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Sammanfattning 
 
Lean Produktion är en strategi med ursprung från Japan och Toyotas biltillverkning. Allt fler 
företag, både tillverkande och tjänsteföretag har anammat Lean produktion som utmärker sig 
genom att minska slöserier, eller muda som det kallas inom Lean, och att skapa så stort 
kundvärde för kunden som möjligt. 
 
Inom Lean produktion och Muda finns det sju punkter inom slöseri som bidrar till negativ 
påverkan i produktionen. Just in time (kommer senare benämnas JIT) är också ett centralt 
begrepp inom Lean som betyder att produkter inte placeras i ett lager eftersom det då binder 
onödigt kapital. Istället ska produkter tillverkas i precis rätt mängd, när det behövs.  
 
McDonalds som är ett av de största snabbmatsföretagen håller för närvarande på att 
implementera ett nytt system i sina restauranger vid namn Platform integration. I det nya 
system ingår en digital satsning där kiosker installeras på restaurangerna och att köket byggs 
om med en ny layout. En kiosk är en beställningssskärm där kunden kan göra sin beställning 
från en automatiserad skärm istället för en person. Detta underlättar personalens arbete och 
skapar positivt kundvärde för kunderna.  
 
Denna rapport analyserar hur McDonalds använder Lean produktion inom sin produktion, 
hur det nya platform integration-systemet har effektiviserat produktion inom McDonalds 
samt hur kioskerna ökat kundvärdet för McDonalds i Sverige samt vilka av de sju 
slöseripunkterna som drabbar McDonalds. 
 
Metoden som använts är kombinerat litteraturstudier samt intervjuer med personer med 
huvudsaklig kunskap om ämnet. Vi har även besökt en Mcdonaldsrestaurang i Stockholm för 
att få mer empirisk och verklighetssinnad uppfattning om ämnet.  
 
Resultatet visar att McDonalds har arbetat med lean i och med införandet av det nya systemet 
platform integration och den digitala satsningen.  
Analysen av de sju punkterna inom slöseri visar att McDonalds har en del punkter där de 
skulle kunna förbättra sig för att effektivisera sin produktion. 
Intervju med Lars påvisar att det totala kundvärdet blir högre i och med det nya systemet. Det 
konstateras också att det blir mindre ”waste”, dvs slöseriet vilket i sig ökar effektiviteten. 
Intervju med Onur påvisar att maten blir fräschare och att det sker mindre reklamationer nu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
Abstract 

 
Lean Production is a methodology for waste minimization, originating in Japan at the 
car manufacturing company Toyota. More and more companies, both within manufacturing 
and services, that have adopted Lean have started to stand out thanks to their minimized 
waste and improved customer value. 
 
Within Lean the term "muda" is used, it is a Japanese word meaning "uselessness; 
wastefulness". There are seven original mudas in the methodology, which are part of the core 
of Lean. Another core concept is Just-in-time (JIT) which can mean not putting products in a 
warehouse, introducing storage costs, but instead produce the exact required amount at the 
right time. 
 
McDonalds, one of the worlds biggest fast food restaurants, is currently implementing 
a new system in their restaurants in Sweden called Platform Integration. In the new system 
digital self-serve kiosks are installed and the kitchen is redesigned. This facilitates the work 
of the staff and improves customer value. 
 
This report analyses how McDonalds uses the Lean methodology in their production, how the 
new Platform Integration-system has streamlined their production and how the self-serve 
kiosks are improving customer value in Sweden. 
 
The methods used is a combination of studying literature and interviewing people 
with advanced knowledge on the topic.We have also visited a McDonald's restaurant in 
Stockholm to see the real worldimplementation. 
 
The result shows that McDonalds have been using lean by investing and implementing the 
digital system Platform Integration. The analysis of the seven wastes shows that McDonald's 
could still make a couple of enhancements in order to improve their efficiency. 
 
The interview with Lars indicates that the customer value is improved thanks to the new 
system.It is also found that there is less waste which in turn increases efficiency. The 
interview with Onur reveals that the food has become better and that less 
complaints are made. 
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Vi vill tacka våra intervjupersoner Lars Johansson, Onur Cabuk och My Wollmer som alla 
tog sin tid att svara på våra frågor och försåg oss med utförliga och informationsrika svar som 
gett underlag till den här rapporten. Utan er hade det inte blivit några intervjuer. Vi vill också 
tacka Madeleine Kalin, konsult på McDonalds, för kontaktuppgifter till ovanstående.  
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1.	Inledning	
1.1	Bakgrund		
 
Lean är ett filosofiskt verktyg för att skapa verksamhetsutveckling. Begreppet har rötter i 
Japan och det japanska företaget Toyota där Lean genomsyrar större delen av tillverkningen. 
Kort sagt handlar Lean om att tänka långsiktigt och hur man kan utnyttja de resurser man 
redan har mer effektivt och använda dem bättre genom att minska all form av slöseri.  
 
Efter andra världskriget tog Japan över ledningen inom tillverkningen i bilindustrin och blev 
stora konkurrenter för länderna i västvärlden som tidigare varit ledande på marknaden. Det 
framgick tydligt att de använde sig av helt andra metoder än de vi hade i västvärlden. Det 
genererade i en önskan att efterhärma japanernas tillverkningssätt för att uppnå samma effekt 
och tankesättet spred sig på så sätt till västvärlden och resten av världen.  
 
Lean växte fram i Sverige under tidigt 1990-tal och spred sig snabbt inom svenskt näringsliv. 
Tidigt under Leans historia handlade det nästan uteslutande om tillverkning inom 
biltillverkning för att sedan sprida sig till andra områden. Idag används Lean inom många 
olika branscher, också inom tjänsteföretag och restaurangvärlden, och inte bara inom 
tillverkning. (Liker, J 2009) 
 
Ett kraftfullt verktyg inom Lean är att detektera och eliminera områden i produktionen som är 
tids eller resursödslande, så kallade slöserier. Enligt teori finns det viktigaste slöserierna 
förtecknade enligt sju punkter. De sju punkterna är överproduktion, väntan, transport, 
onödiga förflyttningar, överarbete, lager, onödiga rörelser samt produktion av defekta 
produkter. (Womack, J. P. & Jones 1996) 
 
Många snabbmatsrestauranger kan förknippas med Lean då maten oftast tillverkas vid en 
beställning utan att placeras i lager, likaså gäller McDonalds som funnits i Sverige sedan 
1973. När människor blev mer mobila och rörde sig utanför hemmet under en större del av 
dagen uppstod ett behov av snabbmatsrestauranger. Människor fick ett behov att snabbt 
kunna köpa färdig mat alla tider på dygnet. Det utvecklades också ett behov av större 
valmöjligheter i form av en större och mer varierad meny.  
 
