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Abstract 
 

 

This work is initiated because there are so many Lean initiatives that do not reach their goals. To 

clarify this, this report aims to find a common denominator for these initiatives. In parallel with 

the literature search, a case study at the company Nolek has been conducted. Nolek is currently 

experiencing problems with communication and are lacking an overview of their production 

process, which is project-based as Nolek builds completely customized equipment for leak 

testing. Recently, they have grown rapidly from a regional contractor to a global organization 

with over 100 employees. Now the challenge is to create functional routines and templates to be 

able to do the transition to an organization-driven business. Can Lean be a solution for Nolek? 

To find the answer, an in-depth study will be made focusing on why so many other companies 

fail with their Lean implementation and by considering what successful Lean's have in common. 

In the study, Toyota, Scania, and Volvo are listed as good examples. In addition, the literature 

study begins with Lean in general, stating that values are the root of a Lean organization. 

Furthermore, the paradox of resource efficiency is also described, the difference between inner 

and outer resource efficiency. A football game is also taken as an example of a perfect Lean 

organization. 

 

To find out how Noleks production and projects work today, a month has been spent there, 

eleven qualitative interviews with employees were conducted, as well as repeated morning 

meetings with the company's CEO to review existing control documents, etc. 

The result of the literature study shows that many companies fail during their Lean 

implementation efforts to get the entire organization to understand why they need to introduce 

Lean. What is missing is simply common and clear values. The problem is that corporate values 

are not directly visible, they are realized through the tools of the business, so many companies 

are defining themselves Lean only because they have the same tools as Lean Organizations. 

Examples of companies that are often copied are Toyota and Scania. Many companies has 

simply missed that Lean never can be a business, Lean is a strategy. In addition to just looking at 

Lean in classical manufacturing, Agile and Scrum have also been studied, to see how these 

strategies can be used. Furthermore, a new visualization of Lean is presented as a tree, the reason 

for a tree is the following, a successful Lean effort requires deeply rooted values. Today's 

volatile customer demand requires flexibility, a tree can follow the wind which a house can´t. 

Furthermore a new theory was formulated "The Tree Theory" which visualise how a company 

grows like a tree and how the values are compared to the seed planted from the start. “The Tree 

Theory” was used to categorize Nolek and its subsidiary Kontrollautomatik to see where both 

companies are positioned. Although if tools are not a start for a Lean initiative, an adapted 

project board has also been developed as an example of how Nolek could work with Lean to 

increase visualization, 

 

The outcome of this case study shows that one of Noleks major problems is communication 

shortage. The conclusion is that they should invest in a strategy that is a hybrid solution of Lean 

and Scrum. Lean offers its values deeply rooted in order to build a stable organization while 

Scrum offers greater flexibility. This as, Noleks projects often are unspecified from the start and 

are being concretised during the production process. 
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Sammanfattning 
 

Detta arbete tar sitt avstamp kring anledningen varför det är så många Leansatsningar inte når 

sina mål. För att skapa klarhet i detta, ämnar denna rapport finna en gemensamnämnare för dessa 

satsningar. Parallellt med litteratursökningen har en fallstudie på företaget Nolek genomförts. 

Nolek upplever idag att de har problem med kommunikation och brist på överblick över deras 

produktionsprocess som är projektbaserad då Nolek bygger helt kundanpassade maskiner för 

tätkontroll. De har på senare tid vuxit snabbt från ett entreprenörsföretag till en global 

organisation med över 100 medarbetare. Nu är utmaningen att skapa bra rutiner och mallar för 

att kunna övergå till en organisationsstyrd verksamhet. Kan Lean vara en lösning för Nolek? För 

att finna svaret kommer en fördjupning göras i varför så många andra företag misslyckas med 

sina Leansatsningar detta genom att titta närmare på vad de som lyckas med Lean har 

gemensamt. I studien tas Toyota, Scania och Volvo upp som bra exempel. Till detta inleds 

litteraturstudien med Lean i allmänhet, där det framgår att värderingar är roten i en 

Leanorganisation. Vidare beskrivs även paradoxen med resurseffektivitet, skillnaden mellan 

inre- och yttreresurseffektivitet. Ett fotbollspel tas även upp som ett exempel på en perfekt 

Leanorganisation. 

 

För att ta reda på hur Noleks produktion och projekt fungerar idag har en månad spenderats där, 

då genomfördes elva stycken kvalitativa intervjuer med anställda samt upprepade morgonmöten 

med företagets VD för att gå igenom befintliga styrdokument etc. 

Resultatet av litteraturstudien visar att det många företag misslyckas med under sina Lean-

implementeringsförsök är att få hela organisationen att förstå varför de behöver införa Lean. Det 

som saknas är helt enkelt gemensamma och tydliga värderingar. Problemet är att ett företags 

värderingar inte syns direkt utåt, de realiseras genom verksamhetens verktyg, därför har många 

företag kommit att kalla sig för Lean bara för att de har samma verktyg som Leanorganisationer. 

Exempel på företag som ofta kopierats är Toyota eller Scania. Man har helt enkelt missat att 

Lean kan aldrig vara en verksamhet, Lean är en strategi. Utöver att bara se till Lean inom klassik 

tillverkning har även Agil och Scrum studerats, för att se vad man kan lära sig från dessa 

strategier. Vidare presenteras även en ny visualisering av Lean som ett träd, anledningen till ett 

träd är enkel, en lyckad Leansatsning kräver djupt rotade värderingar. Dagens volatila 

kundbehov kräver flexibilitet, ett träd kan följa vinden det kan inte ett hus. Till trädet 

formulerades även ”Trädteorin” vilken likställer hur ett företag växer som ett träd och hur 

värderingarna likställs med det frö som en gång planterades. Trädteorin användes för att 

kategorisera Nolek och dess dotterbolag Kontrollautomatik för att se var de båda företagen 

befinner sig. Även om verktyg inte är en start för en Leansatsning har även en projekttavla tagits 

fram som ett exempel på hur Nolek skulle kunna arbeta efter Lean med ökade visualiseringar,  

 

Resultatet av fallstudien visar att ett av Noleks största problem är kommunikationsbrist. 

Slutsatsen är att de borde satsa på en strategi som är en hybridlösning av Lean och Scrum. Lean 

erbjuder att sätta sina värderingar djup förankrade för att ut ifrån dessa bygga en stabil 

organisation medan Scrum erbjuder en större flexibilitet. då Noleks projekt många gånger är 

ospecificerade från start och därför konkretiseras under produktionsprocessen.  
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Nomenklatur 
 

TPS Toyota Production System 

JIT Just in time 

SPS Scania Production System 

Waterfallprocesser Processflöde där varje process måste avslutas innan nästa kan börja 

Stage-gateprocess Som Waterfall men med en gate mellan processerna där man beslutar 

om man skall fortsätta eller inte. 

5S Metod inom Lean production för att minska slöseri 

PIA Produkter i arbete 

ISO 9001 Kvalitetsstämpel, där det krävs styrande rutiner med 

kvalitetsuppföljning 

ISO 14001 Miljöstämpel, där det kvävs rutiner för miljöarbete 

CES Custom Engineered System (Noleks maskiner som byggs i 

projektform) 

FAT Factory Acceptance Test 

SAT Site Acceptance Test 

RFQ Request For Quotation (Anbud) 
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1. Introduktion 
 

Här beskrivs bakgrunden till projektet, en kort beskrivning av Nolek som företag, 

problemformuleringen och syftet med arbetet. 

 

1.1 Bakgrund 
 

En trend som blir allt mer uppenbar för dagens tillverkande företag är att efterfrågan av 

kundanpassning bara ökar och ökar. Idag är marknaden mer oförutsägbar än någonsin, den 

klassiska massproduktionen med Henry Ford i spetsen finns nästan inte kvar i verkstadsindustrin  

(Manyika, et al., 2012). Som svar på detta ökande behov av anpassning till mer volatila 

kundbehov har nya produktionsfilosofier vuxit fram, mest utbredd är Lean Production som har 

sina rötter i japansk vävstolstillverkning. Sedermera utvecklats inom bilproduktion under 

efterkrigstiden i Japan genom Toyota, här användas kunskapen från vävstolstillverkningen till 

skapandet av Toyota Production System (TPS) (Liker, 2009). 

