring värdeskapande flöden är det viktigt att kostnaderna i 

dessa materialflöden kan mätas på ett korrekt sätt. En metod för detta är Value Stream 

Costing (VSC). VSC bygger på Value Stream Mapping som är en kartläggning av företagets 

tillverkningsprocess avseende material- och informationsflöde samt information om bland 

annat processens cykeltider, ledtider och lagernivåer (Ruiz-De-Arbulo-Lopez, Fortuny-

Santos & Cuatrecasas-Arbos, 2013). VSC är anpassat efter Leans flödesstruktur och mäter 

företagens faktiska kostnader per flöde. Detta skapar en tydlighet kring vilka kostnader som 

ska bäras av respektive produkter. Denna typ av härledning av kostnader förenklar 

rapporteringen genom att det är betydligt färre transaktioner som behöver registreras. 

Rapporterna blir då enklare att framställda samtidigt som de blir enklare för den operativa 

personalen att förstå och därmed nyttja som beslutsunderlag (Fullerton et al., 2014).  
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Ett Lean-anpassat MAP bör även kunna skapa aktuella och tydliga visuella rapporter som är 

begripliga av samtliga anställda. Dessa rapporter ska tillhandahålla viktiga operativa och 

finansiella mått som ger information om ständiga förbättringar, kvalitet och lagernivåer. 

Måtten ska även framställas visuellt och lättöverskådligt så att informationen är lättläst och 

användbar för alla. Enkla och lättlästa rapporter är viktigt eftersom Lean ska inkludera 

samtliga medarbetare och därmed tillhandahålla beslutsunderlag för att de ska kunna 

identifiera och utvärdera processförbättringar (Fullerton et al., 2014). En studie genomförd 

av Fullerton och Wempe (2008) påvisar att förmedling av icke-finansiella kritiska mått är 

viktiga för att uppnå goda finansiella resultat av en Lean strategi. De icke-finansiella måtten 

är viktiga vid en Lean-implementeringen då de har förmågan att tillhandahålla detaljerad och 

beslutsrelevant information som behövs för att kunna finna och hantera processernas 

rotorsaker till processens störningar vilket behövs för att lyckas med en Lean strategi. Detta 

bevisar att de icke-finansiella måtten har en kritisk roll vid en Lean-implementering 

(Fullerton & Wempe, 2008).  

 

De icke-finansiella prestationsmåtten har till syfte att mäta och synliggöra hur väl 

tillverkningsprocessen presterar enligt definierade mål. Prestationsmått förekommer på 

många olika aggregerade nivåer. I ett Lean-processperspektiv är det viktigt att 

prestationsmåtten är på en sådan nivå att det ger en tillräckligt detaljerad bild över hela 

processens prestationer. För att kunna definiera lämpliga prestationsmått är det enligt Lebas 

(1995) av stor betydelse att man förstår den process som måtten ska spegla. Att förstå den 

underliggande processen är det enda sätten för att kunna definiera mått som kan leda till 

handling. Ett företag måste förstå i vilka steg som processen kan ge avvikelser eller inte 

uppnår önskad prestation för att kunna skapa relevanta mått för att identifiera dessa 

avvikelser. Om prestationsmåtten är på en allt för aggregerade nivå synliggörs ej dessa 

avvikelser och kan därmed ej korrigeras.  

 

Organisationens prestationsmått ska kunna identifiera var det förekommer problem, slöseri 

samt flaskhalsar vilket är viktigt för att kunna härleda var det krävs processförbättringar. 

Prestationsmåtten ska även kunna påvisa om de planerade prestationsförbättringarna 
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realiserades eller inte (Gunasekaran & Kobu, 2007). Dessa funktioner kan anses vara av 

kritisk betydelse för att kunna följa upp och analysera avancemanget av en Lean-

implementering. Prestationsmått inom Lean brukar härröra från processens kostnader, 

kvalitet, ledtid, processtid, operativ- samt värdeskapande tid (Shah & Ward, 2003). Det 

centrala är att måtten ska kunna ge pålitlig information om processens prestationer. Enligt 

Hanson, Melnyk och Calantonr (2011) är det även viktigt att organisationens aktiviteter är 

sammankopplade med företagets strategi för att kunna leda till konkurrensfördelar. Detta 

innebär att det är nödvändigt att förstå hela flödets prestationer. Dock är det många företag 

som inte lyckas utveckla de nödvändiga prestationsmåtten som krävs för att kunna mäta sin 

supply chain, vilket är en viktig delkomponent inom Lean. Att förstå den process där 

prestationer skapas möjliggör inte bara identifikation av mått som möjliggör korrekta 

handlingar, det möjliggör även en tydlig strategisk utveckling på alla nivåer inom företaget 

(Lebas, 1995). 

 

2.2.2 Traditionella vertikala PMS 

De traditionella MAP var utvecklade för en kontext där ständiga produktionsflöden inte var 

av stor betydelse, i kombination med en betydligt mer arbetskraftsintensiv verksamhet. 

Tillverkningsindustrins traditionella ekonomistyrning har till uppgift att kontrollera 

organisationens prestationer genom att analysera produkternas faktiska kostnader med dess 

förkalkylerade standardkostnader. Eventuella avvikelser från produktionens 

standardkostnader utgör underlag gällande hur väl processen presterar. Eftersom en Lean-

process fokuserar på ständiga förbättringar är fördefinierade standardkostnader inte 

värdeskapande då de inte uppmanar till dessa ständiga förbättringar (Ruiz-De-Arbulo-Lopez 

et al., 2013). 

 

För att beräkna företagens tillverkningskostnader utgår man ofta från produkternas direkta 

kostnader samt fördelar företagets övergripande kostnader genom påläggsbaser som ofta är 

baserade på volymorienterade kostnadsdrivare (Ruiz-De-Arbulo-Lopez et al., 2013). Ett 

traditionellt ekonomisystemen hämtar information från produktionsgolvet för att sedan 
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beräkna och rapportera de ekonomiska prestationerna på en högre hierarkisknivå än där 

prestationerna utfördes (Fullerton et al., 2014). Dessa rapporter blir sällan tillräckligt aktuella 

och är för komplexa för att den operativa personalen ska förstå dem. Rapporterna uppmuntrar 

även till mer standardiserade mötesgenomgångar än ett kundorienterat fokus. Dessa typer av 

rapporter saknar även förmågan att kunna tillhandahålla med information om hur väl 

processförbättringar har realiserats (Fullerton et al., 2014). Denna typ av rapportering kan 

utgöra ett hinder vid Lean-implementering då prestationsrapporterna separeras från var de 

utförs. I en Lean-process behöver informationen och materialflödet följas åt och ej ”sugas 

upp” i en vertikal riktning.    

 

Traditionella ekonomisystem har ofta en lagervärdering som ligger på en alltför aggregerad 

nivå för att kunna identifiera var i processen dessa befinner sig (Ruiz-De-Arbulo-Lopez et 

al., 2013). Denna information kan antas vara viktig med syfte att lokalisera och minimera 

slöseri i form av lager. Traditionella ekonomisystem använder sig även ofta av 

arbetskraftproduktivitet och maskinernas utnyttjandegrad som viktiga prestationsmått. Dessa 

prestationsmått är inte lämpliga i en Lean-process då de uppmuntrar till suboptimering och 

lageruppbyggnad, vilka är motsatser till en Lean-strategi (Ruiz-De-Arbulo-Lopez et al., 

2013). De traditionella ekonomisystemen är konstruerade för att stödja massproduktion och 

kan ej tillhandahålla aktuella och tillräckligt detaljerade rapporter som beslutsunderlag för 

att stödja högpresterande horisontella processer (Fullerton & Wempe, 2008). På grund av att 

de traditionella MAP fokuserar på avvikelseanalyser och aggregerar kostnader kan detta ha 

en negativ påverkan i en Lean-process. De är även inkonsekventa med den teknologiska 

omgivningen som främjar en tvärfunktionell koordinering, flexibilitet och kundrespons. Att 

ha icke-finansiella och detaljerade prestationsmått som mäter processens prestationer är 

viktigt för att kunna utvärdera effekterna av de applicerade Lean-verktygen såsom TQM och 

effekterna av ständiga förbättringar. De traditionella ekonomisystemen som istället 

aggregerar upp information om kostnader kan oftast inte tillhandahålla denna typ av 

information (Fullerton & Wempe, 2008).  
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2.2.3 Sammanfattning 

PMS har till uppgift att mäta strategisk viktiga parametrar för att säkerställa att företag följer 

sin strategiska målsättning. Prestationsmåtten ska därmed utgå från företagens strategiska 

målsättning. Att implementera Lean innebär att en ny produktionsstrategi ska införas. 

Därmed blir det centralt att utveckla nya prestationsmått för att säkerställa att den nya 

produktionsstrategin följs. Denna studie kommer att använda ovan angivna teorier för att 

undersöka huruvida fallföretaget har lyckats skapa ett PMS som är kongruent med dess nya 

produktionsstrategi. Om det råder en diskrepans kan detta utgöra en barriär för Lean-

implementeringen då det inte kan skapa relevant beslutsunderlag som kan hjälpa företaget att 

följa sin nya strategi. Syftet med att undersöka fallföretagets PMS är att analysera dess roll 

och betydelse vid Lean-implementeringen.   
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2.3 Processutveckling vid Lean-implementering 

Studien ämnar analysera fallföretagets processutveckling vid implementeringen av Lean med 

syfte att agera som en kontrollvariabel för att mäta vilket genomslag denna implementering 

fått på tillverkningsprocesserna. Nedan redogörs den teoretiska grund som fallföretagets 

processer kommer att analyseras utifrån. Syfte med detta är att kunna säkerställa om 

fallföretagets eventuella processutveckling är en effekt av Lean-implementeringen.  

 

Netland och Ferdows (2016) har via en fallstudie funnit att Lean-implementeringens 

påverkan på tillverkningsprocessens prestationer går enligt en S-kurva, se modell 1. 

Teorierna som förklarar denna utveckling beskrivs nedan översiktligt.   

 

Modell 1, S-kurva (Netland & Ferdows, 2016) 

2.3.1 Implementeringsmetodik 

För att få spridning av Lean inom en organisation brukar Lean introduceras till några få och 

strategiskt utvalda aktörer som är mottagliga för förändringar och som snabbt kan uppvisa 

tydliga resultat. Lean introduceras sedan till ytterligare områden där synliga resultat kan 

uppnås. Dessa resultat övertygar andra områden och aktörer inom organisationen att anamma 

denna produktionsfilosofi. När de flesta enheter har anammat Lean återstår det endast några 

få aktörer inom organisationen som ej är mottagliga för denna förändring. Denna 

implementeringsmetodik resulterar i produktionsekonomiska resultat likt en S-kurva 

(Netland & Ferdows, 2016).  
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2.3.2 Organisatorisk tröghet 

Teorin om organisatorisk tröghet kan ytterligare förklara varför spridningen av Lean inom 

en organisation vid ett initialt skede går långsamt. Organisationens tröghet uppstår på grund 

av att personalen gärna vill fortsätta enligt de befintliga strukturerna och arbetssätten 

(Hannan & Freeman, 1977 refererad i Netland & Ferdows, 2016). Den organisatoriska 

trögheten mot förändringen är som starkast i början av förändringen för att sedan gradvis avta 

(Burns & Stalker, 1961 refererad i Netland & Ferdows, 2016) En Lean-implementering är en 

stor förändring av både hur man utför de dagliga aktiviteterna samt upprättar en ny 

organisationskultur (Netland & Ferdows, 2016). 

 

2.3.3 Inlärningskurvor 

S-kurvans utveckling kan även förklaras utifrån inlärningskurvor. Lean kan likställas som ett 

verktyg för att öka inlärningen gällande organisationens tillverkningsprocess på så vis att det 

är ett nytt sätt att tänka och agera vilket förutsätter en upplärning av att se processen ur ett 

horisontellt perspektiv. Detta innebär att ju mer erfarenhet organisationen får från Lean, desto 

snabbare kommer förbättringarna att realiseras för att sedan avta (Baloff 1971 refererad i 

Netland & Ferdows, 2016).  

 

2.3.4 Performance frontiers 

Den produktionsekonomiska utvecklingen kan även förklaras utifrån Schmenner och Swinks 

(1998) teori om ”Performance frontiers”. Denna teori proklamerar att det finns begräsningar 

i hur mycket ett system kan effektiviseras genom att förbättra den operativa kompetensen 

och förmågan innan det kräver ytterligare investeringar i tillgångens fysiska kapacitet. Detta 

bygger på avtagande marginalnytta som innebär att den marginella nyttan av inkrementella 

förbättringar ger succesivt avtagande värde. I praktiken resulterar detta i att det till en början 

finns mycket lättillgängliga förbättringsåtgärder genom att exempelvis förändra sina 

arbetsmetoder. Men när dessa är realiserade blir det svårare och svårare att finna ytterligare 

förbättringar i det operativa arbetet. Denna teori förklarar hur det vid Lean-implementering i 
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ett initialt skede finns mycket av dessa ”enkla” förbättringsåtgärder. Men när dessa är 

realiserade blir det svårare och svårare att bli mer Lean. När personalen utvecklar sin förmåga 

att arbeta enligt Lean kommer de successivt att flytta sig närmre tillgångens operativa 

maximala förmåga, det vill säga sin ”Performance frontier”. I och med detta kommer deras 

behov av ekonomiska investeringar i tillgångens kapacitet att öka om de vill fortsätta att 

förbättra tillgångens prestationsförmåga. (Netland & Ferdows, 2016). Detta förklarar den 

avtagande förbättringstakten enligt S-kurvan.  

 

2.3.5 Processutvecklingens riktning 

En viktig punkt att beakta är att tiden inte är en variabel för S-kurvans utveckling. Den 

avgörande faktorn är hur brett Lean har spridit sig inom organisationen samt hur djupt 

implementeringen har tagit sig. Det vill säga, hur stor andel av organisationens enheter som 

arbetar med att implementera Lean samt hur långt de har kommit i detta arbete. Det är dessa 

parametrar som påverkar organisationens förbättringar och prestationer enligt S-kurvan 

(Netland & Ferdows, 2016). Riktningen i organisationens utveckling och därmed i S-kurvan 

är inte konstant. För att bibehålla den positiva riktningen är det viktigt att ledningen visar sitt 

fortsatta stöd. Om ledningen reducerar resurserna som är allokerade till Lean kan det sända 

fel signaler och resultera i att de återgår till en tidigare fas med mindre Lean. Detta innebär 

att resultaten och förbättringarna kan avta i en brant takt (Netland & Ferdows, 2016).  
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2.4 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Detta kapitel inleddes med att beskriva vanligt förekommande barriärer vid Lean-

implementeringar vilka presenterades som följande åtta kategorier: ”Logistik och 

anläggning”, ”Ekonomiska faktorer”, ”Chefer och ledarskap”, ”Personal”, ”Utbildning och 

kompetens”, ”Formell kommunikation”, ”Samarbeten” samt ”Planering och uthållighet”. 