Fler företag står inför utmaningen att minska slöserier och därmed produktionskostnader. 
Företag har börjat analysera produktionsflödet för att bland annat få kortare ställ och ledtider 
vilket resulterar i ett högre kundvärde för samma mängd utnyttjade resurser. Många företag 
har insett att produktion enligt Lean förbättrar dessa områden. (Womack, J. P. & Jones 2008) 
 
McDonalds är Sveriges största restaurangkedja med över 435 000 kunder varje dag. En av 
anledningarna till framgången för McDonalds är att kunder får mat med kvalitet på väldigt 
kort tid. (Björk, C 2012) 
 

1.2	Presentation	av	frågeställning		
 
Det här arbetet kommer att besvara frågor om hur McDonalds använder sig av Lean 
produktion och mer specifikt hur McDonalds påverkas av de sju slöseri-punkterna inom 
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Lean. Därtill en analys av hur det nya platform integration-systemet och hur kioskerna har 
effektiviserat produktionen. 
 
Frågor som ska besvaras: 
 

• Vilka slöseri-punkter finns på McDonalds enligt Lean? 
• Hur effektiviseras produktionen genom införandet av det nya systemet platform 

integration? 
• Hur har kioskerna påverkat kundvärdet? 

 

1.3	Syfte	
 
Syftet med arbetet är att analysera olika slöserier inom produktionen på McDonalds ur ett 
leanperspektiv och analysera hur kioskerna samt platform integration-systemet effektiviserar 
produktionen.  
 

1.4	Avgränsningar	
 
I detta arbete analyseras restauranger inom Sverige och avgränsas genom vad som händer 
inne i restaurangen. Produkter som transporteras till restaurangen kommer inte att 
undersökas. Fokus ligger på att identifiera slöserier i produktionen. 
 

1.5	Metod	
 
Arbetets upplägg bygger på både teoretiskt information, den kvantitativa delen, och intervjuer 
som representerar den kvalitativa delen.  
 
Den kvantitativa informationen har erhållits genom att läsa forskningsartiklar från mestadels 
sökdatabaserna kthb och Google scholar samt läst ett flertal vetenskapliga publikationer och 
litteratur inom Lean produktion. Litteratursökningens syfte var att skapa en uppfattning om 
såväl Lean produktion samt McDonalds som företag. 
 
I början av arbetets gång lästes väldigt brett om ämnet Lean för att sedan smalna av 
sökningarna inom Lean och slöserier. 
 
Den kvalitativa informationen har vi fått genom kontakt med Lars Johansson och Onur 
Cabuk, som arbetar som Program Manager Digital Commerce respektive restaurangchef samt 
genomfört ett studiebesök på McDonalds restaurang i Kungens kurva som har ett kök 
uppbyggt enligt platform integration. Vi har också intervjuat My Wollmer som gav oss 
information om hur ett produktionen i ett kök uppbyggt enligt grill direct fungerar.  
 
För att få ett så brett spektrum som möjligt av relevant information har teori såväl som empiri 
evaluerats. Stöd för empirin ska finnas i teorin i så full utsträckning som möjligt och för att få 
en så bra verklighetsanknytning till Lean som möjligt. Den här metoden fungerar bäst 
eftersom både teori och empiri kombineras. (Jack, D 1991) 
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Ett flertal frågor förbereddes och designades för att sedan ställas till varje intervjuobjekt. 
Intervjuunderlaget förbereddes delvis uppbyggd av “funnel model”, se figur 1. (Thompson, 
Leigh L. 2015) Se bilaga 1, bilaga 2 och bilaga 3 för intervjuunderlag. Intervjuerna spelades 
sedan in med intervjuobjektets samtycke. 
 

 
Figur 1. Figuren visar hur intervjumetoden “Funnel model” är uppbyggd. (Bild lånad av 
www.smartinsights.com, hämtad 5 maj – 2017) 
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2.	Lean	Produktion		
 
En kortfattad beskrivning av Lean är identifikation och eliminering av slöserier i en 
produktion samt hur alla aktiviteter i produktionskedjan kan effektiviseras dvs hur man kan 
skapa ett större värde utifrån det man har.  Det är inte en ren kostnadsreduktion. 
(Dombrowski, U 2016). Man vill bygga in mer värde i en produkt men sälja den till samma 
kostnad, dvs. skapa större värde för samma kostnadsbas.  
 
Det optimala är att kundvärdet ökar, dvs. det som kunden i slutändan är villig att betala för 
produkten. Kunderna står i fokus då de är deras behov som bestämmer kundvärdet, vad är det 
egentligen kunden vill ha och vad är de är villiga att betala för en produkt? Kundönskemålet 
ska vara ekvivalent med kravspecifikationen och detta ska finnas i åtanke under alla steg i 
produktionskedjan.  
 
Filosofin syftar på att använda resurserna på ett mer effektivt sätt, områden som tid, kvalitet 
och kostnad får en betydelsefull roll i hela företaget. Man strävar efter perfektion och att göra 
detta till en vana. (Olhager, J 2000) 
 
Ett företag som lyckats inom Lean vet att kundvärdet alltid är av grundläggande vikt för 
företagets välgång. Ett av de slutliga målen med Lean är att erbjuda kunden så högt 
kundvärde som möjligt med så få resurser som möjligt, en produktionskedja utan fel och 
brister samt minimerad slöseriåtgång. (Rahman, A & Azharul, K 2013) 
 
Produktion kan ske mot lager eller mot kund. Produktion mot lager baseras på att ett behov 
kan prognostiseras. Produktion mot lager är vanligast då man tillverkar standardprodukter 
med hög och jämn volym. Nackdelen med lagerstyrd produktion är att prognosen oftast inte 
stämmer överens med verkligheten. Parametrar som påverkar prognosen är tidshorisonten det 
vill säga hur långt innan kan man sätta en prognos. (Tersine J, R 1993) 
 
Produktion mot kund inväntar en order från en kund. Väntetiden för kunden kan bli 
längre men det innebär också att det blir en större möjlighet för variation och flexibilitet för 
kunden. Flexibilitet är förmåga att anpassa sig till förändrade eller nya förhållandet snabbt 
och till låg kostnad. Volymflexibilitet i produktionen samt mångkunnig personal som kan 
vara stationerade på flera stationer längs kedjan är viktiga variabler när det gäller 
organisationens flexibilitet. Även produktflexibilitet är viktigt för en restaurang som 
McDonalds.  
 