Först under 90-talet när Toyota blivit största biltillverkaren i USA började amerikanska 

produktionsexperter försöka förstå vad Japanerna gjorde annorlunda. Hur de kunde vara så 

framgångsrika med att hålla hög kvalité till lågt pris. Resultatet blev Lean Production. Vidare 

under 00-talet ökade intresset för Lean fler och fler företag började använda sig av filosofin och 

nu spred det sig till fler olika branscher också. Lean healthcare, Lean banking, Lean R&D etc har 

blivit förekommande begrepp när man pratar om Lean. Till detta hör också en explosion av 

Lean-litteratur och Lean-konsulter, tyvärr till den grad att Lean idag fått så många definitioner att 

snart ingen vet vad som är Lean (Modig & Åhlström, 2016). 

Som Niklas Modig och Pär Åhlstöm skriver i sin bok Detta är LEAN:  

”Välkommen till vilda västen! Plötsligt har allt blivit lean.” (s.126). 

”Det finns i princip lika många definitioner av konceptet lean som det finns författare som 

försökt sig på definition.” (s.126). 

Till detta hör även en rad misslyckade LEAN implementeringar vilket lett fram till att många 

misstror produktionsfilosofin, faktum är att nära 80% av alla Lean-satsningar misslyckas med att 

nå de mål man satt upp (Olofsson, 2012).  

 

1.1.1 Om NOLEK 
 

Nolek har funnits sedan 70-talet, utvecklar, bygger och servar läcktestnigsmaskiner mot alla 

branscher i behov av tätkontroll. Nolek grundades i syfte att sprida kunskapen om läcksökning 

och tätkontroll med metoder utvecklade inom kärnkraftsforskningen. Mot branscher som vid den 

tiden var i behov av att få kontroll över läckaget i sina produkter. Till en början var kunderna 

mestadels inom fordonsindustrin men senare även medicin och andra teknikprodukter. (Nolek, 

2014) Företaget har idag ca 100 medarbetare globalt och finns etablerade i USA, Malaysia, 

Ungen, Danmark med huvudkontor i Stockholm. Produktion och utveckling av deras produkter 

sker i Stockholm och Malaysia samt lite mjukvaruutveckling i Danmark (Nolek, 2017). Nolek är 

sedan 2012 helägt av investmentbolaget Indutrade AB och förra året köpte de upp 

Kontrollautomatik AB. Kontrollautomatik startades av en före detta Nolek-anställd, fram till 

millennieskiftet samarbetade de båda bolagen nära med att utveckla instrument och utbyta 

kunskap sinns emellan. Sedan gick de båda skilda vägar tills nu då Kontrollautomatik blivit en 

del av Nolek gruppen.   

Ett exempel på hur en läcktestningsmaskin ser ur synes i Figur 1. 
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Figur 1, Läcktestningsmaskin från Nolek AB (Nolek, 2017). 

Nolek bygger maskiner som är helt kundanpassade deras produktion är indelad i två huvuddelar, 

instrument (se Figur 2) och mekanik dvs själva monteringen av maskinen (se Figur 1). 

Instrumenttillverkningen är relativt linjeorienterad här kombineras standardkomponenter till 

olika utföranden, denna tillverkning är båda bolagen väldigt duktiga på.  

 

 
Figur 2, Läcktestningsinstrument S9 från Nolek, till höger stående konfiguration, till vänster liggande. Instrumentet 

ser ut som en desktop-dator och är den komponent som mäter läckan (Nolek, 2017). 

Utmaningen Nolek står inför är att klara av omställning från ett entreprenadföretag, kraftigt 

beroende av kunskapen hos individerna. Till ett organisations- och processtyrt företag, styrt av 

metoder och rutiner.  

Det har hittills gjorts en mängd försök att få hela företaget att arbeta på samma sätt mot samma 

mål med tydlig ansvarsfördelning. Försök med ökad visuellstyrning i form av ökad information 

på väggarna. Det finns idag en rad rutiner och processer lagrade i en databas, rutinerna består 

mestadels av listor i dokument medan processerna är visualiserade enligt warterfallmodellen1 

och stage-gateprocesser2. Rutinerna togs fram i syfte att få bli ISO 9001 och ISO 14001 

certifierade, problemet är att ingen arbetar efter dem. Istället har de olika avdelningarna och 

medarbetarna utvecklat sina egna mallar och rutiner.  

Nolek lider idag av släpande dokumentation och bristande uppföljning av avslutade projekt. Det 

                                                 
1 Waterfallmodellen, är en metod för att visualisera en process, ett flöde, där man gör färdigt en sak innan man 

börjar på nästa. Exempelvis: Design – konstruktion – Installation osv. Fördelen med modellen är att den är 

överskådlig, lätt att förstå sig på. Nackdelen är att den inte tar hänsyn för ändringar, en ändring i slutet kan komma 

att bli väldigt kostsam. (Value at Work, 2013)  
2 Stage gate-processer, liknar Waterfallmodellen men har mellan varje steg en tydlig gate, dvs en beslutspunkt där 

beslutsfattare måste fatta beslut gällande om man ska fortsätta med projektet eller om man skall stänga (döda) 

projektet. (Cooper, et al., 2016)  
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har gått så långt att uppföljningsmöten helt enkelt nästan aldrig blir av, då ingen förstår varför de 

är bra. Man har även problem med platsbrist på verkstadsgolvet. Till det hör att genomloppstiden 

är relativt hög vilket medför att antalet produkter i arbete (PIA) ökar. Alla inom företaget är 

överens om att deras arbetssätt inte fungerar särskilt bra, även om maskinerna till slut blir 

levererade och installerade. Dock är det få som ser någon lösning på problemen. 

Det har gjorts tidigare försök med visualiseringstavlor vid varje maskin där det fanns information 

kring maskinen. Dessa togs bort då de ansågs av verkstaden ta för stor plats och inte skapade 

något värde. Medan stora delar av kontoret uppskattade dem då de möjliggjorde en överblick 

över statusen på maskinerna. 

 

1.2 Problemformulering 
 

Kan Lean vara en lösning för Nolek? 

 

1.3 Syfte och Mål 
 

Syftet med denna studie är att skapa en bild över om Lean är en lämplig strategi för Nolek och 

genom Lean bli mer resurseffektiva. Detta skall undersökas genom att studera vad de som lyckas 

med Lean har gemensamt, hur Lean visualiseras i industrin. Följaktligen blir målen med studien: 

- Finna en gemensam nämnare för vad de som lyckas implementera Lean har gemensamt. 

- Skapa en tydlig bild över hur produktionen och produktionsplaneringen fungerar idag hos 

företaget Nolek. 

- Beskriva några av de vanligaste alternativen till traditionell Lean (Agil, Scrum). 

- Lägga fram ett förslag på hur Nolek skall ta sig ur dess nuvarande sits. 

- Ta fram en prototyp på ett visualiseringsverktyg för Noleks projekt. 
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2. Metod 
 

Här beskrivs hur arbetet genomförts först en litteraturstudie följt av en fallstudie hos Nolek där 

en rad intervjuer genomförts. Utöver fallstudien har även ett förslag tagits fram på ett 

visualiseringsverktyg. Slutligen presenteras arbetets avgränsningar.   

 

2.1 Litteraturstudie 
 

För att få en övergripande blick över hur Lean och projektstyrning hänger ihop lästes en rad 

olika böcker på ämnet samt några vetenskapliga artiklar för djupdykningar inom vissa områden. 

Parallellt med dessa lästes äldre Exjobb tillsammans med ett antal elektroniska källor.  