Dessa kategorier syftar till att vägleda författarna kring var de bör söka för att finna 

fallföretagets implementeringsbarriärer. Vidare presenterades PMS och dess funktion och 

roll för att mäta företags strategiskt viktiga parametrar vilka är centrala för att ge information 

om företags strategiska avancemang. Teorierna kring PMS kommer att användas för att 

analysera vilken roll och betydelse fallföretagets PMS hade vid Lean-implementeringen. 

Avslutningsvis presenterades teorier kring Lean-implementerings effekt på 

tillverkningsprocessen. Dessa kommer att användas vid analys av produktionsdata för att 

avgöra om eventuell processutveckling är hänförlig till Lean-implementeringen eller ej.  
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3. Metod 

 

Följande kapitel redogör för studiens metodologiska ansats avseende val av fallföretag, 

respondenter, urval, sökord, intervjuguide, analysmetod samt beräkning av produktionsdata. 

Kapitlet inleder med att redogöra för studiens generella metodologiska ansatser, efter detta 

presenteras de specifika ansatserna för fallföretagets styrdokument, intervjuer samt 

produktionsdata.  

 

3.1 Introduktion 

De tre datakällor som ligger till grund för studiens metodologiska triangulering är de 

styrdokument som företaget använt inför och under implementeringen, intervjuer av 

respondenter som var delaktiga i implementeringen samt produktionsdata från 2005-2015. 

Styrdokumenten analyseras i syfte att synliggöra företagets val av verktyg och vad som var 

implementeringens syfte. Intervjuerna ämnar fånga upp de anställdas upplevelse av 

implementeringen och därmed synliggöra eventuella barriärer. Produktionsdata analyseras 

som en kontrollvariabel för processernas prestationer för att identifiera om implementeringen 

av Lean påverkat fallföretagets tillverkningsprocess samt för att kunna relateras till övriga 

datakällor. 

 

3.2 Fallstudie 

Studien genomfördes med grund i en verksamhet i form av en fallstudie. En fallstudie är 

lämplig i detta fall då studiens syfte innebär att söka förståelse och se helheter, i vilken en 

fallstudie ger möjlighet att beskriva kontexten med djupare förståelse genom dess starka 

fokus på ett objekt. Begränsningen till ett fallföretag möjliggör bredare förståelse av 

företagets Lean-implementering genom att intervjuer genomförs och då möjliggör analys av 

faktiska implikationer och hinder för det enskilda fallet med hänsyn till dess kontext. 

Fallstudier lämpar sig väl för intervjuer som datainsamlingsmetod, vilka kan generera 

djupare förståelse av det studerade fenomenet. Med mer resurser på färre respondenter ger 

detta möjligheter att öka förståelsen av fallföretaget, kunskaper som sedan kan relateras till 
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företag med liknande kontext. Syftet med ovanstående ansats är att skapa förståelse kring ett 

specifikt fenomen i en given kontext (Hsieh & Shannon, 2005).  

 

Gällande anonymitet har fallföretaget uttryckt en önskan om att vara anonyma då studien kan 

innehålla känslig information. Enligt god forskningssed och författarnas bedömning att den 

faktiska verksamhetens identitet inte påverkar slutsatserna eller innehållet i studien, har 

denna önskan bemötts och företaget förblivit anonymiserat. Anonymiteten hanterades genom 

att istället beskriva verksamhetens karaktärsdrag och kontext som anses relevanta för de 

teorier som används och den diskussion som förs. 

 

3.3 Beskrivning av fallföretaget 

Fallföretaget är en stor aktör inom tillverkningsindustrin som årligen omsätter flera miljarder 

kronor. Det är ett företag med gamla anor som på grund av den ökade globaliseringen mötts 

av en allt starkare konkurrens. Det är ett cykliskt företag som exporterar en stor del av sina 

produkter utomlands, vilket bidrar till deras beroende av världsekonomins utveckling. 

Eftersom att de verkar på en global marknad råder det ett markant tryck på deras resurs- och 

processeffektivitet. För att anpassa sig till den globala marknadens förutsättningar initierade 

fallföretaget år 2007 ett omfattande produktivitetsökande program som kan likställas med 

Lean. De har en kapitalintensiv tillverkningsprocess som är uppdelad på flertalet delprocesser 

som förädlar materialet i ett sekventiellt flöde. Det sekventiella flödet är delvis styrt från 

vilken artikel som tillverkas samt produktionens aktuella beläggningsgrad. Organisatoriskt 

är produktionsflödet uppdelat i tre olika och avgränsade produktionsenheter som bland annat 

har egen personal i form av produktionschefer, produktionsledare och operatörer. De delar 

dock på stödresurser som exempelvis den tekniska personalen. Den första 

produktionsenheten utvinner och levererar råmaterial, den andra förädlar materialet och den 

tredje beskär, paketerar och lastar ut det färdiga materialet för leverans. Fallföretaget är ett 

typiskt exempel av ett tillverkande företag med goda förutsättningar för att implementera 

Lean. Företaget har även under den studerade perioden bytt ägare, ledning samt genomfört 
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organisatoriska förändringar. Fallföretaget anses vara relevant att studera utifrån den givna 

frågeställningen som innebär att analysera eventuella svårigheter med att implementera Lean.  

 

3.4 Val av studieobjekt, fallföretaget 

Med utgångspunkt ur studiens syfte blev valet av studieobjekt givet i och med att de har 

implementerat en produktionsstrategi som kan likställas med Lean, samt att de tillhandahöll 

med omfattande empiriskt material. Det empiriska materialet bestod av fallföretagets 

samlade dokumentation avseende denna Lean-implementering, vilket i resterade text 

benämns som ”styrdokument”. De tillhandahöll även med historisk och aktuell 

produktionsdata samt välkomnade intervjuer av medarbetare som hade en nära koppling till 

denna implementering. Genom att kombinera intervjuer med analys av produktionsdata och 

övrig relevant dokumentation möjliggör detta en triangulering av empirin. Trianguleringen 

av olika datakällor och metoder kan därmed bekräfta eller dementera innehållet i de övriga. 

Detta stärker således trovärdigheten i studien genom att den använder flera datakällor och 

analysmetoder (Hastings, 2012). Studien har i och med detta en metodologisk triangulering 

på så vis att olika metoder användes för att samla in empirin, samtidigt som en data-

triangulering uppnåddes genom att data samlats in data från olika källor. Trianguleringen 

ämnar att ge studien rikare data med syfte att stärka studiens validitet (Wilson, 2014). 

Användningen av flera datakällor och analysmetoder tycks vara en unik ansats till att studera 

barriärer vid Lean-implementering. Vanligt förekommande är istället enkäter (Jagdish et al., 

2013; Bortolotti, Boscari, Danese., 2014). Detta gav ytterligare incitament för att studera 

detta fallföretag då de tillhandahöll med flera datakällor som kunde analyseras utifrån olika 

metoder.  

 

Utöver de värdefulla tillgångarna till relevant empiri är fallföretaget ett lämpligt studieobjekt 

då de verkar i en processindustri vilket kan ses som en naturlig miljö för att implementera en 

Lean-strategi. För att kunna analysera en implementering ställer detta vissa krav på hur lång 

tid som gått efter implementeringens start. Fallföretagets implementeringsarbete startade för 

nio år sedan, enligt Womack och Jones (2005) är fem år en minimal tidsram för ett medelstort 
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företag att implementera Lean. Detta möjliggör att studien kan utvärdera implementeringen 

med utgångspunkt i dagsläget, med antagandet om att implementeringen givits tillräckligt 

med tid att genomföras. Fallföretaget anses därmed vara ett lämpligt studieobjekt med hänsyn 

tagen till implementeringens tidsaspekt.  

 

3.5 Litteraturinsamling  

Den litteratur som använts i denna studie har lokaliserats genom sökningar i olika databaser, 

men också genom att dessa sökresultat i sin tur hänvisat till relevanta referenser. Databaserna 

som användes var Google Scholar och Summon, i vilka sökresultaten filtrerats utifrån att de 

är vetenskapligt granskade. En vetenskapligt granskad artikel är mer trovärdig än artiklar 

som saknar granskning, varav fokus har legat på det förstnämnda i syfte att stärka denna 

studies trovärdighet. I övrigt värderas källor som publicerats i närtid då dessa kan ge fler 

perspektiv och även en nyanserad kritik av tidigare studier.  

 

3.6 Datainsamling för styrdokument 

Givet mängden styrdokument och studiens aktuella frågeställning har vi avgränsat den 

kvantitativa analysen av dessa till att endast fokusera på vissa grupper eller mappar av 

styrdokumenten. De dokument som fokuserades var presentationsmaterial, då dessa anses 

symbolisera det som företaget tycker att relevant att kommunicera ut. Med andra ord kan 

presentationsmaterialet tolkas som det som företaget prioriterar högst att kommunicera ut 

internt. De presentationer som valts ut har i företagets kategorisering av materialet klassats 

som kopplade till projektets huvudplan, i vilken det känns rimligt att söka genom, då detta 

bör innehålla de mest centrala och övergripande presentationerna kring målbilden och 

strategierna kring Lean-implementeringen. Sökningen har skett genom olika typer av 

presentationer, allt ifrån olika guider för implementering och organisering, till 

utbildningsmaterial, och grundläggande principer. Av denna anledning kan sökningen anses 

vara väl avgränsad då den i viss mån bör generera en rimlig helhetsbild av företagets 

prioriteringar genom innehållet i dess olika presentationer.  
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3.7 Val av sökord till styrdokument 

De aktuella kategorierna, eller närmare bestämt sökorden, konstruerades utifrån syftet med 

Lean, samt verktyg och principer kopplade till Lean. Dessa är hämtade utifrån Oduoza 

(2008), Slack et al. (2012) och Heizer et al. (2014). Anledningen till att sökningen fokuserade 

på syftet med Lean var för att få en indikation över vilka mål fallföretaget hade för 

implementeringen, vilka bör vara i viss enlighet med det uttalade syftet med Lean. 

Frekvensen av nämnda verktyg mättes i syfte att få en indikation över vilka verktyg 

fallföretaget valt att fokusera på, valet av dessa har betydelse då det är med hjälp av dem som 

företaget uppnår målen kopplade till Lean. Verktygen och syftet särskildes för att skapa mer 

homogena grupper av sökord för att underlätta jämförbarheten. Sökningen skedde dock inte 

på endast begreppet i sig, utan även på kringliggande begrepp och på engelska. Detta gjordes 

för att möjliggöra mer rättvisa resultat i de fallen begreppen inte resulterar i några träffar, 

utifrån att vi då exempelvis valt den svenska översättningen. Se tabell 1 nedan för en översikt 

av sökorden, i vilken de kringliggande sökorden ej illustreras.  

 

Verktyg och principer Syfte 

TQM Minska slöseri 

Kaizen Minska variationer 

SCM Minska cykeltider 

5S Processtabilitet 

Kanban Strömlinjeformat flöde 

Resursplanering   

TPM   

    Tabell 1, Sökord 

 

Observera att valen av sökord kan innebära att resultatet blir skevt genom att företaget kan 

ha fokuserat vissa verktyg eller diskuterat andra delar av Lean som därför inte syns i denna 

sökning. Däremot har sökningen utgått från de begrepp som är vanligt förekommande inom 

Lean, vilket bör innebära att dessa begrepp även är centrala för fallföretaget. Trots att 

sökorden är förankrade i befintlig litteratur är valet av sökord av stor betydelse för resultatet. 

Resultatet är således påverkat utifrån den ofrånkomliga subjektivitet som dessa val innebär. 
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Med andra ord skulle resultatet kunna skilja sig om andra sökord valts, vilket i sin tur 

påverkar analysen.  

 

3.8 Analysmetod för styrdokument 

Styrdokumenten analyserades till skillnad mot intervjuerna genom en kvantitativ 

innehållsanalys. Detta innebar att kategorier, eller ett kodschema, skapades innan materialet 

började kodas, vilket ses som en standardprocedur för kvantitativ innehållsanalys (Marsh & 

White, 2006). Kodningsschemat är som tidigare nämnts konstruerat utifrån Lean-verktyg och 

dess syfte, detta för att synliggöra fokuset på eventuella mål och strategier som låg till grund 

för fallföretagets Lean-implementering. Genom att räkna frekvensen på vilka verktyg och 

delar av syftet som förekommit i fallföretagets styrdokument kan detta ge en indikation på 

vart fokuset har legat i förhållande till de givna delar av Lean som vi söker efter. Syftet med 

den kvantitativa innehållsanalysen är att kunna relatera resultatet till övriga resultat och på 

så sätt kunna nå andra insikter. De indikationer som uppkommer av sökresultatet bör ge en 

rimlig bild över vilka delar inom Lean som företaget prioriterat att diskutera, varav dessa val 

kan ha påverkat utkomsten av implementeringsprojektet.  

 

3.9 Val av respondenter till intervju 

Respondenterna som intervjuades avseende Lean-implementeringen är personer som var 

anställda under implementeringsskeendet och som fortfarande arbetar kvar idag. Då en av 

studiens författare tidigare arbetat på fallföretaget kunde dennes kontakter hänvisa till 

relevanta respondenter för studiens syfte. Totalt sex personer intervjuades från olika 

hierarkiska nivåer i organisationen. Syftet med respondenter från olika hierarkiska nivåer var 

för att kunna fånga upp eventuella skillnader och likheter i hur implementeringen upplevdes 

och hanterades på olika organisationsnivåer. Eftersom en Lean-strategi har sin mest centrala 

påverkan på tillverkningsprocessen har främst personal med koppling till denna valts. För att 

kunna inkludera prestationsmåttssystemets inverkan vid implementeringen har även 

fallföretagets controllerchef valts ut.  

Utvalda respondenter: 
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 Anställd som arbetade som operatör vid implementeringen  

 Två produktionschefer som ansvarar för tillverkningsprocessen 

 Controllerchef som ansvarar för ekonomistyrningsfunktionen  

 Tidigare general/koordinator för Lean-implementeringen 

 Anställd som är underhållsansvarig för flera delprocesser 

 

Dessa bör tillsammans ge en övergripande bild av hur implementeringsprocessen gick till 

och hur den påverkade produktionen, anställda och dess arbetssätt.  

 

3.10 Datainsamling vid intervjuer 

Intervjuer betraktas som en relevant datainsamlingsmetod då frågeställningen anses bäst bli 

besvarad av obunden text, snarare än siffror. Detta gav också en större möjligheter att 

undersöka trender och teman i upplevelser (Wilson, 2012). Valet av semi-strukturerade 

intervjuer innebar också en ökad flexibilitet för författarna då respondentens svar kan mötas 

av följdfrågor, samtidigt som det finns färdiga frågor att tillgå för att hålla intervjun på rätt 

spår (Ibid). Då studiens fokus ligger på att synliggöra eventuella barriärer föredrogs en 

flexibel intervjuform där respondenten i stor utsträckning fick prata fritt kring detta. 