Kaizen är en japansk term som betyder “ständig förbättring”. Problem och avvikelser från det 
normala ger möjlighet till en ständig förbättring, en viktig punkt inom Lean. Allt kan bli 
bättre och alla nivåer i företaget kan bidra med sitt för att organisationen ständigt ska 
utvecklas till det bättre. Målbilder i kombination med en positiv attityd är väsentligt. 
(Olhager, J 2000) 
 

2.1	Begrepp	inom	Lean	
 
Ingredienser, arbetskraft, verktyg, material och tillredningskärl används för att förädla 
produkten i olika steg. Alla steg bildar tillsammans ett flöde och en flödeskedja. En process 
definieras som en begränsad mängd av synkroniserade aktiviteter. Ofta är de olika delstegen 
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mer effektiva var för sig än den totala effektiviteten. Detta beror på att man inte ser 
flödeskedjan som en helhet. 
 
Time to customer är ett begrepp som betyder tiden mellan att en kund lagt en beställning tills 
den har varan i handen, leveranstiden.  
 
Genomloppstid är den totala tiden genom ett flöde, dvs produktionsledtiden och 
lagerledtiden. Det tidigare begreppet inkluderar kötid, ställtid, bearbetning, väntetid samt 
transport. 
 
Takttiden är ett väsentligt begrepp när man talar om lean. Takttid bestäms genom hastigheten 
i ett produktionsflöde. Takttid är den tillgängliga produktionstiden per dag dividerat med den 
normala efterfrågan.  
 
Cykeltid är en produktions maximala produktionshastighet. När takttiden är kortare än 
cykeltiden betyder det att man inte hinner med att producera i den takt som kunderna lägger 
sin order. Då uppstår en flaskhals som menas med en trång sektion eller område i 
produktionen som har en bromsande effekt. Överkapacitet menas med att takttiden är längre 
än cykeltiden.  
 
Värdeflödesschema är när man analyserar mängden speciella aktiviteter som krävs för en 
produkt genom kedjan utefter kunderna och deras behov. I detta schema visualiseras hur och 
när värdet skapas för slutprodukten. Det är viktigt att känna till detta då man kan minimera 
överarbete på produkten. Det optimala är att sträva efter balans mellan de olika stegen. 
(Womack, J & Jones, D 2008) 
 
Push-system i tillverkningen ska göras om till pull-system (Sederblad, P 2013). Pull-system 
betyder att man “drar” produkten genom tillverkningen efter ett behov som regleras av 
konsumenternas behov och inte av prognos. Produkter tillverkas inte för att läggas på lager. 
Inga prognoser görs och där av minskar man risken för waste., alltså slöseri. Detta kallas med 
ett annat ord för en “kundorderstyrd” produktion. Pull-system och JIT resulterar i små lager 
samtidigt som produkter ska kunna levereras med kort väntetid. Ett slöseri som bidrar till 
pull-system är överproduktion och ska därför inte eftersträvas.  
 

2.2	Slöserier		
 
Eliminera slöseri  
Muda är en japansk term som betyder slöseri. Inom ramarna för slöseri finns alla aktiviteter i 
produktionsprocessen som inte tillför något värde för slutprodukten. Det är önskvärt att 
slöserier elimineras.  
 
Enligt Toyota Production System (TPS), se figur 2, visualiseras slöseri som det mest centrala 
området, i mitten av huset. Slöseri sträcker sig över många andra delar inom det så kallade 
TPS-huset och påverkar flera olika sektioner inom verksamheten.  
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Figur 2. Figuren visar Toyota Production System som visualiseras som ett hus. (Bild lånad 
av www.leansixsigmainfo.com, hämtad 29 april 2017.) 
 
Under tillverkningen av en produkt utförs ett antal aktiviteter i en produktionskedja som till 
slut blir slutprodukten. Under kedjans gång förädlas produkten vid varje aktivitet, det skapas 
ett värde som kunden i slutänden är villig att betala för.  
 
Aktiviteter som är icke värdeskapande för produkten ska minimeras i produktionskedjan. En 
stor del av den totala produktionen är icke värdeskapande. Direkt slöseri, steg som kan tas 
bort utan att kundvärdet minskar och nödvändiga aktiviteter som ändå inte skapar värde skiljs 
åt när slöseri analyseras. De senare måste finnas kvar men kan ofta effektiviseras eller 
minskas. Inom Lean benämns de två olika typerna av slöseri tillsammans för muda. (Burcher, 
P. 2006) 
 
För att analysera slöseri och vad som är värdeskapande eller inte är en komplicerad 
frågeställning som kräver att problemet ses ur ett helhetsperspektiv. Det är kundernas krav 
och förväntningar som styr vad som är kundvärdet på produkten. En stor del av lean är att 
skapa förståelse för kundernas behov, att veta vad som är viktigt för företagets målgrupp. 
(Liker, J 2006) 
 

2.3	De	sju-slöseri-punkterna	inom	Lean	
 
En utopisk produktionskedja har noll slöserier. När rätt verktyg finns på rätt ställe och rätt 
ingredienser finns tillhanda i rätt tid, kommer processen att vara fri från slöseri. Detta är i 
princip ej uppnåeligt. (Rahman, A & Karim, A 2013) 
 
Målet för produktionen ska vara kundfokuserad försäljning och service. Kunderna skapar ett 
behov, kundvärdet styr vad kunden är villig att betala för en produkt. Slöseri minskar värdet 
på slutprodukten (Dombrowski, U 2016).  