 

För att förstå var Nolek befinner sig idag har en genomgång av dagens mallar och rutiner 

genomförts. Dessa rutiner är sådana som låg till grund för de ISO certifikat Nolek innehar.  

 

2.2 Fallstudie 
 

Genom att vandra runt, observera och fotografera hur information var tillgänglig i husets olika 

delar bildades snabbt en uppfattning om hur medarbetarna arbetade. Efter ritningar var 

anskaffade lades bilderna in på de informationsställen som fanns, se Bilaga 1 och 2.  

Dessa ritningar med bilder över informationen användes sedan som diskussionsmaterial under 

morgonmötena och kompletterades allt eftersom med mer och mer information, de blev även en 

grund för hur intervjuerna skulle läggas upp.  

Dessutom genomfördes ett studiebesök hos Kontrollautomatik 20/4-17 i Tullinge, syftet med 

besöket var att ta en titt på hur man här arbetar med produktion och visuellstyrning, se Bilaga 3. 

Detta för att jämföra med Nolek. Besöket gick till följande, först en tur runt i verkstaden sedan 

en tur uppe på kontoret följt av en kort diskussion med Christian Richter på slutet.  

 

2.3 Intervjuer och morgonmöten 
 

För att kontinuerligt följa upp arbetet och diskutera kring befintliga dokument har det genomförts 

upprepade morgonmöten med Magnus Nilsson VD för Nolek gruppen.  

Utöver dessa möten genomfördes interjuver bland de anställda från olika avdelningar på Nolek. 

Som underlag för intervjuerna skapades fyra intervjumallar (se Bilaga 4,5,6.7) efter olika 

”funktionsområden”, dvs sälj, frågor riktade mot säljgruppen. Projekt, som syfta till hur 

projekten genomförs och upplevs från projektledningesgruppen samt vad tanken är med de nya 

tavlorna runt om i huset. Konstruktion, primärt mekanik här rådde fokus på konstruktörernas 

upplevelse av de nya visualiserings tavlorna samt projektprocessen i allmänhet. Verkstad, både 

montering och instrument, frågor rörande hur involverade de kände sig i planering samt den 

generella upplevelsen av projekten.  

Gemensamt för alla intervjuer var att de var strukturerade enligt fyra delar: 

- Inledande frågor, frågor kring den anställda. Syftet med dessa frågor var en kort ”ice 

breaker” för att få igång samtalet. 

- Om verksamheten, fokus på verksamheten ur medarbetarnas ögon, hur dagens arbete med 

projekt och visualiseringar fungerade.  

- Utveckling, frågor om hur den intervjuades roll skulle kunna förbättras.  

- Avslutning/ Teori, Varför finns Nolek? (Vision, värderingar) samt en teori fråga ”Vad är 

LEAN?” Teorifrågan var till för att bara få en uppfattning om kunskapen och synen på 

produktionsfilosofin lean. 

Även om intervjuerna genomfördes enligt en formell struktur användes mycket av innehållet från 

intervjuerna till allmän förståelse av verksamheten. Av de mätbara frågorna skapades diagram.  
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2.4 Framtagandet av en prototyp 
 

Presenterade ett designförslag på en projekttavla för några av de ansvariga för produktionen 

vilka föreslog, några ändringar efter ändringarna var åtgärdade påbörjades bygget. För ritning se 

Bilaga 15 och för principskiss se Bilaga 16. När väl prototypen var färdigbyggd skulle den sättas 

i test under en prövotid i verkstaden, denna prövotid fortsätter fortfarande.  

 

2.5 Avgränsningar 
 

Då arbetet är en kandidatuppsats gjordes några avgränsningar: 

- Litteraturstudien innefattar en överblick över Lean Production. 

- Till studien om alternativa metoder till Lean studerades endast Agil och Scrum. 

- Endast tre företagstillämpningar av Lean har studerats (Toyota, Scania, Volvo).  

- Fallstudien genomfördes på endast ett tillverkande företag i en region, nämligen NOLEK 

Sverige AB (och Kontrollautomatik). 

- Antalet intervjuer avgränsas till elva stycken plus lite frågor till övrig personal. 

- Intervjumall i fyra standardutföranden (Sälj, konstruktion, verkstad, projekt). 

- Endast valt att fokusera mekaniska monteringen i Custom Engineered System (CES) då 

det är här behovet var som störst. 

- Verkstadslayouten och kontorslayouten har bortsetts ifrån, information har bara 

analyserats överskådligt, hur arbetssätten skiljer sig i huset. 
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3. Litteraturstudie 
 

Här beskrivs den teoretiska bakgrunden till Lean Production och dess huvudbeståndsdelar 

tillsammans med en förklaring till varför värderingarna är det centrala i Lean. Kort om 

problematiken kring resurseffektivitet, skillnaden mellan inre och yttre. Hur man arbetar med 

visualiseringar i Lean. Avslutningsvis beskrivs de alternativa strategier som Agil och Scrum upp. 

 

3.1 Om Lean production 
 

Lean är i grunden en produktions filosofi som syftar till fiskande i sökandet efter perfektion.  

Vad som menas med fiskande är helt enkelt att man i en Lean-verksamhet strävar efter att bli 

bättre men gör detta genom små steg hela tiden, på detta vis skapas en dynamisk organisation, se 

Figur 3. Fördelarna med små steg hela tiden är att det blir som en kultur och att små förändringar 

är billiga, lätt överskådade och snabbimplementerade etc. Dessutom finns alltid risken att en 

förbättring inte gått som man tänkt utan misslyckas därför medför även små förändringar att 

risktagandet minskar.  

 
Figur 3, Fiskande av mindre fiskar, bildligt för små förändringar 

Inom traditionell verksamhets- och produktionsstyrning har man historiskt sätt gjort få och stora 

förändringar dvs att man dragit upp gammelgäddan en gång i decenniet, se Figur 4. Med detta 

tankesätt blir ändringarna likt fisket extremt energikrävande, kostsamt och riskabelt. Det blir 

dessutom mer komplext och svår överblickbart. 

 
Figur 4, Visar statisk förändring, det är jobbigt med stora förändringar på samma sätt som det är jobbigt att dra 

upp stora fiskar. 
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Det finns en rad olika definitioner av vad Lean egentligen är de flesta går ut på att eliminera 

slöseri och sätta kunden i fokus. Detta görs genom att organisationen alltid utvecklas och gör 

detta i små steg dvs fiska de små fiskarna. Genom att konstant lära sig nya saker hela tiden och 

ifrågasätta sina nuvarande arbetssätt närmar man sig perfektion (Modig & Åhlström, 2016). 

Detta möjliggörs i sin tur av att man använder sig av ett dragande tillverkningssystem se figur 5. 

I ett dragande tillverkningssystem producerar man enbart mot order detta är en metod som 

används flitigt av tillverkare av skräddarsydda lösningar som Nolek. 

 

 
 

Figur 5, Dragande tillverkningssystem 

De dragande tillverkningssystemet skiljer sig från det tryckande jämför Figur 5 med Figur 6. 

 

 
Figur 6, Tryckande tillverkningssystem 

Som synes i Figur 6 bygger det tryckande tillverkningssystemet på att producera varor mot lager, 

i dessa fabriker brukar man sätta interna resurseffektiviteten framför den yttre att faktiskt 

tillverka det kunden vill ha. Denna typ av tillverkningssystem lämpar sig för volymprodukter 

exempelvis skruvar (Olhager, 2013). 

 

Den dragande tillverkningsstrategi möjliggörs primärt genom en stark filosofi, tydliga 

värderingar som eftersträvas med hjälp av två olika principer Just in time (JIT) som belyser att 

leveranser enbart skall ske först då det behövs, i den mängd det behövs samt vad som behövs. 

Till JIT behövs en rad verktyg som Kanban, arbetsutjämnande, 5S etc. (Toyota-Forklifts, 2017) 

För djupare förklaring av 5S se Bilaga 8 och för arbetsutjämnande (Heijunka) se Bilaga 9. 