Ambitionen var att intervjun skulle likna en naturlig diskussion med följdfrågor snarare än 

att vara låst till ett frågeschema. Detta bör ha gett respondenten ett större utrymme för att ge 

rikare svar, samtidigt som följdfrågorna och intervjuguiden kan begränsa innehållet till den 

aktuella frågeställningen. Totalt genomfördes fem intervjuer med sex respondenter, se tabell 

2 för översikt. Dessa intervjuer ägde rum på fallföretaget vid tre olika dagar. Genom att välja 

personliga intervjuer, ansikte mot ansikte, snarare än exempelvis telefonintervju ökar detta 

chanserna att kunna läsa av personen och kontexten, för att eventuellt använda dessa 

observationer i tolkningen av material. Wilson (2012) påvisar dock att trots fördelarna med 

att kunna se sitt intervjuobjekt finns även nackdelar i form av att respondenten kan bli blyg 

av intervjuarens närvaro. Detta ses dock inte som ett problem i denna studie då en av 

författarna tidigare arbetat på fallföretaget och således har en viss relation till respondenterna. 

Däremot kan de två respondenterna som delade intervjutillfälle haft påverkan på varandra 
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och vad de valde att säga eller inte säga. Upplevelsen var dock att dessa respondenter snarare 

triggade igång varandra och öppnade upp till diskussion snarare än att de hämmade varandra. 

För att skapa anonymitet kring företaget har respondenterna inte nämnts vid namn. Detta kan 

ha resulterats i att respondenternas svar blivit ärligare då intervjuobjektet inte riskerats att 

“hängas ut”, samtidigt som fallföretaget fått ytterligare en grad av anonymitet. 

 

Nuvarande titel 

Titel vid initiering av Lean-

implementering Intervjulängd Intervjutillfälle 

Produktionschef 

Produktionsenhet 2 Produktionsledare 42 min 1 

Underhållsansvarig Underhållsansvarig 36 min 2 

Underhållsansvarig Maskinoperatör 36 min 2 

Controllerchef Ej anställd vid tillfället 45 min 3 

Säkerhetsansvarig Lean-koordinator 80 min 4 

Produktionschef 

Produktionsenhet 3 Ej anställd vid tillfället 29 min 5 

Tabell 2, Intervjuöversikt 

 

3.11 Intervjuguide  

För att kunna avgränsa innehållet i intervjuerna på de eventuella svårigheterna som uppkom 

i deras implementeringsprocess utformades en intervjuguide med givna teman eller förslag 

på frågor. En intervjuguide är mindre specifik än exempelvis ett strukturerat intervjuschema, 

vilket öppnar upp för en flexibel intervju där respondenten inte blir lika styrd av frågorna och 

kan ge rikare svar. Vidare utformades intervjuguiden med hänsyn till att kunna besvara de 

aktuella frågeställningarna. Nedan förklaras hur intervjuguiden konstruerades och hur 

intervjun genomfördes.  

 

Inledningsvis informerades respondenten om att intervjun spelades in och om detta var okej. 

Studiens syfte hade tidigare presenterats via mailkontakt när respondenten tillfrågades om 

medverkan i intervjun, varav syftet ej presenterades ytterligare vid intervjutillfället. Vidare 

informerades respondenten om att denne kommer att anonymiseras till den grad att inga namn 
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nämns, men att företaget internt bör kunna identifiera respondentens identitet. Intervjun 

anonymiseras även ytterligare genom att den abstraheras till koder samt att inga citat som 

kan anses vara känsliga presenterats i texten. Med hänsyn till den valda analysmetoden var 

intervjuns primära fokus att ställa öppna frågor, men om intervjun fortlöpte utan att vi berörde 

vissa frågor som ansågs relevanta kunde även mer stängda frågor ställas. Det centrala i 

intervjuerna var att söka eventuella barriärer eller svårigheter med att implementera Lean. 

Ett undantag var intervjun gällande det ekonomiska styrsystemet. Där låg fokus snarare på 

fallföretagets finansiella prestationsmått, dess användning och betydelse för Lean-

implementeringen. 

 

3.12 Analysmetod för intervjuer 

Data från de transkriberade intervjuerna analyserades med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys. Hsieh och Shannon (2005) menar att en kvalitativ innehållsanalys fokuserar 

på att generera kunskap och förståelse av ett visst fenomen, vilket även denna fallstudie 

ämnar till. Innehållsanalys är passande då den låter kategorier ”växa fram” från texten. Dessa 

kategorier växer fram genom att texterna tolkas med att systematiskt koda och sedan 

identifiera mönster i dessa (Hsieh & Shannon, 2005; Kondracki, Wellman & Amundson, 

2002). Då kategoriseringen är en mycket central del av en kvalitativ innehållsanalys finns det 

en del att ta hänsyn till för att lyckas med en bra kategorisering. Graneheim och Lundman 

(2004) lyfter att en bra kategori bör vara internt homogen, uttömmande och ömsesidigt 

uteslutande. Kodningen har skett med avgränsning till de barriärer och 

implementeringssvårigheter som var relaterade till fallföretagets Lean-implementering. I de 

transkriberade intervjuerna analyserades dess latenta mening. Detta innebar att fokus låg på 

den underliggande meningen av vad som respondenterna yttrade (Kondracki, Wellman & 

Amundson, 2002). Tolkningen av textens latenta mening sker dock inom utrymmet för 

respondentens kontext och intervjun i sin helhet, vilket begränsar de subjektiva tolkningarna 

till att istället förstå betydelsen utifrån vad respondenten tidigare sagt eller annan kunskap 

genererad från fallföretaget.  
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Graneheim och Lundman (2004) föreslår en metod för kodning som ökar kategoriseringens 

trovärdighet; genom att ur datamaterialet härleda meningsenheter till koder och teman. 

Denna analysmetod användes vid kodning av de transkriberade intervjuerna. En tabell har 

skapats i syfte att illustrera hur de uppkomna koderna har bildat olika teman, se bilaga 2.  

 

3.13 Datainsamling av produktionsdata 

Fallföretagets totala tillverkningsprocess består av cirka 20 delprocesser. Dessa delprocesser 

bearbetar produkten i olika utsträckning. En del av dessa kan ej påverkas vid en Lean-

implementering. Exempel på detta är olika typer av ugnar där ytterligare processeffektivitet 

är svårt att åstadkomma genom en Lean-strategi. Med bakgrund ur detta har processens mest 

centrala delprocesser valts som studieobjekt. Urvalet har skett i samråd med fallföretagets 

produktionschefer som bekräftat studiens val av objekt som lämpliga för att spegla 

tillverkningsprocessen som helhet. De valda delprocesserna benämns vidare i texten som M1, 

M2, M3, M4, M5 och M6 vilka bearbetar materialet i denna ordning. Delprocess M5 och M6 

är bestående av sex respektive tre maskiner. Eftersom att dessa maskiner till viss del körs 

parallellt med gemensamma resurser i form av bland annat personal, har de betraktats som 

ett objekt då enskilda maskiner ej speglar delprocessens prestationer som helhet.  

 

3.14 Beräkning av produktionsdata  

För att öka studiens analytiska pålitlighet och träffsäkerhet har fallföretagets prestationer 

analyserats. En Lean-implementering har som främsta övergripande syfte att öka företagets 

prestationer i form av både finansiella och icke-finansiella termer. Med bakgrund av detta 

anser författarna att studien får en större analytisk träffsäkerhet genom att skapa en 

kontrollvariabel som mäter hur lyckosam fallföretagets implementering var. I likhet med 

Netland och Ferdows (2016) skedde detta genom att analysera företagets operativa 

prestationer istället för dess finansiella resultat. Syftet med detta är att filtrera bort externa 

faktorer som inte har en direkt koppling till Lean-implementeringen, exempelvis 

valutaeffekter samt marknadsutveckling. Produktionsdata avseende processens utveckling 
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hämtades från fallföretagets produktionsdatabas vilket innehåller objektiv och kvantitativ 

data avseende dess tillverkningsprocess.  

 

Målet med Lean är att skapa ett strömlinjeformat och effektivt tillverkningssystem som kan 

producera produkter i den takt som kunder önskar med minimalt slöseri (Shah och Ward, 

2003). Detta bör resultera i förändringar av tillverkningsprocessen avseende lagernivåer, 

processtabilitet, cykeltider och produktivitet vilket bör kunna fångas upp genom att analysera 

produktionsdata. Fallföretagets produktionsdata analyserades från år 2005-2015. Då Lean-

implementeringen initierades under år 2007 bör detta intervall om elva år att vara tillräckligt 

för att fånga upp tillverkningsprocessens prestationer innan, under och efter 

implementeringen. Detta då det enligt Womack och Jones (2005)  finns en minimal tidsram 

på fem år för att lyckas implementera Lean. Detta stärker vårt antagande om att elva år är ett 

lämpligt tidsintervall.  

 

Eftersom fallföretagets produktionsnivåer har fluktuerat under den studerade perioden har 

endast relativa mått använts. Genom att använda mått som på olika sätt relateras till företagets 

output har en jämförbarhet över tid skapats. Denna jämförbarhet skapades genom att 

processens prestationer relateras till dess output. Därmed eliminerades störningar i 

mätningen som kunde härröra från olika produktionsnivåer. Olika produktionsnivåer kan 

bland annat antas påverka olika lagernivåer samt reparationstider. Genom att sätta dessa mått 

i relation till dess produktionsnivåer har en jämförbarhet över tid skapats. Detta är viktigt för 

att på ett pålitligt sätt kunna identifiera trender och avvikelser.   
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Studien använde följande mått för att fånga upp eventuella prestationsförändringar i 

tillverkningsprocessen:  

 Material i arbete (MIA)/ Output volym 

MIA mäter hur mycket material som befinner sig i den aktuella delprocessen. MIA i 

detta fall innebär att produkter står och köar eller svalnar för att bearbetas. Eftersom 

en och samma produkt kan bearbetas flera gånger av samma maskin är MIA en bra 

indikator för hur effektivt delprocessens tillverkningsflöde är. Minskade nivåer av 

MIA har ansets som positivt.  

 

 Antal operationer/ Produktionstid + Output volym/ produktionstid 

Detta mått är konstruerat för att mäta processeffektivitet avseende processens 

cykeltider som inkluderar bearbetningstid och ställtid. Att optimera cykeltiden i 

bearbetningsprocessen är viktigt för att öka värdeskapandet och därmed minska de 

icke-värdeskapande processerna. Genom att dividera antalet operationer med 

registrerad produktionstid bör maskinens cykeltider fångas upp. Om antalet 

operationer ökat under en konstant tidsenhet har detta tolkats som något positivt. 

Detsamma gäller om maskinens ”output volym” har ökad vid en konstant tidsenhet.  

 

 Reparationstid/ Output volym 

Måttet ”Reparationstid/ output volym” har till syfte att mäta processens stabilitet. Att 

ha stabila processer är en viktig komponent för att uppnå ett stabilt och jämnt 

materialflöde vilket är en förutsättning för en Lean-process. Måttet ”reparationstid” 

innebär nedlagd tid för reparationer av maskinen. Reparationer av detta slag är utöver 

det förebyggande underhållet. Detta mått är därmed en bra indikation gällande 

processtabilitet då det är oplanerade reparationer som mäts. Om reparationstiden per 

output volym har minskat, har detta ansetts som positivt då det indikerat att ens 

stabilitet har ökat.  
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 Output volym/ Bemannad tid 

Detta mått har till syfte att mäta processens effektivitet vid de delprocesser som är 

mer arbetskraftsintensiva. Genom att mäta förändringen avseende hur mycket output 

som personalen lyckas åstadkomma per bemannad tidsenhet bör detta skapa en 

indikation avseende eventuella processförbättring. Om output volymen har ökat i 

relation till bemannad tid anses detta som positivt då processens effektivitet kan antas 

ha ökat.  

 

Måtten ovan bör ej studeras som enskilda indikationer över processens prestationer. De bör 

snarare ses som ett paket som tillsammans säger något om hur processen utvecklas enligt ett 

Lean-perspektiv. Det är viktigt att måtten sätts i relation till varandra för att skapa en 

helhetsbild över processens prestationer. För att dölja känslig information har måtten 

normaliserats genom att konvertera de faktiska utfallen till indexerade värden med basvärde 

100. Detta kommer ej att gå på bekostnad av framställningen då syftet endast är att beskriva 

tillverkningsprocessens prestationsförändring utifrån ett Lean-perspektiv. Ytterligare krav 

för studien var att författarna följde de riktlinjer som företaget gav gällande datahantering. 

Då studien analyserade historisk och aktuell produktionsdata innebar detta en tillgång till 

data som kan anses känslig i fel sammanhang, exempelvis i händerna hos konkurrenter. Ingen 

insamlad data har därmed använts i andra syften och sammanhang än vad studien tillåter. För 

att minimera denna risk ytterligare har inte andra personer än författarna själva fått tillgång 

till detta material. 

 

3.14.1 Beräkning vid sammanslagning av maskiner 

Objekt M5 består av sex olika maskiner vilka är egna objekt i fallföretagets 

produktionsdatabas. Eftersom dessa maskiner utgör olika stor andel och har specifika 

prestationsutfall behöver dessa viktas mot varandra för att på så vis skapa en helhetsbild över 

de övergripande prestationerna. Detta har gjorts genom att beräkna respektive maskins andel 

av den totala outputen. När respektive maskins andel är given har dess prestationsmått 

multiplicerats med dess andel för att på så vis vikta fram varje maskins genomslagskraft på 

totalen. Detta summeras sedan för att på så vis spegla maskinernas prestationer på en 
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aggregerad nivå. Avseende objekt M6 som består av tre olika maskiner fanns det redan 

summerade prestationsutfall vilket innebar att ovanstående beräkning ej behövde 

genomföras.  

 

3.14.2 Tillgång till data och mått 

Vissa av tillverkningsprocessens delprocesser är väldigt olika varandra. Detta innebär att 

även delprocessens prestationsmått skiljde sig åt. I denna studies fall resulterade detta i att 

måtten ”MIA/ Output volym” endast var applicerbart på delprocess M1-M4. Detta gällde 

även måttet ”Antal operationer/ Produktionstid” som fick ersättas mot ”Output volym/ 

Produktionstid” i delprocess M5 och M6. Detta bör inte ha några större effekter på analysen 

då ersättningsmåttet är ett väldigt bra substitut mot dess föregångare. Dock är detta mått inte 

lika optimalt för att fånga upp produktionens cykeltider då den inte mäter antalet operationer. 

Ytterligare har författarna ej kunnat lokalisera produktionsdata avseende MIA i delprocess 

M5 och M6. Detta har försvårat analysen av förändringar gällande lagernivåer i dessa 

delprocesser.  