	 7	

 
Inom Lean produktion finns det 7 slöseripunkter, ibland 8 men som inte tas med i det här 
arbetet, som sägs bidra till slöseri inom produktionen. Dessa 7 punkter är: 
 
1. Överproduktion:  
Med överproduktion menas att mer eller fler produkter tillverkas än vad kunden efterfrågar. I 
McDonalds fall betyder det att tillverka fler hamburgare än vad som kunde säljas under 
tidsramen för hur lång livstid hamburgaren har. Den blir snabbt gammal och måste slängas. 
(Cabuk, O 2/5-2017) 
 
Överproduktion anses vara den vanligaste punkten inom slöseri. Påföljden blir risken att det 
uppkommer andra former av slöserier. För stora lager leder till att produkter blir för gamla 
och måste slängas, på så sätt mister företaget både kapital och arbetskraft. Det blir ett 
ineffektiv arbetssätt. (Sederblad, P 2013) 
 
2. Väntetid:  
Väntetid syftar till outnyttjad tid mellan de olika stegen i produktionskedjan. Väntetid kan 
innebära att en del av produktionen blir stillastående medan en annan del är igång vilket 
bildar flaskhalsar.   
 
Väntetid och flaskhalsar kan minimeras genom att planera produktionen och arrangera 
tillverkningskedjan på ett smidigare sätt. En optimal tillverkningskedja har inga flaskhalsar, 
men om det måste finnas en flaskhals så gynnas tillverkningen av att den finns så tidigt som 
möjligt i produktionen så att den skapar ett “sug”. (Olhager, J 2000) 
 
3. Transport:  
Denna punkt syftar till all obefogad transport, alltså all transport som inte skapar något värde 
för slutproduktion och därmed kunden. Att transportera varor och verktyg mellan platser i 
produktionen är ett slöseri i form av tid som kan utnyttjas mer effektivt. Om det går att 
minska tidsåtgången en sekund per aktivitet blir det i slutändan en stor tidsåtgång som 
besparas. (P. Deflorin 2011) 
 
4. Överarbete:  
Överarbete är att genomföra en aktivitet som inte skapar värde. Alltså en aktivitet som tillför 
egenskaper på slutprodukten men som kunden inte ser något värde i och inte är villiga att 
betala för. Det är viktigt att eliminera överarbete då det resulterar i onödiga arbetsresurser 
under tillverkningen som kunden inte värdesätter.  
 
5. Lager:  
Inom Lean produktion är det icke önskvärt med lager, detta på grund av att företaget binder 
upp kapital i lagret. ”Ju snabbare kapitalet omsätts ju snabbare kan det utnyttjas” - Lean i 
arbetslivet – Per Sederblad 2013. Kapitalrationaliseringar betyder att produktionen ska ske så 
snabbt och effektivt som möjligt för att leveranstiden ska bli så kort som möjligt, men 
framför allt att kapitalet rullar in snabbt och inte stannar kvar i produktionskedjan. 
(Sederblad, P 2013) 
 
Att producera för lager skapar inte något värde förrän produkten är såld. Risken med lager är 
att produkter behöver slängas eller behöver säljas till ett lägre pris än planera, realisation. 
Produkter i lager binder kapital som annars hade kunna användas till annat, dessutom tar 



	 8	

varorna upp yta som kunde ha utnyttjats till annat. Det senare blir aktuellt när stora lager 
analyseras. 
 
6. Rörelse:  
Denna punkt handlar om onödiga rörelser av människor eller maskiner som inte tillför något 
värde och därför skulle kunna plockas bort från produktionen. Alla ingredienser/detaljer som 
behövs ska under tillverkning finnas nära tillhands för att personalen skall undgå att 
gå/sträcka sig långt flera gånger varje dag, både för att bespara tid och för att skapa en 
ergonomisk arbetsmiljö för personalen.  
 
7. Defekter:  
Det kommer alltid att förekomma defekta varor i en produktion. Om varorna blir defekta 
riskeras att arbete måste göras om vilket gör att arbetstid och resurser går förlorat. Produkter 
behöver eventuellt slängas och kunder kommer antagligen vilja bli ersatta och kompenserade. 
 
För att minimera defekta produkter och förhindra att man begår samma misstag fler än en 
gång är det viktigt att så snabbt som möjligt hitta källan till felet, ju tidigare desto bättre. 
(Liker, J 2006). 
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3.	McDonalds	produktion	
 
En pågående process och ett stort produktutvecklingssteg för hela McDonalds i Sverige är 
transformeringen från “Grill direct” till “Platform integration”. Förändringen innebär en 
ombildningsprocess inom många områden såsom kökslayout, hantering/lagring av produkter, 
kapacitetsbehov av maskiner och personal samt ny utrustning. Distributionen skedde förut 
enbart genom bemannade kassor medan det nu går mot att ske med hjälp av 
beställningsskärmar.  
 

3.1	Det	gamla	systemet	-	Grill	Direct	
 
Det befintliga systemet som McDonalds Sverige är på väg att ändra kallas Grill Direct. Grill 
Direct är ett system som innefattar många förberedelser inför tillverkning produktion för 
lager. 
 
Innan arbetsledarens arbetspass sätts igång beräknas den ungefärliga dagliga prognosen av 
hur många kunder som restaurangen förväntas ha för att sedan enligt prognosen kunna 
förbereda motsvarande mängd produkter. 
 
En Big Mac som är en av McDonalds populäraste hamburgare består av två bröd, två tunna 
skivor kött, sallad, lök, gurka och dressing. Det är även den hamburgaren som My Wollmer 
som jobbar på McDonalds i Falkenberg tycker är den hamburgaren som är mest komplicerad 
att tillverka. (My Wollmer 28 april - 2017) Processen börjar med att bröden rostas i 30 
sekunder. Efter det läggs köttet på grillen. Ordningen på köttet är viktigt i och med “Först in - 
först ut”- principen. Köttet skall grillas cirka 45 sekunder. Om köttet ligger kvar 10 sekunder 
extra eller kommer över en viss temperatur måste köttet kasseras. Medan köttet tillagas måste 
brödet prepareras med sallad, lök och dressing, ett stressigt moment som många gånger leder 
till att sallad spills och måste slängas. Tiden för en hamburgare det vill säga, en Big Mac 
beräknas med det gamla systemet ta ungefär 120 sekunder. 
 