Parallellt med JIT kommer Jidoka som syftar till kvalité vilket möjliggörs genom ständigt 

lärande. Det ständiga lärandet möjliggörs i sin tur av ett ständigt ifrågasättande och en strävan av 

att alltid finna roten till problemet (Liker, 2009). Metoder som vanligen tillämpas är ”fem 

varför”, PDCA, sju plus ett slöseri etc. För mer ingående förklaring se Bilaga 10 och 11. Till 

dessa behövs även en rad verktyg som planeringstavlor, morgonmöten etc. 

Sammanfattat beskrivs ovanstående text i Figur 7.  
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Figur 5, Topdown hur Lean byggs upp av olika abstraktionsnivåer (Detta är LEAN). 

3.2 Vad är värderingar? 
 

Anledningen till att de flesta misslyckas med sina Lean implementeringar är att man inte förstår 

varför vilka förändringar som är nödvändiga (Olofsson, 2012). I en studie från Bain & Company 

visade det sig att 90% av de 500 undersökta bolagen saknade en bild av varför de fanns, de 

saknade helt enkelt en strategi. (Principles of Management, 2017) 

I Figur 5 visas tydligt de olika abstraktionsnivåer som Lean består av, det finns många 

illustrationer av lean visa mer och mindre detaljerade. Fördelen med topdown illustrationen är att 

den är så generell, den visar inga konkreta metoder eller verktyg bara hur de samspelar. 

Modellen utgår från värderingar men vad är värderingar? 

Värderingar brukar klassificeras som grunden till  

ett företags beslutsfattande 

 (Business Dictionary, 2017).  

Alltså måste värderingarna täcka företages  

intressenter, kunder, anställda, ägare etc. Därtill  

måste det framgå varför (mission) företaget finns  

samt vad de vill bli (vision). När det väl värderingarna  

är klara kan manbörja formulera sin strategi (strategy)  

för att realisera sina värderingar dvs hur man skall göra.  

När strategin är satt kan målen (goals) bestämmas dvs de  

som går att mäta och följa upp.  

I Figur 6 visualiseras ovanstående beskrivning av 

värderingarnas vikt för en lyckad lean satsning.  

Anledningen till att Figur 8 visar en cirkel är efter 

Simon Sineks teori om ”The golden cirkel” som  

Han beskriver i sin bok ”Start with why”. Här beskriver 

Sinek att de flesta vet vad de gör, några färre vet hur  

de gör det de gör, väldigt få vet varför de  

gör som de gör. (Sinek, 2009) 

”… people don´t buy WHAT you do, they buy  

WHY you do it.” (S.41) 

Figur 6, Utveckling ”The golden cirkle” 

hopmonterad med teori om företagskärnvärden 

illustrerat med gröna pilar.  
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Cirkelformen blir även tydlig om man ser den ur ett Lean-perspektiv då flera metoder i Lean bl a 

”Fem varför” går ut till att gå till kärnan av problemet (se Bilaga 10) (Lifetime-Reliability, 

2015). När det gäller värderingar handlar det om att definiera kärnan av verksamheten så att man 

utifrån den kan bygga sin Lean-organisation.  

 

3.3 Effektivitetsparadoxen ett hinder för en lyckad Lean-satsning 
  

Att vara effektiv betyder inte nödvändigtvis att vara upptagen konstant. Det råder i allmänhet en 

stark trend att prioritera inre resurseffektivitet dvs att sätta företagets interna resurser så 

utnyttjade som möjligt (Modig & Åhlström, 2016). Detta synsätt kring resurseffektivitet har 

blivit populärt i det tryckande tillverkningssystemet. Istället för att prioritera flödeseffektivitet 

dvs den resurseffektivitet som kunden upplever. Negativa följder som ett allt för strkt fokus på 

att hålla sina interna resurser så upptagna som möjligt är främst att långa genomloppstider 

uppstår vilket ofta medför att:  

- Driv och inspiration från individerna mattas av.  

- Behovet av multitasking ökar, fler bollar i luften när inte projekt blir avslutade detta 

medför nya metoder och rutiner måste skapas samt att antalet överlämningar och 

omstarter kommer att öka. 

- Behovet av lagerhållning ökar. 

Till dessa ökande behov uppstår även sekundära behov exempelvis: 

- Multitasking gör att man måste uppfinna nya rutiner och metoder utöver de som man 

redan arbetar efter för att hantera alla flödesenheter samtidigt. 

- Med ökat lagerhållning uppkommer behov som: 

o Större lagerutrymme 

o Uppvärmning 

o Administration 

o Överblicken försämras eller försvinner helt (Modig & Åhlström, 2016). 

Det är lätt att kunden splittras över effektiva öar, se Figur 7, det är det klassiska resurseffektiva 

området, här upplevs effektivitetsparadoxen markant.  

 

 
Figur 7, Visar effektivitesmatrisen. Inspirerad av (Modig & Åhlström, 2016). 

De gröna pilarna i effektivitesmatrisen kan ses som en bra strategi för att öka 

flödeseffektiviteten. Det som är bra med effektivitetsmatrisen är att man kan få en enkel 

överblicksbild över hur en verksamhet ligger till. 
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3.4 Vikten av att visualisera  
 

Ett sätt att tänka sig en välfungerande leanorganisation är att föreställa sig en fotbollsplan. När 

man spelar fotboll kan alla spelare från alla planenspositioner hela tiden: se fotbollsplanen, se 

med och motspelare, se målen, se bollen, se ställningen och återstående tid, höra visselpipan etc. 

Figur 8 visar ett normalt fotbollsspel detta är alltså ett resurseffektivt system. Varför drivs inte 

bolag och produktionsenheter på samma sätt? Varför skall de drivas på något annat vis? (Modig 

& Åhlström, 2016) 

 

 

 
Figur 8, Ett välfungerande fotbollsspel, här kan alla spelare se planen, höra visselpipan och vara med hela tiden 

(Modig, 2016) 

Allt för ofta i industrin drivs bolag och produktionsenheter enligt Figur 9, detta är även ett 

typexempel på allt för stort fokus på resurseffektivitet i ett micro perspektiv. Varje tält är 

effektiva utifrån att bara titta på det aktuella tältet. Här tror man att man är värdeskapande hela 

tiden bara för att man ser till att hålla koll på sin boll och tror att man genererar maximalt värde 

bara för att man sparkar ut så många bollar man kan, utan att bry sig om, om det finns någon 

mottager eller slutadress.  

 

 
Figur 9, Ett dåligt fotbollsspel, här sitter alla i sina tält likt en utefestival på sommaren, man ser bara sitt och inget 

mer (Modig, 2016) 

 

 

Exempel 1 - sjuksköterskan: 
Sjuksköterskan talar om för patienten vilken köplats denne har, sköterskan tror nämligen att hon genererar 

värde till patienten. Medan anledningen till samtalet beror på att patientens behov inte blivit tillfredsställt 

varken då eller nu. Hade patientens behov blivit tillfredsställt tidigare hade sköterskan istället för att 

informera denna patient om dennes köplats, kunnat använt tiden till att vårda en ny patient (Modig & 

Åhlström, 2016). 
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3.5 Visualiseringar av Lean i industrin 
 

De företag som idag arbetar med Lean använder sig av egna tolkningar och visualiseras vanligen 

som ett tempel, detta pga Toyota gjorde så. Anledningen till att ”Toyota templet” eller ”Toyota 

huset” är just ett hus är på grund av produktions filosofins uppbyggnad. På toppen av templet 

finns deras mål vad Toyota skall sträva efter. För att kunna hålla uppe taket måste det finnas 

några grundpelare dessa är TPS principerna JIT och Jidoka se Bilaga 12 och notera likheten med 

Figur 7. I pelarna går det även att läsa ut de grundmetoder de båda principerna behöver för att 

byggas upp. Grunden till templet består av de metoder som strävar efter stabilitet, metoder som 

”gå till problemets källa” (Heijunka) och ständiga förbättringar (Kaizen) (Smalley, 2015). 