 

I de fall där produktionsdata har saknats för vissa enskilda perioder har tidigare perioder 

agerat som underlag för att beräkna delprocessens trend avseende det måttet. Detta har gjort 

med hjälp av programmet Excel som beräknar trender genom att använda ”minsta kvadrat-

metoden”. Genom denna metod kan måttets utvecklingstrend uppskattas och därmed utgöra 

underlag för studiens analys. Denna metod har givetvis sina brister då den ej får fram det 

faktiska utfallet. På grund av bristande alternativ får denna metod anses vara tillräckligt bra 

då syftet endast är att beskriva en utveckling. Vid de fall då data har saknats och beräknats 

enligt ”minsta-kvadrat-metoden” har utfallen märkts med fet och kursivt typsnitt.  
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4. Resultat och analys 

I följande avsnitt kommer resultat av det empiriska materialet som samlats in att presenteras 

och analyseras utifrån den teoretiska referensramen med syfte att identifiera fallföretagets 

implementeringsbarriärer samt prestationsmåttssystemet roll och betydelse vid 

implementeringen. Inledningsvis presenteras resultatet från analysen av styrdokumenten för 

att senare gå vidare till identifierade implementeringsbarriärer och PMS roll och betydelse 

i implementeringen. Avslutningsvis presenteras fallföretagets olika typer av 

implementeringsbarriärer. Resultaten av produktionsdata redovisas separat i bilaga 1 och 

analyseras integrerat med övriga delar i detta avsnitt. 

  

4.1 Verktyg och syfte med Lean-implementeringen 

Nedan presenteras fallföretagets syfte med Lean-implementeringen samt vilka verktyg dem 

använde för att försöka uppnå detta. Resultatet grundar sig på den kvantitativa analysmetoden 

som genomfördes i form av ord-sökningar av deras styrdokument avseende 

implementeringsarbetet. Genom att söka på ord-frekvenser i fallföretagets 

presentationsmaterial som användes inför och under Lean-implementeringen kan en 

övergripande bild ges över vad företaget valde att presentera. Det som presenterats tolkas 

som områden de också prioriterat högre, eller i vart fall fokuserat mer på. Sökningen har skett 

i två sökgrupper där en grupp har sökord kopplade till Lean-verktyg och principer, medan 

den andra sökgruppen har begrepp kopplade till syftet med Lean. 
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Diagram 1, förekomst av verktyg 

 

Resultatet av sökningen kopplade till Lean-verktyg visade att 5S nämns i betydligt högre 

utsträckning än de andra sökorden (se diagram 1). Kaizen, som innebär ständig förbättring, 

förekommer ungefär hälften så mycket som 5S. Därefter förekommer TPM (Total Production 

Maintenance), Kanban, SCM (Supply Chain Management) och JIT (Just-in-time) i fallande 

ordning. De verktyg som inte förekom i presentationsmaterialet är TQM (Total Quality 

Management) och resursplanering. Att de har haft en stor tyngdpunkt på verktyget 5S kan 

förklaras utifrån Schmenner och Swinks teori om ”Performance frontiers” (1998). De säger 

att prestationsförbättringar följer en avtagande marginalnytta och har sin utgångspunkt i att 

det är relativt enkelt att i ett initialt skede plocka den ”lågt hängande frukten”. 5S vilket är 

ett relativt enkelt verktyg kan ses som denna ”lågt hängande frukt”. Detta eftersom att 5S i 

stora drag handlar om att standardisera och hålla städat, vilket ur ett Lean perspektiv får anses 

vara relativt enkelt. Fallföretagets tyngdpunkt på 5S kan ytterligare förklaras utifrån Netland 

och Ferdows (2016) studie där de beskriver att det är vanligt förekommande att vid ett initialt 

skede snabbt försöka uppvisa tydliga resultat med syfte att främja en intern spridning av 

Lean.  

 

Ett intressant faktum med detta resultat är hur 5S-fokuset också präglar en stor del av 

intervjuerna. Där framkommer det att 5S hade mycket stort fokus och var den första 
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”grundregeln” eller det första konceptet att lära sig i Lean-implementeringen. De största 

framgångarna med Lean-implementeringen tycks också vara relaterade till 5S bland annat 

genom att de fått mer ordning och reda kring arbetsplatserna. Därav går det att diskutera om 

framgångarna med att implementera 5S beror på det stora fokuset det fått inför och under 

implementeringsprocessen. Med samma princip skulle det då innebära att verktyg som fått 

minskat fokus också haft svårare att blivit implementerade, vilket i förlängningen försvårar 

att syftet med Lean uppnås. I ett sådant fall är det som Heizer et al. (2014) påvisar; att valen 

av dessa verktyg och principer är av kritisk betydelse för att identifiera och minska slöseri, 

vilket kan ha varit fallet även i fallföretagets implementering. Detta då den analyserade 

produktionsdata visar en negativ utveckling på vissa maskiner, som då skulle kunna förklaras 

av att fallföretaget valt för få eller felaktiga verktyg som sedan kom att påverka förmågan att 

skapa ett stabilt flöde med minimalt slöseri.  

 

 
Diagram 2, förekomst av syfte 

 

För att få en indikation på vilka delar av syftet med Lean som fokuserades och nämndes flest 

gånger har sökningar gjorts relaterade till flödet, processtabilitet, cykeltider, variationer och 

slöseri. Resultatet visade att ord relaterade till flödet förekom flest gånger, följt av slöseri och 

processtabilitet (se diagram 2). Cykeltider tillsammans med variation är de delar av syftet 

som diskuterats minst i termer av att de nämnts i lägre utsträckning än de andra orden som 

söktes i presentationsmaterialet. Alla sökta syften har nämnts vilket kan jämföras med de 

sökta Lean-verktygen där vissa inte nämndes alls. Anmärkningsvärt i detta fall är syftet med 
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Lean-implementeringen tycks ha presenterats i hög utsträckning, samtidigt som den 

analyserade produktionsdata påvisar relativt få processförbättringar vilket illustreras i bilaga 

1. Detta skulle kunna vara en indikation på att företaget endast diskuterat att dessa saker ska 

uppnås utan att koppla på relevanta styrinstrument såsom mått, för att på så sätt kunna 

kontrollera och följa upp syftet mer strukturerat.  
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4.2 Implementeringsbarriärer  

Det har identifierats nio implementeringsbarriärer hos fallföretaget. Dessa presenteras 

nedan utan inbördes ordning. Många av de identifierade barriärerna kan relateras till och 

liknas vid varandra. Men för att underlätta framställandet av dessa har de avgränsats och 

kategoriserats i likhet med den teoretiska referensramen.  

  

4.2.1 Konflikt mellan syfte och val av verktyg 

Från analysen av styrdokumenten kan det konstateras att det verkar finnas en konflikt mellan 

fallföretagets syfte med Lean-implementeringen samt deras val av verktyg för att uppnå detta. 

Det går att utläsa att deras dominerande syfte var att skapa ett strömlinjeformat flöde, minska 

slöseri samt öka processtabiliteten. Dock visar förekomsten av valda verktyg att de verktyg 

som har stor effekt på materialflödet ej benämns i någon större utsträckning, som exempelvis 

JIT, Kanban och SCM. Det kan därmed konstateras att fallföretagets val av verktyg inte 

kongruerar med dess syfte. Detta kan förklaras utifrån Liker (2004) som säger att det är 

vanligt förekommande att organisationer endast väljer att implementera vissa utvalda 

delkomponenter. Denna typ av ”handplockning” av verktyg blir en barriär för att uppnå en 

Lean-process. Lean ska ses som ett totalt system som består av integrerade delar med tydliga 

mål (Sim & Rodgers, 2009). Samtliga verktyg ska integreras med varandra för att kunna 

uppnå syftet med Lean. Att fallföretaget har en skev fördelning och tyngdpunkt på vissa 

specifika verktyg får därmed anses utgöra en barriär för att uppnå syftet med Lean. Detta på 

grund av att Lean är ett system som behöver samtliga komponenter för att fungera.  

 

4.2.2 Bristande top management support 

En vanligt förekommande barriär är att projektet inte tycks vara prioriterat av ledningen och 

att stödet är svagt, vilket också uttrycks som bristande efterfrågan uppifrån och ibland även 

som resursbrist. Två av respondenterna är tydliga med att bristande efterfrågan var en av de 

främsta orsakerna till att implementeringen inte lyckades och varför projektet tappade fart 

och sedermera rann ut i sanden. En respondent menar även att detta leder till att 

engagemanget och motivationen hos de anställda försvinner till följd av att det inte 
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efterfrågas uppifrån att leva och göra enligt Lean. På en fråga gällande om varför de återgått 

till de gamla arbetssätten svarar denne ”Ja det är efterfrågan, ja det är lite grann att man 

tappat hoppet lite grann”. Vidare ges ett exempel på vad som bidragit till att projektet inte 

lyckades ”Jag tror inte att man insåg att det här var ett, en levande organism som alltid 

måste leva”. Där denne menar att det inte räcker med att bara implementera en rutin och ett 

tankesätt, utan att Lean måste efterfrågas av chefer och ledning. Det är människan som ska 

stå för förändringen och inte själva Lean-systemet i sig, respondenten uttrycker sig att ”det 

krävs ju lite ansträngning och engagemang för att sånt här ska lyckas”. Vid diskussion om 

fokus på projektet svarar en respondent att ”Sånt där måste ju vara prioriterat från 

ledningshåll, att det här är viktigt för oss”, vilket summerar en känsla som många 

respondenter hade. Just att ledningen och chefer på höga positioner inte signalerade att detta 

projekt var viktigt. 

 

En följd av att projektet inte tycks prioriteras är att de resurser som tillsatts inte verkar räcka 

för att uppnå målen med implementeringen ”jag återvänder igen varför det inte funkade, jag 

tror det var att man inte tillsatte tillräckligt med resurser för att orka genomdriva det”. Detta 

utvecklas mer konkret genom att respondenten menar att det fanns svårigheter att hantera de 

aktiviteter som uppkom i samband med projektet ”man hade inte satt till resurserna för att 

handskas med alla aktiviteter som dök upp”. En respondent menar att ”det är en resursfråga” 

gällande varför implementeringen stannat av och aktiviteter ”dött ut”. Resursbristen är med 

andra ord en tydlig barriär för att lyckas komma framåt i implementeringen, bristen tolkas 

som tidigare nämnts vara ett led i att projektet inte getts tillräcklig prioritet. En respondent 

menar att ”det har inte varit det där trycket uppifrån” till följd av att befattningshavare bytt 

tjänster. Scherrer-Rathje et al. (2009) menar att ett bristande engagemang hos ledningen kan 

innebära begränsade resurser för projektet, något som skulle kunna förklara varför det saknas 

”tryck” och resurser för att lyckas med implementeringen. Med andra ord skulle resursbristen 

vara en barriär som uppkommit till följd av att ledningen inte har tillräckligt stort 

engagemang. 
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4.2.3 Omorganisation 

En barriär som ibland hänger ihop med resursbristen och att projektet inte är prioriterat 

uppifrån är omorganisation. Omorganisation är en barriär för att implementera Lean då detta 

tycks ställa större krav på verksamheten som gör att bland annat det befintliga fokuset och 

resurserna fördelas ut på andra projekt. Ett tydligt hot från omorganisationen är också att 

nyckelpersoner byts ut, vilket gör att relevanta kunskaper och erfarenheter riskerar att 

försvinna, speciellt i ett skede där det kanske inte finns resurser att utbilda dessa. En 

respondent förklarar vad som hänt med de chefer som var med vid projektets start ”alla dom 

här mellancheferna har ju försvunnit från företaget, allihopa”. Konsekvensen av att dessa 

försvinner blir att företaget måste handskas med att introducera nya personer på de 

befattningarna, vilket då kan stjäla uppmärksamhet från Lean-implementeringen om detta ej 

prioriteras eller om det finns knappa resurser. Ett tydligt exempel på de anställdas betydelse 

påvisas av en respondent.  

 

Jag tror nu idag finns ingen av dom tolv kvar i den maskinen, dom är i 

andra maskiner eller har slutat då. Men det var en period under flera år 

där dom tolv i stort sett var orörda och det rullade på av bara farten och 

sig självt. 

 

Personalbyten tycks rubba att projektet framskrider relativt problemfritt. Omorganisationer 

tycks även leda till att Lean-tänket försvinner ”Så har vi tappat några av dom här bitarna de 

sista åren tycker jag. I samband med en del omorganisationer”. På samma sätt förklarar 

respondenten att fokuset kring projektet försvunnit i samband med en specifik 

omorganisation. Majoriteten av respondenter förklarar hur projektet fått lida av diverse 

omorganisationer. Detta skulle kunna tyda på att organisationen brister i att utbilda 

personalen i Lean, både gällande de tekniska bitarna, men också gällande värderingar. Mer 

troligt är att omorganisationen som tidigare nämnts tycks hänga ihop med resursbrist vilket 

gör att omorganisationen leder till att projektet får än mer minskat fokus. En respondent 

menar att ”det är liksom typ, omorganisationer som ligger bakom. Vi har fått stryka på foten 

helt enkelt.”, vilket tydligt ringar in hur omorganisationer agerar som en barriär för att 

åstadkomma en implementering av denna storlek och komplexitet.  
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Vid fall då projektet inte har den höga prioritering som krävs tycks omorganiseringen bidra 

till främst nackdelar för projektet. Ledningens bortprioriterande av Lean-projektet vid 

omorganisationer skulle även här kunna förklaras av ett bristande engagemang som ges i 

uttryck genom begränsade resurser (Scherrer-Rathje et al., 2009). Pederson och Huniche 

(2011) menar att ekonomiska faktorer såsom begränsade resurser är en vanligt 

förekommande barriär för att implementera Lean. Detta tycks vara en tydlig barriär för 

fallföretaget i de fall en omorganisation har skett och följden blivit minskade resurser till 

implementeringsprojektet. 

 

4.2.4 Avsaknad av relevanta rutiner  

En annan vanligt förekommande barriär är att företaget saknar relevanta rutiner eller brister 

i dess nuvarande rutiner. Detta blir en barriär genom att rutinerna kan hjälpa att kontrollera 

eller följa upp de önskade arbetssätten, vilket förhindrar att de går tillbaka till det gamla 

arbetssättet. En respondent lyfter de aktivitetslistor som uppkommit av projektet och 

efterfrågar mer arbete kring dessa, detta tolkas som att rutiner saknas för att hantera listorna 

”Och det här ska ju hela tiden bara jobbas med det här, upp med förlusterna, upp med 

förlusterna”.  I många fall berömmer respondenterna vissa rutiner de hade som hjälpte dem 

att behålla fokus och arbeta i linje med Lean. I en diskussion om möten mellan de olika 

skiftlagen återger en respondent när maskinoperatörerna efterfrågade tätare möten. 

 

- Aa också kommer vi att ha det var tredje månad 

- Operatörerna skriker rakt ut “inte var tredje månad! Det är försent” 

- Ja “vadå rå?” säger han  

- Måste ju vara tidigare, kanske en gång i månaden  

- Nä säger han, det blir var tredje månad.  

- Ja men då rinner det ju ut i sanden 

 

Detta är ett exempel på hur företaget brister i dess mötesrutiner och följden blir att mötena 

och i slutändan projektet rinner ut i sanden. Citatet ger också ett konkret exempel på hur 
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företaget inte efterfrågar dessa möten som operatörerna onekligen upplever som positiva för 

att samordna projektet. Med andra ord kan barriärerna bristande efterfrågan och att det inte 

är prioriterat uppifrån också hänga ihop med avsaknaden av relevanta rutiner, detta genom 

att företaget ej efterfrågar vissa rutiner och därför skapas de inte. En annan respondent lyfter 

hur rutinerna för utbildning inom Lean har försvunnit med åren. 