När en hamburgare är klar läggs den i ett lager i nära anslutning till kassan. Enligt My 
Wollmer får en hamburgare maximalt ligga i lagret i 12 minuter innan den måste wastas. 
Eftersom produkterna tillverkas efter prognosen om hur många kunder restaurangen får 
händer det ofta att produkter måste wastas eftersom den förväntade utvecklingen inte stämde 
överens med verkligheten.  
 
Köket är uppbyggt på ett sätt att produkten går i ett flöde som är smidigt och har ett jämt 
tempo. Meningen med uppbyggnaden av köket är att personalen ska kunna tillverka 
produkterna utan att tid spills på förflyttning eller att risk finns för en kollision som kan 
innebära att produkter behöver slängas. My Wollmer som arbetar på McDonalds i Falkenberg 
som har ett grill direct-kök tycker att köket fungerar bra och att de är en bra flödesorientering 
där tillverkningen sker. Där My däremot kan se en förbättring är vid kassan och 
orienteringsflödet omkring kassan. När en beställning sker i kassan måste personalen springa 
fram och tillbaka för att hämta de olika produkterna i beställningen från lagret. Hamburgare, 
pommes frites och läsk står inte placerade efter en linje och det är en stor risk att personalen 
krockar in i varandra. 
 



	 10	

3.2	Det	nya	systemet	-	Platform	integrations	
 
Det nya systemet innefattar en digital uppdatering av restaurangerna i Sverige med så kallade 
kiosker som är en beställningsskärm som ska underlätta beställningen för kunder och 
personal. Men det nya systemet har McDonalds Sverige även tagit fram ett nytt kök som 
kallas “Made-for-you”. Köket och systemets huvudsakliga uppgifter är att göra upplevelsen 
på restaurangen bättre genom att förenkla beställningsmöjligheterna och att maten ska 
tillverkas på beställning istället för lager. 
 
Köket är uppbyggt med en layout och utrustning för att förkorta genomloppstiden så mycket 
som möjligt. Den största skillnaden med det nya köket är att värmeskåpen inte längre 
används. Eftersom det nya köket och systemet tillverkar hamburgare vid beställningen 
minskar wasten pga. eventuella prognosfel som nämnts ovan i texten om Grill Direct.  
 
En Big Mac tillverkas i det nya köket på 35 sekunder om personalen är fler i 
tillverkningskedjan. Finns det enbart en person i kedjan tar tillverkningen av en hamburgare 
55 sekunder. (Onur Cabuk 2 maj - 2017) 
 

3.3	Kioskerna	på	McDonalds	
 
Det nya systemet platform integration innefattar beställningskärmar på varje restaurang som 
inom verksamheten kallas kiosker, se figur 3. Kioskerna ska ge kunden möjlighet till bättre 
kvalitet i form av full kontroll och visualisering av menyn under beställningsprocessen. 
Skärmarna minskar risken för att kommunikationen i beställningen blir fel. Betalningen sker 
också med hjälp av kioskerna.  
 

 
Figur 3. Kioskerna som finns på restauranger med systemet platform integrations. Figuren 
visar kioskernas layout och hur menyerna exponeras. 
 
Kioskerna förväntas finnas på alla McDonalds restauranger i hela Sverige så småningom och 
finns idag på 67 av 210 restauranger i Sverige. (Lars Johansson 26 april 2017). Hur många 
kiosker som finns på restaurangen är beroende av storleken på restaurangen. 
 
Kioskerna gör det smidigare att beställa och gör att de anställda på McDonalds inte behöver 
lägga lika mycket tid på att ta beställningar och svara på frågor om restaurangens 
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menyinnehåll, priser etc. Detta medför att om en person tar lång tid på sig att beställa, 
beställer fel eller har flera frågor om produkterna behöver detta inte påverka väntetiden på 
samma sätt som om personen hade stoppat upp en hel kö. (Onur Cabuk, 2 maj 2017).  
 
Kioskerna sparar information och statistik under dagen och ge information som kan användas 
som en prediktionsmodell. Data visar vilken produkt som säljs mest under en viss tid så att 
man hinner producera varor i precis rätt mängd och på rätt tid för försäljning. Detta är ett 
hjälpmedel för personalen när prognosen för dagen beräknas. 
 
När en kund lagt en order med hjälp av en kiosk meddelas köket om ordern redan innan 
betalningen gått igenom så köket direkt kan starta tillverkningen. Detta minskar de långa 
köerna och därmed väntetiden för kunden. Om flera personer beställer samma produkt kan 
produkterna samproduceras och därmed kan tid sparas jämfört med om ett flertal personer 
står bakom varandra i en kö och ändå beställer precis samma sak. Då får den som står längst 
bak i kön vänta längre än den som står först.  
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4.	Kontakt	&	intervjuer	
 
För att komplettera litteratursökningen kontaktades personer kopplade till McDonalds som 
kunde ge oss den information som behövdes. De kontakter som har varit delaktiga i arbetet 
är: 
 

1. Lars Johansson, Program Manager Digital Commerce. 
 

2. Onur Cabuk, restaurangchef på McDonalds Kungens kurva som har ett platform 
integrations-system. 
 

3. My Wollmer, arbetar på McDonalds Falkenberg som har ett Grill Direct-system. 
 
Intervjuunderlag hittas som bilaga 1, bilaga 2 samt bilaga 3.  
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5.	Resultat	
 

5.1	Hur	arbetar	McDonalds	med	Lean?	
 
En av huvudprocesserna för att implementera Lean är att producera exakt vad som efterfrågas 
vid just exakt den tidpunkt den efterfrågas. Just in time (JIT) är ett koncept som betyder just 
det. Införandet av kioskerna samt de nya köken på McDonalds gör att fler kunder parallellt 
kan beställa och att köket kan tillaga fler hamburgare samtidigt vilket bidrar till att 
effektiviteten ökar samt att waste minskar.  
 