Efter Toyota har även andra företag tagit efter liknande visualiseringar T ex, Scania visar upp sitt 

”Scania Produktion System” (SPS) som ett hus. Lite bakgrund är att SPS utvecklades genom ett 

nära samarbete med Toyota och är alltså en utvecklad form av TPS och inte ”en egentolkning av 

Lean production” (Jon Granath, 2009). Lean Production är endast en kodifiering av grundtanken 

med TPS dvs en generalisering så att filosofin skulle kunna gå att applicera på flera olika 

branscher. 

Tillskillnad från TPS har Scania i SPS valt att lägga ständiga förbättringar högst upp, detta för att 

visa vikten av dessa. En annan stor skillnad är att SPS trycker mer på att det är ledarskapet som 

håller samman huset se Bilaga 12. Det är inte bara Scania som implementerat Lean på ett 

framgångsrikt sätt utan även Volvo Group, som genom sitt Volvo Production System (VPS) valt 

visa sin filosofi som en pyramid där kunden sätts på toppen och de ständiga förbättringarna i 

mitten som en kärnverksamhet. Parallellt med de ständiga förbättringarna återfinns som i TPS 

huset JIT och Jidoka här formulerat som ”Built-in-quality” (Volvo Group, 2017) se Bilaga 12. 

Jämför Figur 7 med Bilaga 12 och notera likheterna, Leans grundprinciper väljs ofta som pelare 

för att hålla uppe ett spetsigt tak där spetsen symboliserar en pil, att man är på väg någonstans. 

Vidare sätts värderingarna oftast i grunden som i SPS och VPS, målen väljs oftast att sättas högst 

upp som i TPS och VPS eller i mitten som i SPS. Nackdelen med att visa sin verksamhet som 

något fast tempel eller pyramid är att de är fixa dvs inte anpassningsbara efter nyuppkomna 

förutsättningar. 

 

3.5.1 Kanban 
 

En klassisk Lean metod är Kanban och tillämpas genom olika verktyg ofta tavlor eller kort, 

kanbantavlor är tavlor för att visualisera hur en handling eller produkt förädlas från väntande till 

gjord. 

 
Figur 10, Enklaste formen av en Kanbantavla. 

 

Som synes i Figur 12 är Kanban-tavla är ett verktyg i form av en tavla med PostIt lappar på där 

varje lapp symboliserar ett stadie handlingen eller produkten befinner sig i fält som i dess 

enklaste utförande ”to do”, ”doing” och ”done” (Liker, 2009). Utöver kanbantavlor används ofta 
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även kanbankort som fungerar som ett slags ordersystem. Detta är en nyckelfaktor för att 

realisera det dragande tillverkningssystemet.  

 

 

3.6 Agila-metoder 
 

Förutom den traditionella Lean är Agil en metod som vuxit fram i spåren av behovet efter mer 

flexibilitet i projektstyrning, då de äldre metoderna av stage/ gate för exempel visat sig bli för 

statiska, byråkratiska och tappat kundfokus. Den Agila projektledningsmetodiken bygger på det 

Aglia manifestet (Nyman, 2010). För Agila manifestet se Bilaga 13 och för de Agila 

grundprinciperna se Bilaga 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14 visar en kortare sammanfattning av det Agila manifestet. Där det fetmarkerade visar var 

fokusområdena ligger. Här framgår hur Agil bygger på att sätta individen i fokus både 

medarbetaren och kunder, att inte vara låst till någon strikt byråkrati även om det måste finnas 

regler som vägledning. Det är tillsammans med detta centralt att kunden är involverad hela tiden 

och har stort inflytande på projektets framfart. Flexibiliteten är nödvändig då det i moderna 

projekt är svårt att finna någon målbild och tydliga avgränsningar tidigt i projektet. 

Projektbeställaren vet idag många gånger inte vad de vill ha. Det finns en rad metoder för att 

realisera en tydligare målbild, en känd metod heter MoSCoW där M står för Must have’s, S för 

Should have’s, C för could have’s, W för won’t have’s och o för on budget och on time. Kort 

sagt en prioriteringslista av aktiviteterna som ingår i projektet, genom att tänka på detta 

tydliggörs vad som ligger i fokus (Nyman, 2010). 

 

3.6.1 Scrum 
 

Scrum är en inriktning av Agil till att primärt passa IT-projekt det som gjort Scrum så populärt 

inom IT är dess förmåga att anpassa sig. I Scrum blir det tydligare hr den iterativa (stegande) 

projektledningsstrategi fungerar. (Scrumalliance, 2010) I Scrum arbetar man med Sprintar och 

Daily Scrum, en Sprint är ett delmål som kontinuerligt följ upp av Daliy Scrum se Figur 19.  

 
Figur 12, Scrum-principen 

Under ett Daily Scrum som leds av en på förhand utsedd Scrummaster, samlas alla 

medlemmarna framför en så kallad Scrumboard eller Scrumban (efter kanban). Vilken typiskt ser 

• Individer och samspel framför metoder, processer och verktyg.   

• Användbart resultat framför omfattande dokumentation.   

• Kundsamarbete framför kontraktsförhandlingar.   

• Anpassning till förändring framför att följa en statisk plan 

 

Figur 11, Sammanfattning av Agila manifestet (Nyman, 2010).  
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ut som i Figur 16, i fälten flyttas sedan postit-lappar horisontellt åt höger från ”Product backlog” 

till ”Done”. Jämför och finn likheterna med Figur 10. Anledningen till att denna är indelad i fält 

som en matris är för att den syftar till att följa upp vad varje projektmedlem gör och har att göra. 

På detta vis blir det överskådligt för alla vad alla gör. Alternativt kan varje rad vara för en sprint, 

då det är vanligt med parallella sprintar för att arbeta effektivt. 

 

 
Figur 13, Scrumban 

Under dessa Daily Scrums får varje medlem i tur och ordning berätta vad de har gjort sedan sist 

dvs dagen innan, vad de skall göra under dagen samt om de behöver någon hjälp från övriga 

projektmedlemmar. När hela gruppen fått säga sitt är det dags att fylla i en så kallad ”Burndown 

Chart” denna är en graf med Tid på x-axeln och Aktiviteter på y-axeln. Själva grafen går från 

start till slut under det på förhand givna tidsspannet. Den gröna grafen som varierar visar hur 

arbetet i praktiken gått under projektets gång se Figur 21. Under mötet är det alltså denna gröna 

grafen som uppdateras och till slut skär x-axeln helst på samma ställe som den svarta linjära 

grafen gör. 

 

 
Figur 14, Burndown chart  
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4. Fallstudie 
 

För att möta teorin i praktiken och se hur små tillverkande företag idag arbetar valdes Nolek 

och deras nyförvärvade Kontrollautomatik ut som lämpliga företag att besöka. Arbetet har 

fokuserats kring Nolek där en månad spenderats. Intervjuerna utfördes enbart hos Nolek. 

 

4.1 Nolek idag 
 

Då Nolek hela tiden bygger kundanpassade maskiner har de inget färdigt varulager, tillverkar de 

enligt ett dragande tillverkningssystem. Historiskt har Nolek byggt sina maskiner enligt följande 

struktur efter man mottagit ett anbud (RFQ) och fått sin offert godkänd från beställaren: 

- Design av mekanisk konstruktion 

- Design av system 

- Pneumatisk installation 

- Elektrisk installation 

- Dokumentation 

- pre Factory Acceptance Test (PreFAT) 

- Factory Acceptance Test (FAT) 

- Site Acceptance Test (SAT) 

För att styra detta tillvägagångsätt har man en rad mallar och rutiner lagrade i en databas, 

problemet med dessa var att det togs fram primärt för att bli ISO-certifierade. Till detta hör även 

att många mallar beskriver samma sak. Samtidigt som alla mallar för förbättring idag enbart är 

för förbättringar på maskinerna och inte hur produktionen/ verksamheten skall förbättras. 