 

I vårat eget koncept, det har vi inte utbildat i, på typ 4 år. Från att innan då 

har mosat igenom alla chefer och nyckelpersoner och för all del även 

intresserade operatörer. Jag tror vi har utbildat totalt 140 personer i vårat 

eget koncept, då snackar vi om veckolånga utbildningar då. Men vi gör ju 

inte det längre. 

 

Om det funnits rutiner för att konservera den kunskap som tidigare chefer och nyckelpersoner 

haft kanske implementeringen lyckats bättre. Med andra ord om företaget kvarhållit rutiner 

för att utbilda personal inom Lean skulle dessa rutiner kunnat stävja eventuell 

kunskapsdränering på nyckelpersoner och därmed också haft bättre förmåga att möta de 

omorganisationer som fick projektet att stanna av. Ett annat fall där rutiner skulle kunna 

agerat som en viktig struktur för att hålla kvar ett arbetssätt och ett fokus på projektet 

synliggörs av en respondent som berättar följande över vilka problem som var återkommande 

i implementeringen ”det är väl mer att hitta den strukturen för att arbeta bort störningar”. 

Där denne antyder att de inte hade någon struktur att luta sig mot för att minska slöseri och 

variation, vilket rutiner hade kunnat vara ett verktyg för att undgå en del återkommande 

problem kopplade till att lyckas med implementeringen.  

 

4.2.5 Otydliga mål och strategier 

En vanligt förekommande barriär som lyfts i samtliga intervjuer är att det fanns otydliga mål 

eller riktlinjer för projektet. En respondent uttrycker detta konkret ”sen är det ju också den 

här tydligheten uppifrån koncernledningen som saknas då, att vi skall jobba enligt det här”. 

Detta pekar på att många beslut fick fattas godtyckligt av de anställda, i brist på tydliga mål 

eller riktlinjer. En respondent menar att det är svårt att styra en verksamhet om dessa inte 
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framgår. Dock finns tecken på att det tidigare, troligtvis vid uppstartsfasen, funnits tydliga 

mål. En respondent menar att ”när inte hela företaget längre jobbar efter ett tydligt koncept” 

så har det blivit att de återgått till deras gamla arbetssätt. Ytterligare en respondent menar i 

en diskussion om projektets syfte att det är konstigt att det inte fanns ett uttalat mål kring 

detta ”Men underförstått fanns det väl de där, och det kan man väl kanske i backspegeln 

tycka är lite konstigt att det inte fanns någon uttalad målsättning egentligen för det här.” En 

annan respondent menar också att målsättningarna är otydliga och att det inte har diskuterats 

så mycket ”Hur ska vi nå och vad är våra effektivitetsmål då liksom den här, jag har inte 

sett mycket av den kommunikationen”. Ytterligare en respondent påpekar att de inte hade 

övergripande mål över vad som bör uppnås i produktionen ”Sen så fanns det väl inget 

jättetydligt övergripande att “ni ska nå 8 % produktivitetsförbättring per år” eller alltså nån 

sån form av övergripande syfte fanns väl egentligen inte”. 

 

Genom att de upplevde en otydlighet kring projektets målsättning blir det självklart svårt att 

uppfylla dessa mål. Värt att notera är att denna barriär inte nödvändigtvis menar att företaget 

saknade målsättning eller att den var otydlig i sig, utan kan istället handla om att 

målsättningen inte på ett tydligt sätt kommunicerats genom hela företaget. Därmed kan 

kommunikationsbrist varit en barriär som skapat otydlighet kring målsättningen. Jagdish et 

al. (2013) menar dock att ett starkt förtroende och samarbete mellan ledningen och de 

anställda är en förutsättning för att skapa en Lean-atmosfär. Vidare nämner författarna att 

ledningen i stor utsträckning bör delegera det dagliga arbetet, vilket ter sig tydligt att det inte 

har skett i fallföretaget. På samma sätt tycks även samarbetet med och förtroendet för 

ledningen inte varit så högt, vilket ges i uttryck som bland annat otydliga mål och att anställda 

tappar hoppet när det saknas efterfrågan från ledningen. Barriären som Jagdish et al. (2013) 

lyfter tycks inte ha varit ett problem vid projektets start, utan verkar vara en konsekvens av 

omorganisation där ledningen bytts ut. Detta kan dock förstås som logiskt genom att 

förtroende och samarbete kan ses som något som skapas över tid, varav den nya ledningen 

inte ligger på samma nivå som tidigare ledning. Det synliggör också sårbarheten i att 

omorganisera under en pågående Lean-implementering, vilket skedde för fallföretaget.  
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En annan barriär som tycks vara ett hinder för implementering handlar om att företaget 

suboptimerar mycket och i viss grad saknar samordning. Denna barriär anses vara en utkomst 

av otydliga mål och riktlinjer genom att avsaknaden av tydlighet ger den anställde incitament 

att endast agera utefter sin maskin. En respondent beskriver det som att ”då var det mer som 

isolerade öar och inte i ett sammanhang då” när denne förklarar att vissa maskiner lyckats 

med Lean bättre än andra. Resultatet av den analyserade produktionsdatan bekräftar 

respondentens upplevelse då det visar att ”produktionsenhet 3” har en positiv utveckling till 

skillnad från ”produktionsenhet 2” vars processer domineras av en negativ utveckling (se 

bilaga 1 för översikt av produktionsdata). Genom att fokus ofta var på den enskilda 

avdelningen eller maskinen och dessa blev som isolerade öar, innebar det också att viktiga 

framgångsrecept stannade vid just den ön. Detta blir en barriär utifrån att hela projektet 

förhindras att gå framåt genom att det i praktiken är flera små projekt per ö snarare än 

genomgripande i företaget. Genom att de olika öarna fick lösa problem utifrån sitt eget bästa 

ledde det också till att framgången varierade på olika avdelningar. 

 

Styrningen uppifrån var egentligen inte jätte-stringent utan det var väldigt 

mycket upp till var och en av avdelningarna och genomföra, det gjorde ju 

att det kom å se lite olika ut på olika avdelningar.  

  

Det som sedan blir en stor barriär för att lyckas med Lean är hur fokuset allt som oftast 

hamnar på maskinnivå när det gäller produktionen ”man optimerar beläggningen i varje 

maskin istället för att hålla fast vid det flödet som är standardiserat då”, däremot uppvisas 

förståelse för vad suboptimeringen kan leda till när en respondent beskriver att det ”är rätt 

så fri körordning på vad vi ska producera, vilket kanske inte alltid är det bästa för övriga 

flödet, utan man ser det mer till sitt eget”. Suboptimeringen påverkar som respondenten 

påpekar det övriga flödet och kan alltså försämra för produktionen sett till hela flödet, vilket 

skapar en barriär för att åstadkomma ett stabilt flöde utan slöseri. Cudney och Elrod (2011) 

menar att en dålig interaktion mellan avdelningarna försvårar för företaget att skapa ett 

effektivt flöde, vilket det finns tydliga exempel på hos fallföretaget. Upadhye et al. (2010) 

påvisar också vikten av ett gott samarbete mellan avdelningarna, däremot med den ansatsen 
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att kommunikationsbrister kan skapa konflikter som motarbetar ett effektivt flöde, vilket det 

inte framkommit av intervjuerna att det skulle finnas. Om konflikter istället definieras utifrån 

ett produktionsperspektiv snarare än ett socialt perspektiv finns större likheter med 

fallföretaget, där bristande samordning ledde till produktionsmässiga konflikter gällande att 

den egna maskinen prioriterades före det totala flödet. 

 

4.2.6 Bristande engagemang och tro på Lean-projektet 

En barriär som tidigare berörts är bristande engagemang. Ett hinder för att lyckas med 

implementeringen är alltså ett bristande engagemang eller tro på projektet, dels från ledning 

och mellanchefer, men också övriga anställda. En respondent förklarar hur ett bristande 

engagemang bidrog till att projektet inte lyckades. 

 

Jag tror att företaget förlitade sig på att systemet skulle ta hand om alla 

problemen, men det är ju människan som drivkraft det bottnar i. Att man 

har folk som driver det framåt, jag var ju inne på det spåret att 

mellancheferna inte drev det framåt. 

 

Detta kan tyda på att företaget underskattat arbete och utbildning kring värdegrund utan 

istället fokuserat på de tekniska aspekterna inom Lean. Ett bristande engagemang hos 

mellancheferna skulle kunna förklara de skillnader som finns i de olika 

produktionsenheterna. Där de processer som utvecklats negativt hade en chef med mindre 

engagemang än de processer som utvecklades positivt. En respondent menar att för att lyckas 

med Lean måste man vara ”religiös”, vilket innefattar en stark tro och hängivenhet till 

projektet. Denne urskiljer två faktorer som är centrala för att lyckas ”Så tillräcklig kunskap 

och religiöst, det är viktigt, och det börjar uppifrån”. Med andra ord ska hela företaget tro 

på projektet, där ledning och chefer på höga positioner ska agera ledstjärna. Företaget verkar 

inte ha lyckats med detta då en annan respondent menar att ”Det fanns nog en 

engagemangsbrist från den tidens högsta ledning om jag tänker efter.”  
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Däremot lyfts också faran i att skapa ett för stort engagemang inledningsvis, för att sedan inte 

kunna leva upp till det som sagts ”Ja det slogs ju på stora trumman och engagemanget blir 

väldigt stort, men det dör ju väldigt fort när man märker att det inte händer något hos en 

själv”. Engagemanget var högt till en början, vilket tyder på att företaget hade goda 

förutsättningar att lyckas utifrån denna barriär, dock avtog detta engagemang över tid vilket 

också då blir en barriär genom att intresset för att driva projektet framåt försvinner. Genom 

att företaget skapar engagemang, men inte kapitaliserar på det, tycks det bidra till att 

engagemanget sjunker och en negativ inställning till projektet uppstår ”Men liksom, en del 

hade väl då blivit lite skeptiska under tidens gång då liksom. Jaha nu drar ni igång det ni 

snackat om för ett par år sen liksom”. Denna negativa inställning påvisas av en annan 

respondent som återger ett fall där denne illustrerat vilka framsteg de gjort på en så kallad 

införandestege.  

 

Sen kan dom komma och säga “vad var det jag sa, det funkar ju inte?” och 

lite så är ju också, så var det ju, stod och hånade med bilderna vi försökte 

aktualisera med /…/ dom hängde morötter på den där jävla stegen bara 

för att visa hur korkad vi va. 

 

En negativ inställning likt den som respondenten målar upp blir ett hinder då det riskerar att 

skapa ett förändringsmotstånd hos de anställda, som då inte tar till sig projektet och självmant 

försöker driva det framåt. Scherrer-Rathje et al. (2009) menar att bristfällig återkoppling om 

projektets status och framfart kan leda till en negativ inställning, detta tycks inte ha varit 

fallet i det som citeras ovan, utan där verkar den negativa inställningen kommit från att 

företaget inte kapitaliserat på det engagemang som skapats utifrån lovord om projektet.  

 

Däremot påvisar en del respondenter att återkopplingen av projektet varit otydlig varav det 

skulle kunna bidra till svårigheter att motivera sig för projektet och faktiskt se att det fungerar 

på sina håll. Därmed är det inte uteslutet att detta varit en barriär för att implementera Lean, 

genom dess eventuella påverkan på engagemanget. Att inte engagera de anställda att skapa 

en Lean-kultur ses som ett hinder för att implementera Lean enligt Robinson och Schroeder 
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(2009). Det framkommer att alla anställda inte tycks dela engagemanget och tron på Lean, 

varav det bristfälliga engagemanget hos personalen i kombination med avsaknaden av en 

Lean-kultur kan ses som en barriär. Däremot menar en av respondenterna att Lean i det stora 

hela välkomnades av operatörerna då det underlättade deras arbete. Detta talar för att det kan 

finnas goda möjligheter att skapa en Lean-kultur.  

 

Om denna kultur är beroende av ett engagemang hos samtliga anställda finns det dock 

utmaningar med detta då engagemanget brister i olika avseenden. Det bristande 

engagemanget kan ha sin grund i ledningen inte uppvisat tillräckligt med engagemang för 

Lean-implementeringen. Sim och Rogers (2008) lyfter just detta som en barriär, vilket 

bekräftar respondenterna som uttrycker stundtals svagt engagemang från ledning och chefer. 

Som tidigare nämnts kan detta bristande engagemang även leda till exempelvis begränsade 

resurser (Scherrer-Rathje et al., 2009). Det starka engagemang som tycks ha funnits hos de 

flesta operatörer skulle kunna bero på att företaget anammat den implementeringsmetodik 

som Netland och Ferdows (2016) förklarar ska möjliggöra stor spridning av Lean. Den 

innebär att implementeringen inleds med att skapa synliga resultat som sedan ska motivera 

resterande verksamhet att tro på att förändringen är möjlig, vilket då ger 

produktionsekonomiska effekter likt en S-kurva. Fallföretagets stora fokus på 5S kan som 

tidigare nämnts vara ett exempel på en ”lågt hängande frukt” och ett tillsynes lätt verktyg att 

implementera som ger snabba och tydliga resultat. Med andra ord var detta inledande fokus 

på 5S strategiskt viktigt i syfte att möjliggöra en utveckling enligt S-kurvan. Utifrån Netland 

och Ferdows (2016) resonemang kan de synliga resultaten från 5S-implementeringen alltså 

vara en förklaring till ett starkt engagemang hos de anställda.  

 

4.2.7 Bristande uthållighet och långsiktighet  

En barriär som var vanligt förekommande är barriären bristande uthållighet. Denna barriär 

kommer även till uttryck som bristande fokus, att projektet stannar av eller för kortsiktiga 

planer. En respondent pekar på att ett bristande tålamod var den största barriären till varför 

implementeringen inte lyckades och de föll tillbaka på gamla arbetssätt ”Eldar man inte på 
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med nya vedträn i brasan så klingar det ju av elden”. Detta indikerar att det inte var samma 

glöd eftertid utan att projektet istället klingade av eftersom att det inte satsades det som 

krävdes över längre tid. Denne menar också att företaget hade behövt ”kvalitetssäkra det 

man har gjort innan man går vidare till nästa steg”, men istället gick de fort fram för att ett 

mindre pilotprojekt visat positiva resultat. En respondent diskuterar Lean och lyfter att det 

kräver långsiktighet.  

 

Det är inte jättelätt och det tar tid, alltså läser du en Lean-bok så kan du 

ju få för dig att det är en process du pytsar in i en fabrik på ett par, tre 

veckor. Och det gör du ju med skyltar och färger, och protokoll och grejer. 

Men du får inte med dig organisationen på två, tre veckor. Det är först när 

du får det egentligen som du får dom stora vinsterna. 