Som nämnt i början av rapporten är ett av de slutliga målen med Lean att erbjuda kunden så 
högt kundvärde som möjligt. Det främsta målet med satsningarna som McDonalds gör nu 
med platform integration är enligt Lars Johansson att öka kundvärdet för att kunden ska vara 
nöjd och där av vilja komma tillbaka till McDonalds. Sedan har det även visats att satsningen 
även lett till minskat slöseri och där av resurseffektivitet. (Lars Johansson 26 april 2017)  
 
Lars berättar att framtidsplanerna för McDonalds främst består av att öka kundvärdet och att 
McDonalds med hjälp av den nya applikationen och de nya kioskerna ökar kundmöjligheter 
och på så sätt kundvärdet. Han säger att det största målet med införandet av kioskerna var att 
kunderna skulle känna att beställningsmomentet skulle gå smidigare. På McDonalds hemsida 
kan man läsa om hur de själva ser på just kundvärde. “Sammantaget ska kvalitet, service och 
renlighet i förhållande till priset ge ett bra värde för våra gäster. Det handlar om att ge 
McDonald's gäster valuta för pengarna helt enkelt.” (McDonalds, 1 maj 2017) 
 
Enligt Onur är den största fördelen med kioskerna att maten blir fräschare och att fler kunder 
blir nöjda med sin produkt. Han säger att reklamationer har blivit mindre sen de införde de 
nya kioskerna och sedan de bytte från det gamla köket till det nya. Lars Johansson menar att 
de nya köken och systemet minskar slöserier, ge fräschare produkter samt skapar effektivitet. 
 

5.2	Kioskernas	påverkan	
 
Kioskerna representerar en självfungerande process, en automatisering med en mänsklig 
touch som gör att behovet av de mänskliga resurserna minskar. Kioskerna minskar 
storleksordningen på den mänskliga faktorn när det gäller misstag på så sätt att det blir färre 
misstag under beställningsmomentet.   
 
En ytterligare aspekt är att det behövs mindre personal på plats i kassorna vilket sparar in på 
arbetsresurser. Kunderna behöver dessutom inte stå i en lång kö för att få beställa utan kan 
bekvämt sitta vid ett bord och vänta på sin mat.  
 

5.3	Ständig	förbättring	
 
Onur säger under vår intervju att alla restauranger arbetar med något som kallas för 
“arbetsmiljögrupper” som består av en grupp människor som möts regelbundet. Gruppens 
syfte är att diskutera arbetsmiljön samt föreslå förbättringar. Detta är en punkt av stor vikt 
inom Lean. Medarbetare ska vara delaktiga för organisationens ständiga utveckling.  
 



	 14	

McDonalds har många konkurrenter och har ett starkt konkurrenstänk. De uppdaterar ofta 
menyn, gör samarbeten med olika kända namn samt håller ungefär samma priser som andra 
kedjor i branschen för att “följa med i tiden”.  
 
Organisationen är tämligen flexibel till skillnad från traditionell masstillverkning. De som 
arbetar på McDonalds får ta del av olika arbetsuppgifter varje dag. 1-2 personer är skiftledare 
som har en överblick över dagens arbete. Arbetarna får omväxlande vara i köket, drive-
through, i kassan eller ute i restaurangen. Alla som jobbar på McDonalds har ett eget ansvar 
för kvaliteten på den mat som levereras till kund. (My Wollmer 28 april 2017) 
 

 

 

 

Tabell 1) Tabellen beskriver olika skillnader inom förberedelser, lager, kiosker samt waste 
mellan ett kök byggt enligt grill direct och ett kök byggt efter Platform integration/Made for 
you.  
Kökslayout Förberedelse Lager Kiosker Waste “Time to 

costumer” 
Kvalitet 

Grill direct Förberedde 
alla 
hamburgare på 
morgonen. 

Värmeskåp 
håller 
hamburgare 
varma i väntan 
på beställning. 

Inga 
kiosker 

Mer 
reklamationer 
på färdiga 
hamburgare. 

120 
sekunder 

Hamburgare 
kan ha legat i 
värmeskåp 
upp till 10 
minuter.  

Platform 
integration/
Made for 
you 

Hamburgare 
tillverkas efter 
beställning.  

Endast köttet 
hålls varmt, 
hamburgare 
tillverkas efter 
order från 
kund.  

Kiosker Mindre 
reklamationer 
på färdiga 
hamburgare. 

35-55 
sekunder 
beroende på 
om du är 
ensam eller 
har hjälp 
 

Hamburgarna 
är garanterat 
nygjorda. 
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Tabell 2) Tabellen beskriver skillnader på restauranger som arbetar med respektive inte 
arbetar med kiosker. 
Restaurangtyp Personal Smidighet Flexibilitet 

Arbetar med 
kiosker 

Personalen blir avlastade 
under 
beställningsmomentet. 

Kunderna kan på ett mer 
smidigt och 
lättöverskådligt sätt se 
menyns innehåll.  

Det finns större 
möjlighet att variera 
menyn och skapa 
flexibilitet för 
kunden. 

Arbetar inte med 
kiosker 

Alla beställningar sker via 
en bemannad kassa. 

Kunder får läsa menyn 
från skyltar i restaurangen 
alternativt fråga 
kassapersonalen. 

Viss möjlighet att 
vara flexibel i 
menyn. 

 

5.4	Analys	av	de	sju	slöseri-punkterna	
 
Analysen av de sju slösa-punkterna gav detta resultat efter intervju och analys.  
 
Överproduktion 
I grill direct-köket förbereds hamburgare som sedan förvaras i värmeskåp redo att säljas efter 
behov. Nu produceras istället en del kringprodukter för lager, till exempel muffins och 
munkar medan majoriteten av produkterna produceras efter order när kunderna lagt en 
beställning. Överproduktionen minskar när man tillverkar efter kund eftersom man inte 
behöver förutse hur mycket som kommer säljas.  
 
Väntetid 
Väntetid i McDonalds produktion kan exempelvis vara att köttet blir klart innan brödet. 
Köttet måste då ligga kvar på stekbordet och vänta på brödet vilket betyder outnyttjad tid. 
Enligt Onur är det ibland en väntetid när brödet till en hamburgare ska rostas eftersom man 
inte kan rosta några bröd i förväg och hålla dem varma som de kan göra med köttet. Om det 
är flera ställen i produktionen där det innebär väntetid förlängs den totala genomloppstiden 
för produkten vilken i sig är negativt för resurseffektiviseringen.  
 