Följden har blivit att nästan ingen arbetar efter mallarna och rutinerna utan medarbetarna arbetar 

utefter vad de själva känner är enklast för dem. Detta har i sin tur lett fram till att man finner en 

stor vidd olika ”mallar” och ”styrdokument”, många av de anställda har skapat sina egna mallar 

och strukturer, se Bilaga 1 och 2. Problemet blir att ingen medarbetare enkelt kan se och förstå 

vad ens kollega arbetar med, verksamheten bli alltså indelad i öar. Alla arbetar hårt och gör det 

som de är bra på men man har svårt att få ihop helheten alltså att få hela organisationen att dra åt 

samma håll. 

Noleks största utmaning är att de vuxit ur sin entreprenörskostym och inte bytt om när man vuxit 

ur den. Man har fortsatt på den entreprenörskultur där arbetet bygger på nära integration mellan 

medarbetarna, detta funkade när antalet PIA (Produkter i arbete) var mindre och man kunde med 

väldigt få personer ha överblick. Nu är istället cykeltiderna kortare och de anställda fler.  

 

När maskinen i teorin skall vara färdig designad skapas själva produktionsplaneringen vilken 

sammanställs i en pärm som innehåller följande information: 

1. Projekt Info, Orderbekräftelse, Offert                   

2. Mekaniska ritningar, komponentlistor & beställningar 

3. Pneumatik / Mätschema, komponentlistor & beställningar 

4. El-schema, komponentlistor & beställningar 

5. System in-och utgångar 

6. Förbättringsmöjligheter  

7. Testkörning – Checklista  

8. Kalibreringsprotokoll mm 

9. Materialuttag   

Problemet med denna pärm är att det nästan aldrig är kompletta, ofta släpar EL, Pneumatik och 

Mätsystem, ingen av pärmarna den 18/4 hade några av dessa dokument.   
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4.2 Visualiseringar idag 
 

Utöver produktionsplaneringen i den svarta pärmen har Nolek inlett ett arbete med 

visualiseringstavlor. Nedan beskrivs de tavlor man hittills hunnit sätta upp.  

 

Projekttavlan är en tavla som står på plan ett mellan mekanik- och instrumentverkstaden, tavlan 

består av gantt-scheman i varierande storlekar mellan A4 och A3. Syftet med denna tavla att 

skapa en tydlig överblick över hur projekten och produktionen ska gå till. Det har på senare tid 

även ploppat upp ett ark i A3-format som visar hur de olika projekten överlappar varandra, en 

överblick helt enkelt. Dock har det visat sig att väldigt få, nästan ingen tittar på tavlan. Av de 

som tittar på tavlan är det ofta bara en snabb titt någon gång då och då, under intervjuer med 

montörerna framgår det att man oftast bara kollar på sitt/ sina projekt. På konstruktion var det 

personer som inte alls brydde sig om den, tänkte att den bara var till för produktion. 

 

Resurstavlan är en tavla på plan två för visualisering av resursbeläggning den visar en 

matris/kalender där longitud axeln listar namn medan latitud visar antalet tillgängliga veckor. 

Sen sätts PostIT-lappar upp i fälten med projektnamn på, på så vis kan alla som passerar tavlan 

se hur upptagna resurserna är (tavlan avser konstruktion). Denna tavla är bara några månader 

gammal så det ännu inte att utvärdera resultatet av den, i det korta perspektivet har den gjort 

skillnad, nu går det att få en överblick över resursbeläggningen. Så man inte belastar redan 

tyngda resurser ännu mer. 

 

Inköpstavlan, en tavla som sitter uppsatt vid konstruktörerna i syfte att ena beställningsordrar för 

komponenter där fraktkostnaden är central. Denna har suttit uppe en stund men har på senare tid 

utökats till att inkludera fler leverantörer. Dock finns samma problematik kring denna tavla att 

man har svårt att få alla att känna varför den är bra. 

 

Senare under ett samtal ej kopplat till intervjuerna kom det fram att det funnits någon form av 

projekttavlor tidigare. Dessa togs bort då de ansågs bara ta plats i verkstaden och inte tillföra 

något direkt värde till organisationen. 

 

4.3 De båda företagen: likheter och skillnader 
 

Den tydligaste likheten mellan företagen är att de opererar i samma bransch där 

Kontrollautomatik är starkare i Sverige medan Nolek är starkare globalt. Den stora skillnaden är 

att Nolek är drygt tio gånger större och multinationella medan Kontrollautomatik enbart bygger i 

Sverige. Produktionen är även en stor skillnad då Nolek riktat in sig på mer avancerade 

mättekniker och större grad av kundanpassning jämfört med kontrollautomatik som bygger alla 

sina maskiner enligt en standard princip. Det standardiserade utförandet går ut på att dela in 

maskinen tydligt i moduler med kabel och slangdragning under operationsytan.  

Arbetet med visualiseringar ligger mycket länger fram hos Kontrollautomatik, de har orderstativ 

och whiteboards för planering, dessutom har de slutat med utskrivna mekanik-ritningar utan har 

istället satt upp en monitor vid arbetsbänken. På denna monitor kan montören själv kolla upp 

mått i detaljerna, i fall att konstruktören glömt att sätta ut något mått. Richter berättar att detta 

system har varit mycket framgångsrikt. För bilder från Kontrollautomatik se Bilaga 3.  

De har en pärm i verkstaden till varje maskin också men i den sitter främst el-, pneumatik- och 

systemritning och inget mer.  

Den största skillnad är att Kontrollautomatik hela tiden pratar om organisatoriska förbättringar 

medan Nolek mer fokuserar på förbättringar rörande det aktuella projektet. 
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4.4 Intervjuerna 
 

Resultatet av mätbara frågorna där de tillfrågade fick sätta ett betyg på hur de upplevde att 

produktionen/ projekten fungerade samt hur produktions-/ projektplaneringen fungerade, se 

Figur 18 och 19. 

 

  
Figur 15, visar de anställda upplever att produktionen 

och  

projektprocessen fungerar (från planering till 

installation hos kund) 

    Figur 16, Visar hur de anställda upplever 

produktions-/ 

    projektplaneringen 

Det visade sig att det inte spelade någon roll för vilken befattning den intervjuade hade alla svar 

hamnade i fördelningen enligt figur 18 och 19 jämnt fördelat i huset. 

Produktionen fick snittbetyget 6,5 medan planeringen fick snittbetyget 4,8 det betyder att 

produktionen fungerar ca: 30% bättre än planeringen bakom, vilket är ett gott betyg för 

verkstaden.  

Anledningen till att de flesta är överens om att produktions-/ projektplaneringen inte fungerar 

som den ska är pga att det många gånger startar projekt utan att tillsammans gått igenom vilka de 

exakta kraven på maskinen är. Detta ger i sin tur att konstruktion upplever att säljarna inte vet 

vad de säljer och att verkstaden upplever att konstruktion inte tänkt igenom hela konstruktionen. 

Motsatt att sälj inte tycker att konstruktion och verkstad byggt vad de önskade, det bildas helt 

enkelt en ond spiral.  

 

För att få reda på anledningar till varför det ofta blir missförstånd mellan avdelningar ställdes 

frågor om hur väl man arbetat med planering historiskt samt hur de nya tavlorna upplevdes. Hur 

ofta de intervjuade idag tittade på exempelvis den gemensamma tavlan med gantt-scheman. De 

flesta i verkstaden svarade att de följde sina projekt men inte de andra, på konstruktions sidan var 

intresset för tavlan svalare lika så för sälj.  

 

Vidare för att försöka reda ut hur Noleks problem avspeglas i teorin om Lean som visade att den 

främsta framgångsfaktorn för ett företag är tydliga värderingar. Frågades det om vad Nolek hade 

för vision, här återfanns lika många olika svar som intervjuade personer. Svaren var allt från: 

”För att tjäna pengar till sina ägare”, ”Leak testing”, ”Att bygga bra maskiner kunderna vill ha”. 