 

En effekt av bristande långsiktighet är hur projektet tenderar att stanna av. När projektet 

stannar av på grund av att det inte finns någon uthållig satsning tycks det påverka de 

anställdas inställning till projektet negativt. Av den anledningen blir bristande tålamod och 

uthållighet en central barriär då den skapar ytterligare en barriär gällande hur engagerad de 

anställda är att arbeta med och för projektet. Att projektet stundtals stannar av leder också till 

att satsningen blir ”hackig” och därför får börja om i vissa avseenden. Den respondent som 

menar att behov av uthållighet och långsiktiga planer är en av de mest centrala barriärerna 

förklarar det som att ”Man såg inte det kanske som långsiktigt strategiskt viktigt, utan det 

handlade då om kvartalsekonomin”, och att receptet för att lyckas delvis handlar om ” 

Genomtänkta planer och att man inser att det här är långsiktigt då, ja, det är väl medicinen”.  

 

Även Wong et al. (2009) lyfter bristande uthållighet och tålamod som en av de främsta 

anledningarna till varför ett företag misslyckas att implementera Lean. Vilket tycks 

samstämma med denna studies resultat där bristande uthållighet och kortsiktighet uppmålas 

som en central barriär av majoriteten av respondenterna. Bashin och Burcher (2006) menar 

också att en bristfällig planering är en av de största utmaningarna, vilket kan stämma för 

fallföretaget som tycks sakna långsiktighet i sitt agerande och planerande. Det kan vara så att 

företaget underskattat behovet av långsiktig planering, eller att de faktiskt haft långsiktiga 
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planer, men av någon anledning bortsett från dessa i tider av sämre ekonomiska 

förutsättningar och därför prioriterat bort Lean-projektet. Begränsade resurser är som tidigare 

nämnts en vanlig barriär enligt Pedersen och Huniche (2011), vilken också återkommer för 

fallföretaget. Oavsett tycks den bristande långsiktigheten varit en starkt bidragande orsak till 

varför projektet inte lyckades och lades ner, även om ingen konstaterat officiellt att projektet 

är nedlagt.  

 

4.2.8 Fabrikens logistik och anläggning 

Det fanns även barriärer som inte uppkom frekvent i intervjuerna men som ändå är värda att 

behandla. En av dessa är hinder gällande fabrikens layout, vilket enligt Wong et al. (2009), 

Conner (2009) och Gulyani (2001) försvårar för företaget att vara Lean genom dess påverkan 

på materialhantering, lagernivåer och logistik. Svårigheterna ligger i att kunna skapa ett 

standardiserat flöde och minska slöseri, vid en fabrikslayout som för fallföretaget finns det 

ofrånkomligt slöseri i form av förflyttning av material som endast kan överkommas vid annan 

fabrikslayout. Vilket är en uppenbar barriär för att kunna implementera Lean enligt Shah och 

Wards (2003) definition som innebär ett strömlinjeformat och effektivt tillverkningssystem 

med minimalt slöseri.  

 

Då fallföretagets anläggning kan ses som komplex och olämpligt konstruerad utifrån ett 

Lean-perspektiv innebär det också att de redan från start har sämre förutsättningar att lyckas 

med implementeringen. En respondent kommenterar de fysiska begränsningarna och 

fabrikens layout i ett sammanhang där vi frågar varför en viss framgångsrik metod inte 

används på alla maskiner ”Som våra fabrikslokaler ser ut så är det, det är inte lätt att få till 

det ska jag säga. Det är det inte. Men det är värt att jobba med”. Vidare utvecklar 

respondenten “Vi har ju gamla trånga lokaler, gör man en förändring i ena änden så 

påverkar det ju ofta på något annat sätt, och vad är minst dåligt? Vi vill ha det nya, då får 

vi skippa det där som var rätt bra då” och avslutningsvis ”Den historiska layouten har vi ju 

emot oss”. En annan respondent menar att de har ”en jätteutmaning med logistiken”. Detta 

synliggör vilket uppenbart hinder fabrikens layout är för att de ska kunna arbeta som de 
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önskar, enligt Lean. Därmed kan det konstateras att deras produktionslayout utgör en barriär 

för att uppnå en Lean-process.  

 

4.2.9 Bristande kunskap om och förståelse för Lean 

En annan barriär som nämns i flera av intervjuerna berör bristande kunskap om Lean eller 

brister gällande utbildningen. En respondent upplever att de nya cheferna inte förstår vad 

Lean handlar om och att ”det vart för mycket konstiga saker för dom, jag tror att inte att dom 

greppar Lean production”. En annan respondent förklarar på samma tema att fokus på 

projektet försvann till följd av en omorganisation och att ”många nya befattningshavare på 

dom högre positionerna, dom har väl inte varit med under uppstarten, och saknat 

kunskapen”, samma respondent påpekar också att kunskapen är en central del i att lyckas. 

Vidare förklarar denne att ”Och efterhand då som folk slutar och byter befattningar och 

försvinner till andra företag och såhär, då klingar den här kärnkunskapen om konceptet 

klingar ju av då liksom”. Ytterligare en respondent menar ”Att få alla att förstå nyttan med 

det hela skulle jag säga är svårast.”, vilket antyder om att utbildningen inte nått hela vägen 

fram och att bristande kunskap är en potentiell barriär för att lyckas. Detta ligger då i linje 

med vad Cudney och Elrod (2010) säger gällande att om kunskapsöverföringen inte är 

tillräcklig kan det innebära att syftet med Lean inte uppnås.  
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4.2.10 Sammanfattning 

Fallföretagets Lean-implementering har försvårats av följande nio barriärer:  

I. Konflikt mellan syfte och val av verktyg 

II. Bristande top management support 

III. Omorganisation 

IV. Avsaknad av relevanta rutiner 

V. Otydliga mål och strategier 

VI. Bristande engagemang och tro på Lean-projektet 

VII. Bristande uthållighet och långsiktighet 

VIII. Fabrikens logistik och anläggning 

IX. Bristande kunskap om och förståelse för Lean 

 

Av analysen av fallföretagets styrdokument samt genom intervjuerna med personal som varit 

delaktig vid implementering har ovanstående barriärer kunnat identifieras. Analysen av vissa 

av barriärerna har stärkas genom att även beakta produktionsdata som visar 

tillverkningsprocessen utveckling. Barriärerna som presenteras ovan är separerade med syfte 

att skapa en tydlig distinktion mellan dem. Dock kan de delas upp i olika typer av barriärer 

vilket avslutningsvis kommer att redogöras, i denna kommer även barriärernas relationer med 

varandra att lyftas.  
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4.3 PMS påverkan på Lean-implementeringen  

Nedan presenteras analysen av fallföretagets PMS med syfte att finna om det är kongruent 

med dess Lean-strategi. Löpande analyseras PMS roll och betydelse vid Lean-

implementeringen, kapitlet avslutas med en sammanfattande analys.  

 

4.3.1 Vertikala PMS 

I intervjun angående fallföretagets finansiella prestationsmått och uppföljning framkom det 

att de har en ekonomistyrningsfunktion som på många sätt kan likställas med en vertikal 

ekonomistyrning. Detta blev tydligt när respondenten beskrev de verktyg de använder för att 

följa upp och analysera deras ekonomiska prestationer. När respondenten fick frågor 

angående deras produktkalkylering framkom det på flera punkter att de har likheter med ett 

vertikalt PMS.  

 

4.3.1.1 Volymorienterad kostnadsdrivare 

Fallföretagets tillverkningskostnader har bland annat en volymorienterad kostnadsdrivare 

som i detta fall består av bearbetnings tid i maskinerna. Detta framkom vid frågan om hur 

fallföretagets bearbetningskostnader fördelades ”för genom maskintimkostnad så har vi, 

laddar vi på alla processkostnader och bearbetningskostnader som uppstår”. Att på detta 

sätt fördela tillverkningskostnader går i linje med en vertikal ekonomistyrning (Ruiz-De-

Arbulo-Lopez et al., 2013). Produkternas genomsnittliga processtid resulterar sedan via 

påläggen till en bearbetningskostnad som kommer att ligger till grund för respektive produkts 

budgeterade standardkostnad.  

 

4.3.1.2 Standardkostnader 

Vid diskussion angående fallföretagets användande av standardkostnader svarar 

respondenten följande ”Standardkostnader använder vi ju eh, just för om du vill 

bearbetningskostnader i efterkalkylen också då. Så då har du ju satt dina budgeterade 

standardkostnader”. Att använda sig av standardkostnader är en enligt Ruiz-De-Arbulo-

Lopez et al. (2013) ett kännetecken på en vertikal ekonomistyrningsfunktion.  
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I och med att en Lean-process fokuserar på ständiga förbättringar är budgeterade 

standardkostnader inte värdeskapande då de inte uppmanar till dessa ständiga förbättringar. 

Standardkostnaderna agerar mer som normvärden där tillverkningskostnaden är på en 

standardiserad nivå. Dessa standarder kan utgöra en motvikt mot att ständigt utmana 

processen för att öka dess värdeskapande. Standardiserade prestationsnivåer är inte lämpliga 

i en strategi som syftar till en ständig processförbättring. Dessa standardkostnader kan även 

ha en bidragande orsak till den bristande efterfrågan av processoptimering som flera 

respondenter nämner i intervjuerna ” Ja det är efterfrågan, ja det är lite grann att man tappat 

hoppet lite grann”. Detta genom att företagets PMS har till uppgift att tillhandahålla med 

beslutsrelevant information till chefer och operativ personal om företagets prestationer 

(Fullerton & Wempe, 2008). Då fallföretagets PMS utvärderar tillverkningsprocessen efter 

de budgeterade standardkostnaderna kommer detta ej att efterfråga en ständig 

processförbättring. Grunden i detta är att informationen som ges avseende 

tillverkningsprocessen prestationer påvisar att processens prestationer ligger i linje med 

budget och kräver därmed ej några förbättringar.  

 

4.3.1.3 Vertikala rapporteringsvägar 

Ett traditionellt vertikalt ekonomisystem hämtar information från produktionsgolvet för att 

sedan beräkna och rapportera de ekonomiska prestationerna på en högre hierarkisknivå än 

där prestationerna utfördes (Fullerton et al., 2014). Även fallföretagets rapporteringsvägar 

går i linje med ett vertikalt PMS där prestationsrapporterna främst går till en högre hieratisk 

nivå än där prestationerna utfördes. Fallföretagets ekonomiska rapporteringsvägar går främst 

uppåt mot management alternativt sidledes men på en högre hierarkisk nivå än där 

prestationerna utfördes. Detta blir tydligt när respondenten frågas om hur de arbetar med 

avvikelserapportering i verksamheten ”Det har vi inte så mycket utåt i organisationen idag 

faktiskt. Mera uppåt mot management, och kanske sidledes om du vill.” I en Lean-strategi är 

det centralt att alla medarbetare är inkluderade i arbetet med att utveckla Lean. För att detta 

ska möjliggöras är det enligt Fullerton et al., (2014) viktigt att prestationsrapporterna är 

lättförståelig och även når den operativa personalen. De måste kunna tolka och förstå utfallen 

för att på så vis hålla sig uppdaterade med organisationens prestationer.  
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Denna kommunikation verkar brista hos fallföretaget. Denna brist kan vara en påverkande 

faktor till den otydlighet som finns hos fallföretaget gällande Lean-implementeringens 

målsättning och riktlinjer. I en Lean-strategi ska både material och information följas åt i en 

horisontell ström. Genom att rapporterna tenderar att endast rapporteras uppåt mot 

management alternativt sidledes men på en högre hieratisk nivå än där prestationerna 

utfördes förhindras denna horisontella kommunikationsström. Enligt Neely et al., (2005) är 

ett av syftena med ett PMS att ge information om genomslagskraften av olika handlingar. 

Om denna respons inte når de som utför processens ständiga förbättringar kan denna 

informationsbrist leda till bristande engagemang hos personalen vilket kan utgöra en barriär 

(Scherrer-Rathje et al., 2009).  

 

4.3.1.4 Lagervärdering 

Traditionella ekonomisystem har ofta även en lagervärdering som ligger på en alltför 

aggregerad nivå för att kunna identifiera var i processen dessa befinner sig (Ruiz-De-Arbulo-

Lopez et al., 2013). Fallföretaget följer lagervärdet och kan beräkna det på olika nivåer vilket 

respondenten påpekar ”Vi följer ju lagervärdet och kan sätta vårt lagervärde på olika nivåer, 

eller rättare sagt, vi sätter vårt lagervärde på olika nivåer.” Men i likhet med ett vertikalt 

PMS sker detta på en för hög abstraktionsnivå för att det ska agera som adekvat information 

om deras Lean-process.  

 

Vid frågan om de kan följa en specifik orders kapitalkostnad av dess bundna kapital svarar 

respondenten att de inte har en sådan analys idag.  

 

En tillverkningsorder så vill du se hur, hur mycket kapitalkost, 

bindningskostnaden har genererat då med någon sorts beräknad på någon 

sorts internränta /…/ någon sån typ av analys har vi inte idag. 

 

En annan respondent säger att ”vi har ju i praktiken inget klockrent styrinstrument som det 

ser ut idag då” gällande att mäta buffertlager. Enligt Gunasekaran och Kobu (2007) är ett 

PMS roll att bland annat synliggöra vad de inte redan vet. Att i en Lean-strategi inte 
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kvantifiera och beräkna lagerkostnaden på en tillräckligt detaljerad nivå anses vara en brist i 

ett PMS som har till uppgift att mäta och analysera strategiskt viktiga parametrar. Lean syftar 

till att identifiera och eliminera processens slöseri. Att inte mäta orderspecifika 

lagerkostnader som tar hänsyn till hur länge den har legat som lager i processen anses vara 

en stor brist. Att inte mäta denna typ av slöseri underminerar möjligheterna att identifiera var 

processen har problem.  

 

4.3.1.5 Identifiering av processens slöseri 

Lager har till uppgift att absorbera fluktuationer och variationer i tillverkningsprocessen. 

Variationer som i sin tur uppstår på grund av störning i processen (Slack et a., 2012). På 

grund av att de i dagsläget inte har ett PMS som mäter processens slöseri i form av lager blir 

det väldigt svårt för både chefer och operativ personal att utvärdera processens prestationer. 

Att i en Lean-strategi inte mäta processens slöseri underminerar möjligheterna till 

processförbättringar då de saknar adekvat information om processens slöseri och 

prestationer. Vid frågan angående varför de inte har ett större fokus på att identifiera slöseri 

i olika former konstaterar respondenten att de har haft andra prioriterar då de har fokuserat 

på att komma upp på någon slags ”lägsta nivå”.  

 
Vi har haft och har fortsatt en agenda som drivs ganska starkt av att, 

komma upp på någon sorts, vad ska man säga, lägsta nivå eller tillräckligt 

bra nivå i det som traditionell ekonomifunktion och det som ligger inom 

ramarna för en ekonomifunktion och kanske också målbilden är och har 

varit att, fokusera på dom bitarna, sån här traditionell ekonomi alltså 

traditionell controlling och redovisning och controlling inom 

ekonomifunktionen.  