Transport 
I köket på McDonalds är samtliga ingredienser för förberedning länkade i ett flöde. Maskiner 
och tillredningskärl ligger i nära anslutning till kassorna för att minimera onödig transport. 
 
Överarbete 
Enligt Onur på McDonalds i Kungens kurva finns inget överarbete med någon av 
hamburgarna i deras sortiment. Målet är att inte ha några moment alls som inkluderas under 
begreppet överarbete. My Wollmer nämner att gurkan som finns på de flesta hamburgarna 
kan tolkas som ett överarbete då det är mycket vanligt att kunder plockar bort gurkan. 
 
Lager 
McDonalds har viss produktion för lager fortfarande men betydligt mindre med det nya köket 
jämfört med det gamla. En del produkter som tex muffins finns i ett mindre lager medan alla 
produkter inom menyerna görs på beställning.  
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Rörelse 
Alla ingredienser står längs en linje där man förbereder hamburgaren. De anställda behöver 
inte gå “kors och tvärs” för att få tag på rätt ingrediens/verktyg när de ska preparera en 
produkt inne i köket.  
 
Defekt 
McDonalds strävar efter att lära upp sin personal och motivera dem för att förhindra misstag 
och nå högsta standard. Restaurangen har också en “först in-först ut” policy för att försäkra 
att kunderna inte får en gammal produkt som inte når upp till kvalitetskraven.  
Onur säger i vår intervju att reklamationen av färdiga produkter minskat genom införandet av 
platform integration men att svinnet av råvaror är ungefär samma i de båda köken.  
 
Onur berättar att det är önskvärt att alla medarbetare ska kunna alla positioner i restaurangen, 
detta för att skapa ett mer stimulerande arbete för medarbetarna men också för att göra 
produktionen mer flexibel samt att få en flexibel organisation. Detta stärker påståendet att 
McDonalds tänker ur ett leanperspektiv. Arbetarna ska vara mångkunniga och arbetet ska inte 
vara monotont. Produktionen ska vara socialt hållbar. Det betyder goda relationer till kunder 
och leverantörer samt att personalens grundläggande mänskliga behov ska tillgodoses.  
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6.	Diskussion	&	Slutsats		
 
Enligt Lean produktion är lager någonting som ska undvikas då Just in Time-begreppet är 
centralt. Däremot kan det diskuteras vidare om det är lönsamt för McDonalds med lager eller 
inte då McDonalds vill uppfylla kundens krav och leverera snabbt samt vara förberedd för en 
eventuell rusning då många kunder kommer vid samma tidpunkt.  
 
För McDonalds kundvärde kan man diskutera om det är bättre om restaurangen producerar 
mot lager för att minimera väntetiden för kunden, även om det betyder att fler produkter 
måste wastas, just eftersom McDonalds är en snabbmatskedja så har restaurangen krav av 
kunden att maten levereras snabbt.    
 
McDonalds säger inte att de har implementerat Lean totalt utan att de försöker konstant 
förbättra organisationen. Detta är en av grundpelarna inom Lean, en ständig förbättring och 
utveckling av verksamhetens arbete.  
 

6.1	Besvarandet	av	frågeställning	
 
Vilka slöseri-punkter finns på McDonalds enligt Lean? 
Det finns slöseripunkter enligt Lean på McDonalds, somliga har minskats och förbättrats 
genom införandet av platform integrations-systemet. Exempelvis waste-statistiken alltså antal 
produkter som slängs har minskat drastiskt efter systemväxlingen enligt Onur som arbetat 
med båda systemen.   
 
Hur effektiviseras produktionen genom införandet av det nya systemet platform integration? 
Produktionen effektiviseras på så sätt att det digitala såsom applikationen samt kioskerna ska 
underlätta för personalen samt skapa effektivitet vid beställning. Det nya made for you-köket 
har också hjälpt till att effektivisera tillverkningen då “Time to customer”-tiden minskat. 
Totalt sett har kundvärdet ökat.  
 
Hur har kioskerna påverkat kundvärdet? 
Kioskerna påverkar kundvärdet positivt då kioskerna både ökat flexibiliteten och smidigheten 
för kunden vid beställning. Kundvärdet ökar dessutom eftersom kioskerna avlastar 
personalen vid beställning som då kan lägga fokus på tillverkningen och produkternas 
kvalitet. Enligt Lars Johansson finns mätbara indikatorer på att kioskerna samt platform 
integration-systemet ökar kundvärdet. 
 

6.2	Reflektioner	av	arbetet	
 
Vårt arbete har gått enligt tidsplan och vi har haft en kontinuerlig dialog längs projektets 
gång. Vi har fått specificera in oss och avgränsa arbetet då både Lean produktion och 
McDonalds är stora arbeten. I och med att McDonalds är ett så stort företag var det i början 
svårt att få kontakt med rätt personer men det gick lättare ju fler personer inom McDonalds vi 
fick kontakt med. Om vi har kunnat ändra någonting i vår metod i arbetet så hade det varit att 
påbörjat intervjuerna tidigare i tidsplanen och på så sätt hunnit få kontakt med fler personer.  
 
Mycket av McDonalds produktion såsom placering av köksutrustning och fotografier i köket 
mm. får inte uppvisas i offentliga handlingar vilket har varit ett problem under vår projekttid. 
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6.3	Reflektion	över	referenser		
 
Det finns inte mycket litteratur eller artiklar över McDonalds produktion i Sverige och därför 
har vi varit tvungna att få information från muntliga källor. Vi är medvetna om att den 
information vi fått om McDonalds inte är på en djup nivå då vi inte kunnat prata med hur 
många kontakter som helst utan fått lita på den information vi fått ifrån de personer vi 
intervjuat. För att kunnat få en djupare kunskap över McDonalds information hade vi behövt 
kontakta fler personer och sammanställt information då fler än en person uttryckt samma sak.  
 

6.4	Framtida	arbete	
 
Ett fortsatt arbete hade kunnat vara en djupare kunskap i platform integration- systemet och 
fortsatt arbetet utanför Sverige där systemet redan varit i bruk en längre tid och på så sätt 
kunnat få fram fler mätmetoder och ett säkrare resultat. 
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	 I	

Bilaga	1	-	Intervjuunderlag	för	intervju	med	Lars	Johansson	-	
program	manager	Digital	Commerce.	
 