Gemensamt för dessa är att de är väldigt resultatinriktade. För att koppla till litteraturen (3.2 Vad 

är värderingar) ligger samtliga svar på yttercirklarna ”What” och ”How”, ett svar sticker dock ut 

detta ligger inne på ”Why”.  ”Nolek grundades för att lära ut om avancerad tätkontroll”, detta 

belyser varför Nolek finns vad som är dess styrka. Även Kontrollautomatik var osäkra på sin 

vision men då de fortfarande är små är detta inget hinder. 
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Slutligen frågades det om vad de hade för uppfattning om Lean. Reaktionerna här var att det inte 

var någonting för Nolek, då Nolek inte bygger på lina som Scania och Toyota. Allmänna 

inställningen till Lean var negativ, det pratades om optimering i en negativ benämning. Att 

personalen skulle bli som maskiner och bara jobba hårt. Det märks att synen på Lean inom Nolek 

speglar den allmänna synen på Lean som en verktygslåda fylld av metoder för optimering och 

hård press på personal. Problemet är att man då ser till Lean applicerat i ett system som SPS eller 

VPS dessa är tolkningar av TPS och indirekt Lean. Men Lean kan aldrig vara en verksamhet, 

däremot kan en verksamhet kan vara Lean, Lean är en strategi. 

 

Varför Scrum skulle kunna hjälpa Nolek? 

Det Nolek skulle behöva är ett system som är flexibelt och gör det lätt att ställa om då 

kundbehoven ändras. Nolek opererar med väldigt volatila kundbehov, varje maskin de bygger är 

oftast helt unik, deras tillverkning liknar närmast prototyptillverkning.  

Nolek skulle behöva ett system som minimerar andelen dokumenten, det skall vara enkelt och gå 

snabbt när en revidering uppstår. Genom Scrum och ökade visualiseringar kan de ta sig från 

effektiva öar till det perfekta läget dvs ett snyggt och välfungerande fotbollsspel. 

 

4.5 Områden för förbättring 
Av fallstudien framgår det att Noleks primära förbättringsområden och utmaningar för en 

förnedrad strategi med Lean är: 

- Avsaknande av gemensamma tydliga värderingar 

- Brist på kommunikation mellan avdelningar 

- Oklart vem som är ansvarig för vad i projekten 

- Svåråtkomlig information kring hur projekt ligger till (hur produktionen går) 

- Tidigare misslyckat försök med visualisering kring varje maskin 
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5. Resultat 
 

I detta avsnitt behandlas resultaten från hur teorin matchar, fallstudien. Genom en 

samanställning av vad som krävs för att lyckas med en Lean-implementering och gå från 

entreprenörsstyrt till organisationsstyrt. Avslutningsvis hur prototypen för en projekttavla blev 

och hur den passar in hos Nolek.  

  

5.1 En lyckad Lean-satsning 
 

Det har visat sig att en lyckad Lean-satsning bygger på förståelsen av varför, alltså förstå varför 

Lean skall implementeras, för att sedan ta reda på hur man skall gå tillväga. För att lyckas förstå 

varför måste organisationen vara tydlig med varför den existerar. Vilka värderingar man har som 

ligger till grund för dess beslutsfattande. När väl värderingarna är djupt förankrade kan man 

börja utveckla de principer man behöver för att realisera sina värderingar, vidare kommer man 

behöva en rad metoder för att kunna realisera sina principer. För att sedan i sin tur kunna 

realisera sina metoder kräv det verktyg tänk på Figur 5. Av analysen från hur Toyota, Scania och 

Volvo valt att visualisera sina verksamheter, kommer man fram till att dessa är Lean men Lean 

inte är dem. En organisation kan vara Lean men Lean kan aldrig vara en organisation. De har 

gjort sina egna Lean tolkningar genom SPS och VPS som visserligen är baserade på TPS och 

inte rak av Lean. Men vad dessa har gemensamt är att de har goda värderingar om vilka de är 

och vad de vill vara. Detta gör att metoder och verktyg skapar sig själva genom en kultur som är 

öppen mot förändring, å andra sidan väljer samtliga att visa sina produktionssystem. Som fasta 

hus eller tempel vilka är stabila men inte flexibla. Tänk om man istället vände Figur 5, 180 

grader och projicerade den på ett träd se Figur 22. Fördelen med att använda ett träd istället för 

ett hus är att värderingarna blir mer centrala, värderingarna måste leva för att hela trädet dvs 

organisationen skall leva.  

Dessutom är det lättare rent visuellt då man önskar en levande organisation, verktyg blir gamla 

och måste bytas ut, detta skall vara lätt att göra, ibland kan tom en hel metod bli gammalmodig 

och då måste denna avyttras. Jämför med hur man sköter fruktträd i en trädgård, när en gren 

ruttnat sågas den av, man ansar de små grenarna för att göra plats åt de som bär mest frukt. På 

samman sätt fungerar trädteorin.  

För att lyckas bör man ställa sig frågor som, vad kan vi göra idag för att vårt träd skall bli 

vackrare imorgon? Vad definierar vi som ett vackert träd? 
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Figur 17, En lean-verksamhet visualiserad som ett träd, "Trädteorin" 

 

5.2 Trädteorin 
 

Trädteorin visar hur ett företag växer från entreprenörsstyrt till organisations- och processtyrt. 

Varför visualisera sin verksamhet efter ett tempel som inte är flexibelt. 

Vad som nu ligger i tiden är Agilt dvs vigt och inte bara smalt (Lean). Därför känns det som ett 

träd är den optimala visualiseringen av en organisation. Ett träd är dynamiskt, det vajar i vinden 

dvs en modern organisation måste var anpassningsbara och ha förmågan att vrida sig efter 

vinden. Står stadigare ju djupare värderingarna slått rot. 

 

 

 
Figur 18, Trädteorin - Hur ett företag växer. 
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Figur 21 visar även tydligt hur komplexiteten växer i takt med att verksamheten växer, detta är 

dock inte alltid korrelerat som figuren antyder, utan varierar i praktiken mycket. Generellt kan 

man säga att  

 

Hur kan Nolek använda sig av ”trädteorin”? 

Figur 21 visar Nolek och Kontrollautomatik inritat i trädteoridiagrammet anledningen till deras 

placering är följande: 

Kontrollautomatik är små men har en välutvecklad organisation relativt sin storlek där av 

placeringen, se den blå stjärnan. 

Nolek hamnar mer till vänster om den grå pilen (ballanspilen) detta pga de vuxit så kraftigt på 

senare tid utan att organisationsstrukturen ändrats i samma takt. Den röda pilen symboliserar den 

väg Nolek borde ta för att gå mot ett organisationsstyrt företag i framtiden.  

 
Figur 19, Trädteorin med Nolek Sverige och kontrollautomatik med i, för att visa var Nolek bör lägga sitt krut. 

(Notera att placeringen bra är approximerad) 

 

5.3 Prototypen ”projekttavlan” 
 

Slutligen för att ge ett förslag till hur ett verktyg för Noleks projekt skulle kunna utformas 

byggdes en prototyp på en projekttavla, för ritning se Bilaga 15. Utformningen av tavlan synes i 

Figur 23.  

Högst upp på tavlan finner man ”Projektnummer” här är tanken att projektets nummer skall 

skrivas så att man vet vilket projekt den hör till. Till höger om den finns ”Ansvarsmatris” detta är 

ett dokument som skall visa vem som är ansvarig för vad i det aktuella projektet, detta för att just 

ansvarsfördelningen varit ett problem hos Nolek tidigare. Bredvid den skall en tidplan sättas upp 

så att man vet vilka deadlines man har för det aktuella projektet. Anledningen till att detta 

dokument får sitta där är för att öka medvetandet bland hela Nolek om hur planen ser ut för just 

den maskinen. Det grå fältet under ”Projektnummer” är ett sparat utrymme för Figur 23, vilken 

är en beskrivning av hur tavlan skall läsas. 
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Figur 20, Projekttavlan 

Anledningen till att den Svarta pärmen får leva kvar är på grund av att de önskades så från 

verkstadens sida, bredvid finner sitter ett pennställ här återfinns två stycken kulspetspennor, två 

stycken whiteboardpennor och en bunt portit-lappar. Varför det är två pennor av varje sort är pga 

det är lätt att en penna har torkat eller av någon anledning inte funkar då skall inte detta problem 

bli ansträngande utan då tar man den andra pennan istället. Detta för att det skall vara så enkelt 

som möjligt att använda tavlan. 