 

Effekterna av att inte mäta processens alla lagerpunkter blir tydligt när fallföretagets 

produktionsdata analyseras. Där går det att konstatera att flera av deras delprocesser har fått 

en försämrad processtabilitet. Måttet ”reparationstid/ output volym” hade till uppgift att mäta 

processens stabilitet. En stabil tillverkningsprocess är en förutsättning för att kunna minimera 
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lagernivåer och varitation i tillverkningen (Wong er al., 2009; Conner, 2009). Därmed utgör 

en bristande processtabilitet en barriär för att möjliggöra detta strömlinjeformade 

materialflöde. Fallföretagets processtabilitet har i tre av sex delprocesser försämrats. Därmed 

kan det konstateras att fallföretagets bristande processtabilitet utgjorde en barriär för att 

implementera en Lean-process. Detta resulterar i att deras tillverkningsprocess kräver höga 

lagernivåer för att kunna absorbera processens variationer och samtidigt kunna tillhandahålla 

efterföljande delprocesser med material när enskilda delprocesser havererar.  

 

Eftersom att fallföretagets PMS missar dessa lagerpunkter mellan delprocesserna synliggörs 

inte dessa brister. Detta blir problematiskt då det försvårar för fallföretaget att reducera 

lagernivåer då de inte mäts på ett detaljerat sätt. Att processen har försämrats sedan Lean 

implementerades kan bero på att de inte mäter lagernivåerna på ett tillräckligt detaljerad nivå. 

Detta skapar inget incitament för produktionen att minimera sina lagernivåer som i sin tur 

synliggör processens störningar. Genom att fallföretaget inte minimerar sina lagernivåer 

skapas en högre tolerans för instabila processer. Detta då efterföljande delprocesser kan ta 

material från lager vid ett haveri av en maskin. Detta synliggör PMS kritiska funktion för att 

identifiera processens slöseri med syfte att eliminiera dessa. Men om de ej kan identifieras 

blir det omöjligt att kunna eliminera dem för att skapa ett strömlinjeformat materialflöde utan 

slöseri. I detta fall blir det tydligt att fallföretagets PMS utgjorde en implementeringsbarriär.  

 

4.3.2 Prestationsmått och uppföljning av Lean-implementering 

4.3.2.1 Mätning av Lean-implementeringen  

Vid frågor angående fallföretagets prestationsmått för uppföljning av Lean-

implementeringen svarade en av respondenterna att de inte hade några speciella mått för att 

följa upp om de blivit mer Lean ”utan det var nog vitt och brett mer” som de mätte och följde 

upp om de lyckats. Vid ett kompletterande mail angående fallföretagets valda prestationsmått 

svarade en annan respondent följande ”Generellt hade vi aktivitetsmål på de delar som var 

aktiva. Exempelvis i vilken grad en maskin var klar med 5S eller om man jobbat igenom alla 

viktiga styrande instruktioner.” Detta svar tolkas som att fallföretagets prestationsmått var 
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mer centrerat kring graden av implementering av olika Lean-verktyg än verktygens påverkan 

på processens prestationer. Vidare utvecklar respondenten.  

 

Summa summarum, vi räknade aldrig på hela företaget. Vi räknade på de 

konkreta enskilda exemplen. Vilka parametrar som följs beror på vilka 

delar som har potential eller förbättringsmöjligheter. Strikt A3-metodik 

innebär ju att vi från början planerar för en uppföljning av rätt mätetal för 

att bevisa effekten.  

 

Att följa upp graden av implementering av specifika verktyg på enskilda delprocesser kan 

anses vara viktigt för att få information om hur implementeringen fortlöper. Dock är den 

strategiska målsättningen med Lean att uppnå ett horisontellt materialflöde med minimalt 

slöseri. Detta innebär att det är viktigt att hela Lean-processens avancemang mäts och 

utvärderas med syfte att följa upp och utvärdera processen som helhet (Azharul & Arif-Uz-

Zaman, 2013). Att inte följa upp processens avancemang som helhet framstår som en 

uppenbar brist då det inte skapas någon information om processens prestationer som helhet. 

Denna brist framkom tydligt när fallföretagets produktionsdata analyserades och det 

framkom att flera delprocessen uppvisat en totalt sett försämrad process. Att fallföretaget 

mätte graden av implementering istället för processens prestationer som helhet kan vara en 

orsak till att denna processförsämring ej åtgärdades. Detta går i linje med Shah & Ward 

(2003) som säger att det är av kritiskt betydelse att företagen som implementerar Lean har 

relevanta prestationsmått för att flöja upp sitt avancemang inom Lean. Fallföretagets 

uppföljning av avancemanget inom dess Lean-implementering har som tidigare nämt 

fokuserat kring graden av implementering av specifika verktyg snarare än processens 

prestationer som helhet. Detta i kombinaiton med avsaknad av flödesorienterade 

presationsmått kan ha bidragit till att processens utveckling som helhet inte fångats upp av 

deras PMS. Detta förstärker slutsatserna om att fallföretagets PMS utgjorde en 

implementeringsbarriär. 
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4.3.2.2 Ägare av uppgiften mätning och uppföljning 

Enligt Gunasekaran och Kobu (2007) ska ett PMS definiera hur prestationer ska beräknas, 

var data ska hämtas samt vem som ska genomföra beräkningen. En Lean strategi är centrerad 

kring ett horisontellt och optimerat materialflöde. För att möjliggöra ett PMS som mäter och 

följer upp detta flöde blir det därmed nödvändigt att någon eller några personer är ansvariga 

för detta materialflöde. Av respondenternas utsagor verkar denna roll inte existera hos 

fallföretaget. Varav en av respondenterna uttryckte detta enligt följande.  

 

Jag tror att det ligger i en gråzon här där man jobbar med mer tekniska 

detaljfrågor och så. Om vi talar process till exempel och 

processoptimering som kanske fokus då på noderna, maskinerna och så 

vidare. Än att man tittar holistiskt på flödet. Och då missar man till 

exempel lagerpunkter och man missar kanske hel, delar i helheten också, 

mellan produktionsflödet mellan produktionsstationerna då eller 

maskinerna. Och det finns och det fångas inte från någon, det fångas inte 

riktigt i någon process inom controlling och det fångas inte riktigt inom 

någon process ute i produktion i dagsläget då så att säga.  

 

Lean som strategi är centrerat kring ständiga processförbättringar och vid en fråga om 

företagets analyser gällande utvärdering av ständiga processförbättringar svarar 

respondenten följande ”Vi har inget verktyg för att prissätta kostnaden eller 

alternativkostnaden av olika beslut när det gäller att optimera ledtider, det finns inget sådant 

instrument idag.” Vidare utvecklar respondenten att om en sådan analys ska genomföras blir 

det mer av en ad-hoc analys, att det inte finns någon löpande rapportering på det. Vid frågan 

om uppföljning och analys av realiserade förbättringsförslag från den operativa personalen 

svarar respondenten följande ”Om det fattas som beslut har det helt enkelt implementerats 

men inte följts upp i ekonomiska termer”. De flesta respondenter menar att de inte har 

relevanta mått för att synliggöra processförbättringar eller förluster, och att det finns 

svårigheter att göra detta givet deras aktuella prestationsmått. En respondent uttrycker det 

som att ”det är ju hemmasnickrat” gällande deras mått för att synliggöra förluster.  
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Att fallföretaget saknar löpande rapportering och analyser av processens ledtider och 

förbättringar innebär en barriär för implementeringen av Lean. Detta då varken ledningen 

eller den operativa personalen tillhandahålls med nödvändig information för att kunna 

utvärdera processens prestationer och därmed fatta välgrundade beslut. Bristen på adekvat 

information om processen kan även bidragit till att vissa respondenter upplevde att 

återkopplingen om projektets avancemang och framgångar var bristfällig. Denna bristande 

återkoppling leder enligt Scherrer-Rathje et al., (2009) till negativt engagemang inom 

organisationen då personalen inte blir informerad om projektets status. Bristerna av denna 

löpande analys och rapportering är de dock medvetna om.  

 
Det finns ett gränsland mellan produktion och produktionsstyrnings 

ansvarsområden och då businesscontrolling eller productioncontrolling 

om du skulle säga som inte är täckt idag och där det här antagligen skulle 

rymmas, tror jag, antingen ligger det inom planning och eller 

produktionsstyrning kanske åt process och det hållet.  

 

Detta uttalande går även i linje med den tidigare diskussionen gällande fallföretagets 

otydlighet gällande målsättning och riktlinjer. Detta på grund av att det inte finns någon 

tydlighet kring var denna roll bör placeras i organisationen.  

 

4.3.2.3 Bristande systemstöd 

Fallföretaget har även problem med var och hur data ska hämtas för att möjliggöra ett Lean-

kongruent PMS. Enligt en av respondenterna är en orsak till detta deras bristande systemstöd 

”Vi har ett väldigt bristande, väldigt bristande systemarkitektur och föråldrade system.” 

Vidare utvecklar respondenten ”Uppföljningen av transaktioner i flödet, till exempel är, 

verkar vara ett område som är, som spökar en hel del”. Att systemen ”spökar” anspelar på 

att de kan tillhandahålla med felaktiga uppgifter. Dessa fel och brister utvecklar respondenten 

vidare till att bestå av manuella registreringar samt systemets automatiska registreringar. Att 

inte ha ett systemstöd för att kunna följa upp sin Lean-process kan anses som en 
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implementeringsbarriär. Om systemet inte kan tillhandahålla med pålitlig och adekvat 

information blir det svårt att genomföra korrekta och faktabaserade beslut.  

 

4.3.3 Sammanfattning   

Fallföretagets PMS som barriär förekommer i samtliga intervjuer och det är tydligt att de 

saknar relevanta mått avseende både finansiella och icke-finansiella prestationsmått. Detta 

påverkar hur väl företaget kan utvärdera dess processer utifrån ett Lean-perspektiv. Även 

respondenternas uttalanden om bristande efterfråga kan till viss del härledas till fallföretagets 

PMS. Detta då ett adekvat PMS förutsätter löpande rapportering av viktiga prestationsmått. 

Denna löpande rapportering kan även i sin tur bidra till att bygga upp relevanta rutiner vilket 

några respondenter påpekat saknats. Det är viktigt att måtten inom företagets PMS är 

kongruent med företagets strategi då det har till uppgift att mäta hur väl företaget följer sin 

strategiska inriktning (Toumela, 2005). För att uppnå kongruens mellan en Lean-strategi och 

dess PMS är det enligt Fullerton et al. (2014) viktigt att de kan identifiera processens slöseri 

samt generera beslutsunderlag gällande processförbättringar och utfall av dessa. Denna brist 

framkommer tydligt då fallföretaget inte mätt Lean-implementeringens effekter på processen 

som helhet, utan endast mätt graden av implementering. Denna avsaknad av ett 

flödesorienterat PMS möjliggör även för den suboptimering som respondenter påpekat 

existerar.  

 

Många respondenter reserverar sig dock och menar att det är svårt att mäta vissa delar av 

deras tillverkningsprocess till följd av den bransch de verkar i. Däremot skulle denna 

upplevelse kunna vara en tydlig indikation på att de inte har alla lämpliga mått som de 

behöver, då de upplever svårigheter med att få fram visst beslutsunderlag eller tvingas 

använda godtyckliga uppskattningar och magkänsla för att avgöra processens prestationer. 

Exempel på detta är när genomloppstiden diskuteras och respondenten svarar ”Jag kan ju 

gissa någonting som är ganska rätt, men det är inget vi mäter, följer och tittar på” samtidigt 

som denne menar att det skulle vara relevant att mäta då det ”handlar om kapitalbindning i 

slutändan”. Måtten inom ett PMS ska säkerställa att beslut fattas på basis av fakta och inte 
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på antagande, spekulation eller känslor (Gunasekaran & Kobu, 2007). Citatet ovan gör det 

tydligt att fallföretagets PMS inte kan tillhandahålla med denna typ av beslutsunderlag. 

Fallföretagets PMS tenderar snarare att vara av vertikal karaktär vilket skapar en konflikt 

mellan vad som ska mätas och hur det kan mätas. Denna konflikt skapar informationsbrister 

som försvårar utvärderingen av tillverkningsprocessens prestationer. Företagets PMS utgör 

därmed en barriär för strategiimplementering då det inte kan tillhandahålla med nödvändig 

information och beslutsunderlag.  
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4.4 Typer av implementeringsbarriärer 

Nedan sammanfattas de mest framträdande barriärerna som kan urskiljas och hur dessa kan 

relateras till varandra. Detta illustreras i en modell vars syfte är att synliggöra hur 

målsättningen, design och innehåll samt förvaltning sedermera påverkar hur 

implementeringen realiseras. 

 
Det framkommer tydligt att det förekom flera barriärer vid fallföretagets Lean-

implementering. Dessa har kategoriserats in i två olika kategorier varav ena kategorin består 

av barriärer som kan härledas till Lean-implementeringens design och innehåll och den andra 

av dess förvaltning. Vidare illustreras de två typerna av barriärer i en modell med 

implementeringens målsättning och realiserad implementering, se modell 2 nedan. Syftet 

med modellen är att synliggöra hur målsättningen, design och innehåll, samt förvaltning 

påverkar den realiserade implementeringen. Med andra ord är implementeringens 

målsättning, design och innehåll av mycket stor betydelse för hur det resterande projektet 

fortlöper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 2, typer av implementeringsbarriärer (Nilsson & Fredlund, 2017) 

Realiserad implementering
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Barriärer: Design och innehåll
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Process 
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4.4.1 Design och innehåll 

När företag ska designa och konstruera sitt Lean-koncept finns det flera aspekter som de 

måste ta hänsyn till för att inte innehållet ska bli bristfälligt och i ett senare skede utgöra en 

barriär vid implementeringen. Enligt Liker (2004) är det förekommande att företag väljer att 

handplocka specifika verktyg snarare än att se Lean som ett system. Ytterligare är det centralt 

att företaget konstruerar lämpliga prestationsmått som kan identifiera processens slöseri samt 

Lean-implementeringens avancemang (Gunasekaran et al., 2004). Fallföretaget i denna 

studie har brustit i båda ovanstående, vilket har resulterat i barriärer för deras Lean-

implementering. 

 

De har haft ett oproportionerligt stort fokus på verktyget 5S. Denna fokusering kan antas ha 

gått på bekostnad av Lean-systemet som helhet. Denna tes förstärks i analysen av 

styrdokument där det framkom tydligt att det förekom en diskrepans mellan deras önskade 

syfte med Lean och vilka verktyg de valt för att åstadkomma detta. Det blir svårt att skapa 

en Lean-process om man enbart fokuserar på vissa handplockade verktyg. Lean är en 

produktionsstrategi som består av integrerade delar med tydliga mål som tillsammans bygger 

upp detta produktionssystem (Sim & Rodgers, 2009). På grund av att de har haft ett för stort 

fokus på 5S har inte detta produktionssystem möjliggjorts. Däremot kan det som tidigare 

nämnts varit strategiskt viktigt att inleda med att implementera en del av Lean som ger 

synliga resultat såsom Netland och Ferdows (2016) påvisar. Trots detta anses fokuset på 5S 

ändå varit oproportionerligt i förhållande till övriga delar inom Lean-systemet.  