Lär känna Lars 
• Berätta lite om dig själv och din roll i företaget? 
• Hur ser en vanlig arbetsdag ut? Vilka arbetsuppgifter har du? 

 
 Kioskerna 

• Vilken koppling har du till kioskerna? 
• Fungerar kiosker på alla typer av McDonalds-restaurang, små stora osv. 
• Hur funkar kioskerna (inte rent tekniskt utan mer vad de har för funktion runt 

produktionsarbetet)? 
• Hur skiljer sig McDonalds skärmar mot andras? (exempelvis MAX) 
• I vilket syfte har kioskerna lyfts fram i produktionen? 
• Har kioskerna uppfyllt önskat resultat? 
• Hur har kioskerna förändrat arbetssättet i restaurangen? 
• Hur påverkar kioskerna lokalt i restaurangen samt globalt för företaget?  
• Sparas statistik från skärmarna och vilken nytta kan det ha? 
• Har kioskerna effektiviserat tid? ekonomiskt? Hur isåfall. 

 
 Lean produktion 

• Är du insatt i Lean Produktion? 
• Finns det någon koppling tycker du mellan Lean och kioskerna. tex. de 7 

slöseripunkterna? Löser kioskerna eller påverkar kioskerna någon av punkterna 
positivt? 

 
McDonalds 

• Finns det någon plan med kökets uppbyggnad? Finns det någon tanke bakom och 
varför? 

• Har de anställda något att säga till om när det gäller planering av kök? 
• Finns det något moment eller station i köket som du känner till som stannar upp 

produktionen eller på något sätt skapar en fördröjning? 

 

	

	
	 	



	 II	

Bilaga	2	-	Intervjuunderlag	för	intervju	med	Onur	Cabuk	-	
restaurangchef	på	McDonalds	i	kungens	kurva. 
 
 Lär känna-frågor 

• Berätta om dig själv och din roll inom McDonalds? 
• Hur länge har du jobbat på McDonalds? 
• Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 
• Arbetar du nära tillverkningen också? Hur ofta?   
• Hur förbereder ni er för arbetsdag inom restaurangen? Hur mycket av produktionen är 

redan förberedd och vad behövs förberedas från början? 
 
 Nya/gamla köket: 

• Vad är skillnaden mellan grill direct (det gamla köket), made for you (nya köket) och 
platform integration.? 

• Vad är den största skillnaden mellan de gamla och nya köket?  
• Vad den största fördelen med det nya köket enligt dig? 
• Vad är syftet med det nya köket jämfört med det gamla? 
• Hur fungerar lager och förberedelser nu och då? (värmeskåp förr men inte nu?) 

Förbereder man mer idag än förr? 
• Är köket optimerat för tillverkningen? Är all utrustningen placerade så att 

tillverkningsflödet blir så smidigt som möjligt? 
• Finns det några tider som måste passas? Exempelvis maxtid för hur lång tid det får ta 

att tillverka en hamburgare, hur länge en paj får ligga etc? Har dessa tider förändrats 
med nya köket?  

 
 Kioskerna: 

• Hur fungerar kioskerna och hur har de underlättat arbetet för de anställda? Behöver 
mer eller mindre kassaanställda och påverkas arbetsfördelningen? 

• Sparas det någon statistik från kioskerna och hur använder ni er isåfall av den 
statistiken? 

 
 Problemhantering: 

• Hur jobbar man med problemhantering om exempelvis en maskin går sönder? Eller 
om ett steg i tillverkningen inte fungerar som det ska? Stannar produktion upp? 

• Hur arbetar ni med ständiga förbättringar? Kan medarbetarna påverka någonting som 
har med tillverkningen att göra? 

• Hur länge håller utrustningen i köket, och hur ofta byts det ut? (Typ spisar, fritöser). 
• Är det samma utrustning på alla McDonalds i Sverige? Om du ska köpa in något nytt, 

hur fritt får du välja då? 
• Hur fungerar arbetsorganisationen? Kan alla anställda prata med alla? Eller måste 

man gå någon chef etc? 
 
 Fokus på slöseri: 

• Har ni statistik på det som slängs varje dag? Har det minskat med det nya köket? 
• Hur arbetar ni för att undvika överproduktion? 
• Finns det något steg i produktionen som innebär väntetid, någonstans i tillverkningen 

som stannar upp produktionen? (flaskhalsar) Hur kan dessa elimineras isåfall? 
• Hur förhindrar ni att produkter blir defekta? (Finns det metoder som kan förhindra att 

exempelvis att en hamburgare blir kall? 



	 III	

Bilaga	3	-	Intervjuunderlag	för	intervju	med	My	Wollmer	-	arbetar	
på	McDonalds	i	Falkenberg. 
 

Lär känna-frågor 
• Berätta om dig själv? 
• Hur länge har du jobbat på McDonalds? 
• Vad är din roll? 
• Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 
• Hur förbereder ni er för arbetsdag inom restaurangen? 
• Hur mycket av produktionen är redan förberedd och vad behövs förberedas från 

början? 
• Hur varierar arbetsuppgifterna från dag till dag och person? 
• Fick du någon introduktion när du började på McDonalds och finns det några regler 

eller punkter som det trycktes extra på?  
 

Köket - tillverkning 
• Finns det någon produkt som är jobbigare att göra? 
• Finns det några moment i tillverkningen som bidrar till slöseri? 
• Hur är delstegen i produktionen av en Big Mac/cheeseburgare? 
• Finns det några moment i Big Mac/cheeseburgare tillverkningen som stannar upp 

produktionen? Någon väntetid? 
• Hur är placeringen/organisationen i köket för att skapa en Big Mac/cheeseburgare? 

(Måste vägar korsas? Oergonomisk placering av redskap?) 
• Från beställning i kassa till leverans av en Big Mac meny eller lilla meny, berätta? 

 
 Waste 

• Hur ser reglerna ut för waste? 
• Hur arbetar ni för att förhindra waste? 
• Vilka produkter är det mest waste på? 

 
Lean Produktion 

• Känner ni till Lean produktion? 
• Presentera de 7 slöseripunkterna och fråga om varje punkt. 

 
	