 

Enligt Gunasekaran et al., (2004) är en viktig del i implementeringsfasen att konstruera 

relevanta prestationsmått som kan identifiera processens slöseri och mäta Lean-

implementeringens avancemang. Fallföretagets PMS har inte denna funktionalitet vilket 

skapar stora problem. Flertalet respondenter påpekar att deras PMS inte har möjligheten att 

identifiera processens slöseri. Ytterligare framkom det att de saknar en tydlig roll som äger 

ansvaret för att analysera processens prestationer och processförbättringar. Att inte ha någon 

som äger denna uppgift ses som en synnerligen stor brist då det helt underminerar företagets 

möjligheter för att kvantifiera processens förbättringar och utveckling. Att utveckla 
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processen för att minimera slöseri är själva essensen i en Lean-strategi. Att då inte ha en 

given roll för detta blir problematiskt då ett PMS har till uppgift att tillhandahålla med 

strategisk viktiga beslutsunderlag (Gunasekaran et al., 2004). 

 

4.4.2 Förvaltning 

Fallföretagets Lean-implementering drabbades även av barriärer som kan härledas till dess 

förvaltning av själva Lean-implementeringen. De vanligast förekommande barriärerna ses 

som kopplade till förvaltningen av projektet. Med andra ord var de flesta barriärerna 

kopplade till hur företaget skötte implementeringen, snarare än hur dess koncept och innehåll 

var designat.  Ledningens bristande engagemang påverkade efterfrågan av 

processförbättringar och att driva igenom implementeringen av Lean negativt. Många 

respondenter påpekade att det inte efterfrågades något avancemang av deras Lean-koncept. 

Denna bristande efterfrågan fick även en negativ effekt på övriga personalens engagemang 

då det signalerade att Lean inte var av stor vikt.  

 

En stor barriär för deras implementering av Lean blev deras omorganisation. Detta fick 

flertalet negativa effekter. Det splittrade den grupp som dedikerat arbetat med Lean. 

Omorganisationen innebar även att personal fick byta tjänster vilket splittrade personalen 

som arbetade mot att skapa en Lean-process. Som en respondent påpekade att alla som jobbat 

i en och samma maskin och som tillsammans bidragit till att bygga en Lean-process nu 

befinner sig i andra maskiner eller har lämnat företaget. Detta får negativ påverkan på den 

fokusering som många respondenter säger var ett problem att bibehålla. Barriärer som tycks 

ha gjort företaget känslig för omorganisationer är bristande uthållighet och avsaknad av 

relevanta rutiner. Där dessa barriärer gjorde att omorganisationer i hög grad fick betydelse 

för projektets framfart och framgång. Vid omorganisation synliggjordes även projektets 

bristfälliga prioritering vilket gav uttryck genom begränsade resurser. De begränsade 

resurserna påverkade implementeringen kraftigt då de inte fick tillräckligt med resurser för 

att kunna driva igenom Lean ”hela vägen”. Detta fick exempelvis negativa effekter på 



 74 

utbildningen av Lean hos personalen, då de inte har utbildat internt om Lean på flera år, vilket 

ses som ett hinder för att bibehålla relevant kunskap och fokus på Lean. 
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5. Slutsatser 

Fallföretaget har i likhet med många tillverkande företag försökt att implementera en Lean-

strategi med målsättningen att skapa en strömlinjeformad tillverkningsprocess för att anpassa 

sig till den ökande globala konkurrensen (Shah & Ward, 2003; Schonberger, 2007). De 

barriärer som uppstått vid fallföretagets Lean-implementering ligger i linje med vad den 

befintliga litteraturen redan har identifierat. De identifierade barriärerna vid fallföretagets 

Lean-implementering var följande: konflikt mellan syfte och val av verktyg, bristande top 

management support, omorganisation, avsaknad av relevanta rutiner, otydliga mål eller 

strategier, bristande engagemang och tro på Lean-projektet, bristande uthållighet och 

långsiktighet, hinder gällande fabrikens layout samt bristande kunskap och förståelse för 

Lean.  

 

Studien visar att de flesta av de uppkomna barriärerna inte på något sätt är unika, utan nämns 

tydligt i den befintliga litteraturen som potentiella barriärer. Barriärerna kan kategoriseras 

utifrån design och innehåll samt förvaltningen av implementeringen, där det framkommer att 

design och innehåll, men även implementeringens målsättning, är av stor betydelse för hur 

implementeringen fortlöper och realiseras. Gällande studiens frågeställning om på vilket sätt 

företagets PMS påverkade implementeringen kan det konstateras att ett icke-kongruent PMS 

agerade som en barriär för en lyckad implementering. Detta genom att inte tillhandahålla 

med nödvändig information avseende strategiskt viktiga aspekter som att identifiera 

processens slöseri samt genomförande av löpande processanalyser, vilket behövs för att 

kunna utvärdera processens prestationer och därmed följa strategins målsättning.  

 

Enligt Womack och Jones (2005) är fem år en minimal tidsram för att lyckas med en Lean-

implementering. Dock påvisar resultatet av fallföretagets produktionsdata inte några resultat 

på att de genomgående lyckades implementera en Lean-process. Att inte detta uppnåtts beror 

på flera barriärer som förhindrat detta. Fallföretaget har bland annat inte sett 

implementeringen som en löpande och kontinuerlig process vilket enligt Saurin et al. (2011) 

är en vanlig barriär. De har i ekonomiskt ansträngda tider minskat resurserna och även helt 

begränsat dem, vilket har underminerat möjligheterna för att kunna fullfölja 
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implementeringen. Enligt Schipper och Swets (2010) är det endast 30 % av de som genomför 

en Lean-implementering som lyckas åstadkomma en förändrad produktionsmiljö. Att 

förändra sin produktionsmiljö är inte likställt med att uppnå en total Lean-process. Detta 

utgör dock ett tydligt exempel på de svårigheter som är associerade med att implementera 

Lean. I någon mening kan uppkomsten av dessa svårigheter ses som självklart. För annars 

skulle alla organisationen ha en Lean-process, då det enligt Bhasin (2012a) ökar värden till, 

kunder, anställda, aktieägare och till samhället i stort. 

 

Resultatet av denna studie går i linje med Singh et al., (2010) som säger att företagens 

förutsättningar och begräsningar har stor betydelse för hur en Lean-implementering bör 

konstrueras. Fallföretaget hade goda förutsättningar i form av ett initialt starkt engagemang 

och resurser för att lyckas driva igenom en Lean-implementering. De hade dock även 

begräsningar i form av bland annat olämplig fabrikslayout och bristande processtabilitet. 

Dessutom valde de en otillräcklig uppsättning av verktyg för att kunna skapa en 

strömlinjeformad Lean-process, vilket enligt Liker (2004) är ett vanligt scenario. Verktygen 

ska väljas med utgångspunkt ur de som ger störst processförbättring (Azharul & Arif-Uz-

Zaman, 2013). I fallföretagets fall kan det utläsas att den stora tyngdpunkten på verktyget 5S 

snarare grundade sig på vad som är enkelt att implementera samt skapar synliga resultat, 

vilket dock kan vara strategiskt att inleda med.  

 

Förutom att bekräfta de vanligt förekommande barriärerna som uppstod vid 

implementeringen av Lean bidrar denna studie med ytterligare förståelse kring barriären 

bristande PMS. Den bristande kongruensen mellan PMS och Lean försvårar för fallföretaget 

att kunna identifiera processens slöseri och förbättringspotential. Att konstruera relevanta 

prestationsmått som mäter en tillverkningsprocess är svårt, att konstruera dem för att mäta 

en Lean-process är ännu svårare (Karim & Arif-Uz Zaman, 2013). Detta leder till att de inte 

får de nödvändiga mått som krävs för att kunna utvärdera sin tillverkningsprocess 

prestationer (Gunasekaran et al., 2004). Bristen på nödvändiga mått är en av flera barriärer 

för att lyckas implementera Lean (Behrouzi & Wong, 2011). Fallföretaget utgör ett tydligt 

exempel på vad konsekvenserna av detta blir. Deras vertikala PMS och avsaknad av löpande 
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analyser och rapportering av processens prestation skapar inget adekvat beslutsunderlag om 

processens prestationer till ledningen. Effekten av detta blir att beslutsfattarna famlar i blindo 

vilket även påverkar den operativa personalen då denna otydlighet sprider sig. 

 

Ett bristande PMS ger således en strukturell informationsbrist som försvårar 

implementeringen och blir en tydlig barriär. Ett PMS som ej är kongruent med dess tilltänkta 

Lean-strategi försvårar också företagets styrning av verksamheten, dels genom bristande 

beslutsunderlag, och dels genom att mål och uppföljning inte kan relateras till relevanta mått 

gällande processens prestationer. Då denna studie även fångade upp produktionsdata från 

2005-2015 kan det konstateras att majoriteten av delprocesserna ej har åstadkommit någon 

processförbättring. Att de ej har lyckats åstadkommit processförbättringar på majoriteten av 

sina delprocesser kan härröra från deras vertikala PMS. Deras vertikala PMS missar 

lagerpunkter mellan delprocesserna som istället för att reduceras nyttjas för att säkra upp 

processens materialflöde. Genom att inte mäta lagerpunkterna skapas inget incitament för att 

reducera dessa. Därmed utgör bristande PMS en central barriär för att uppnå syftet med Lean 

då de inte lyckas mäta processens slöseri. Denna studie har likt Gunasekaran et al. (2004) 

tydligt påvisat hur PMS bör härröra ur företagets aktuella strategi och att brister i detta 

påverkar förmågan att bedöma och förstå tillverkningsprocessen, och att detta sedan får 

konsekvenser för det beslutsunderlag som skapas och besluten som fattas utifrån det 

(Fullerton & Wempe, 2008). 
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6. Begränsningar och förslag till vidare forskning 

Studien grundar sig på en rik och unik kombination av data vilket möjliggjorde en 

metodologisk triangulering som ökar studiens validitet och bidrog till större förståelse kring 

PMS roll vid en Lean-implementering. Dock har studien sina metodologiska brister. 

Kodningen av respondenternas svar påverkades av författarnas tolkning av den 

underliggande meningen, vilket i slutändan kan innebära att andra författare kan göra 

annorlunda tolkningar av samma text (Graneheim & Lundman, 2004). På samma sätt 

påverkade författarnas val av sökord resultatet av styrdokumenten. Vid analys av 

fallföretagets produktionsdata valdes 2005 som basår vilket inte behöver vara det bäst 

lämpade året. Den finns en risk att just 2005 uppvisade prestationer som var onormala vilket 

skulle innebära att det inte vore ett lämpligt basvärde. Då syftet var att på en övergripande 

nivå se processens utveckling, ansågs konsekvenserna av denna risk som små.  

 

Studiens resultat kan vidare inte generaliseras på en hel population, utan kommer endast ge 

en analytisk generaliserbarhet vilken kan innebära att vissa slutsatser är tillämpbara på 

liknande fall. Studien genererar med andra ord inte resultat som är statistiskt generaliserbara 

på grund av att den studerar ett specifikt fall med en specifik kontext, vilken inte med säkerhet 

kan sägas representera en större population. Med andra ord är de analyserade barriärerna 

specifika för fallföretaget och behöver inte stämma för övriga företag i liknande kontext. 

Däremot talar likheterna mellan de uppkomna barriärerna och de barriärer som litteraturen 

lyfter att fallföretagets implementeringsbarriärer är vanligt förekommande även för andra 

företag.  

 

Utfallet av denna studie har resulterat i flertalet frågor som vore intressant att forska vidare 

kring. Ytterligare studier skulle kunna analysera ett företags processförändringar genom att 

analysera deras produktionsdata med syfte att kvantifiera Leans reala 

produktionsekonomiska effekter. Då denna studie enbart har ett studieobjekt vore det även 

intressant om fler studier väljer att inkludera PMS påverkan vid flera Lean-implementeringar, 

i syfte att skapa mer generaliserbara resultat kring PMS roll och betydelse.  
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Bilagor 

Bilaga 1.  

Produktionsdata 

Grön cirkel indikerar basvärde. Grön pil visar förbättring, röd pil visar försämring från 

basåret. 

 

Delprocess 1, Produktionsenhet 2 

  

Delprocess 2, Produktionsenhet 2 
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Delprocess 3, produktionsenhet 2

 

 

Delprocess 4, produktionsenhet 2
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Delprocess 5, produktionsenhet 3

  

 

Delprocess 6, produktionsenhet 3 
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Bilaga 2. 

Kodningsschema till kvalitativ innehållsanalys 

Meningsenhet 
Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Tema 

Sånt dära måste ju vara prioriterat från 

ledningshåll, att det här är viktigt för 

oss 

Måste vara prioriterat från 

ledningshåll 

Ej prioriterat av 

ledningen 
  

Men det är ju liksom hela tiden en 

kamp med hur mycket resurser som 

man alltså monetärt kan tillsätta 

Hela tiden en kamp om 

resurser 
Resursbrist 

Ej prioriterat 

uppifrån 

Det är ingen som efterfrågar liksom Ingen som efterfrågar 
Bristande efterfrågan 

uppifrån 
  

Man faller ifrån lite, de, aa, fokus 

läggs på något annat 

Fokus läggs på något 

annat 
Bristande fokus  

Å sen, dör det ut efter ett tag så Det dör ut Projektet stannar av 

Bristande 

uthållighet och 

långsiktighet 

Men man såg inte det kanske som 

långsiktigt strategiskt viktigt, utan det 

handlade då om kvartalsekonomin 

Det handlade om 

kvartalsekonomin 
För kortsiktiga planer   

Men sen att det är jädrigt viktigt och 

hålla i och vara enträgen 

Viktigt att hålla i och vara 

enträgen 
Bristande uthållighet   

Det fanns nog en engagemangsbrist 

från den tidens högsta ledning om jag 

tänker efter. 

Engagemangsbrist hos 

ledningen 

Bristande engagemang 

hos ledning 
  

Det är ju människan som drivkraft det 

bottnar i. Att man har folk som driver 

det framåt, 

Mellanchefer drev det inte 

framåt 

Bristande engagemang 

hos mellanchefer 

Bristande tro och 

engagemang 

jag var ju inne på det spåret att 

mellancheferna inte drev det framåt 
      

Som alla såna projekt så var det väl 

kanske 70 % som var med på tåget 

eller var sugna på det, 

30 % ville inte vara med 

på tåget 

Bristande engagemang 

hos övriga 
  

sen var det den där lilla klicken på 30 

% som inte ville vara med 
      

Processtider den har i respektive 

processteg så du ju alltså ladda på 

med, ja den maskintimkostnad som vi 

framförallt pratar om, för genom 

maskintimkostnad så har vi, laddar vi 

på alla processkostnader och 

bearbetningskostnader som uppstår 

Processtid laddas med 

maskintimkostnad 

Volymbaserad 

kostnadsdrivare 
Vertikalt PMS 

Mera uppåt mot management, eh, och 

kanske sidledes om du vill 

Rapportering mot 

management 

Hierarkisk 

rapportering   

Men just transaktioner och hur dom 

uppstår och hur man kan följa 

transaktioner i flödet har föranlett 

mycket frågor och föranleder en del 

frågor idag också då. 

Svårt att följa 

transaktioner i flödet 
Systembrister Systembrister 