Nere i vänstra hörnet finner vi ändrings uppföljning, här flyttas lappar från vänster till höger 

beroende på vilken status en ändring har, precis som en kanbantavla. Så här funkar det: 

1. En ändring identifieras, kan vara pga konstruktören missat något, säljaren missat att 

informera om en önskad ändring från kund eller att man upptäcker under FAT med kund 

att något saknas eller att något skall läggas till. Ex: En knapp skall flyttas från bak sidan 

till framsidan, budskapet på lappen på tavlan lyder ”Flytta knapp till framsida”  

2. ”MEK” = Mekaniskt ändrad, här hamnar lappen då ändringen är gjord fysiskt på 

maskinen. Dvs knappen är flyttad från baksidan till framsidan. 

3. ”RIT” = Ritning här hamnar lappen när ritningen är uppdaterad, nu är knappen inritad på 

rätt ställe på ritningen också.  

4. ”DOK” = Dokumentation hitt flyttas lappen när ändringen är uppdaterad i 

bruksanvisningen, partlist och liknande dokument uppdateras. Detta steg skulle kunna 

döpas om till gjort då det är här alla lappar tillslut hamnar när maskinen blivit uppdaterad 

i alla steg. 
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6. Diskussion 
Här diskuteras de resultat studien kom fram till samt en lite mer filosofisk syn på nya tankesätt 

Nolek kan anamma. 

 

Varför följs inte de rutiner som finns på Nolek idag? 

En observation som jag gjorde som nyanställd på Nolek var att ingen förklarade varför Nolek 

fanns, alltså vilken vision Nolek hade. 

 

Resultatet på intervjuerna kunde getts full sanning om alla på företaget varit tillförfrågade, i 

denna intervjuomgång låg tyngd punkten på produktion där fem av totalt tio tillfrågade arbetade 

med montering både mekanik och instrument. Medan det bara var en säljare och en projektledare 

som varit tillförfrågade. Två på konstruktion och en inom IT som slutade tidigare i vår. 

 

Av rundvandringen kan man konstatera att man gärna sätter upp passiv information på sina 

anslagstavlor och istället för som  

På sikt vore det även på sin plats med en samlad tavla där det gick att se passiv information 

kombinerat med aktiv. 

 

En stor utmaning i att få en arbetsstyrka att arbeta på ett nytt och mer effektivt sätt är inte att 

uppfinna helt nya arbetssätt utan förfina de redan existerande så att det känns naturligt och 

enkelt. Detta kommer även bli en sekundäreffekt av att ett tydligt mål är formulerat där alla vet 

varför just deras arbete är viktigt och betydande. Just det här med tydliga mål kände jag själv av 

när jag skrev rapporten. Det tog lång tid innan jag insåg vad jag ville. 

 

För att göra en ännu djupare studie skulle man behöva uppleva alla verksamheter i företaget, 

vara med och skruva på en maskin för att på djupet få förståelse för hur 

monteringsinstruktionerna är. Hur en ändring upplevs etc. Likt väl skulle man behövt testa på 

hur en konstruktör upplever informationshanteringen, primärt från säljarna och indirekt kunden.  

På samma sätt skulle man behöva uppleva säljarna perspektiv etc. 

 

Det svåra med Lean och alla andra förändringsprocesser är inte verktygen utan varför de verktyg 

man använder behövs, vilket är syftet med dem. Alla i hela företaget måste förstå detta varför om 

inte alla gör det är syftet felformulerat, då är det för svårt att tolka. Detta kommer leda till 

missuppfattningar och sjunkande förtroende för organisationen internt. Det är även viktigt att låta 

det som arbetar inom en viss station de 

Som en föreläsare i projektledningen under en föreläsning sa, ”Folk gillar förändringar men inte 

att förändras.” 

 

Även om inte tavlan i sig bidrar till någon direkt förbättring av produktiviteten. Så kommer den 

förmodligen att väcka en debatt om hur man kan göra istället eller hur tavlan kan förfinas för att 

möta era krav på bättre sätt. 

Om ni börjar arbeta med att följa upp antalet förbättringar per projekt och ni lyckas reducera 

antalet allt eftersom kommer också behovet av yta till denna aktivitet minska på tavlan. För att 

hård dra det kan man säga att tavlan inte har något värde förrän  

 

Kopplingen till resurseffektivitet finner vi när vi ser till att slöseri i form av tid kan sparas då 

man inte behöver jaga information lika mycket samt att antalet missförstånd går ner vilket i 

förlängningen leder till att kvalitén på bygget ökar, färre ändringar uppkomna av missförstånd 

måste rättas till. 
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Utmaningar för projkettavlan är att man måste finna en tydlig definition av vad en ändring är så 

att det är klart bland hela företaget, man måste även få en tydlig rutin på att kontinuerligt 

uppdatera den. Så att den håller sig aktiv och inte blir en samlingsplats för passiv dokumentation 

som ingen bryr sig om. Dessutom kommer den att ta plats på verkstadsgolvet, här gäller det att 

alla förstår nyttan med den, den kommer upplevas som den är ivägen innan man vant sig och 

insett syftet med den. Dessutom är det kanske inte den aktuella layouten av tavlan som är den 

bästa, detta är något som måste testas fram, här ställs utmaningar på företagskulturen då 

ändringar måste ses som något positivt. Det måste skapas något system för att kontinuerligt 

utvecklas. Sen är det ju så att tavlan inte i sig är lösningen på Noleks problem med 

kommunikation men den kommer kanske väcka en debatt om vilka alternativa verktyg som 

skulle funka bättre. 

 

En förbättring av projekttavlan vore att införa ett fack för ritningar och andra dokument ur 

pärmen för att kunna markera en ändring där och göra det enkelt för personen som skall 

uppdatera dokumentet att bara hämta det där. Man skulle även kunna färgkoda ändringarna med 

de färgade magneterna som finns, där blå skulle kunna vara mindre akut; gul bör göras snart; 

rött, måste göras nu. 

 

En felkälla är att jag inte kunnat uppleva hur Nolek var förut för fem eller tio år sedan, detta gör 

att det är omöjligt att säga om man är bättre idag än vad man var då. Alla resonemang är 

baserade på vad anställda sagt och vad jag sätt.  
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7. Slutsats 
 

Då nära 80% av alla Lean satsningar idag misslyckas är det svårt om inte omöjligt att motivera 

ett företag att satsa på Lean. Det viktigaste idag är att man låter företaget själva utveckla sin egen 

tillverkningsfilosofi baserat på företagets grundvärderingar med deras mission och vision i 

spetsen. Det var ju på det viset Toyota blev så framgångsrika, de kopierade inte en 

produktionsmetod de plockade godbitarna från USA och Europa satte de mot sina värderingar 

och TPS var fött. Det är viktigt att komma ihåg att det inte gick över en natt, det tog fyrtio år 

innan ens västvärlden fick uppögonen för det, problemet många bolag idag gör att man gärna 

kopierar vad man ser och struntar helt i vad man inte ser. Kulturen. 

 

En verksamhet kan vara Lean men Lean kan aldrig vara en verksamhet. Lean är en generell 

verksamhets filosofi och inte någon generell metod. Verksamheter är i allmänhet för komplexa 

för att kunna kodifieras som en generell metod, enbart den filosofiska grunden går att 

generalisera.  

 

Det borde utvecklas en mall för uppföljning av projekten där man enkelt kan få en överblick, 

gärna med numeriska skalor på hur man tyckte planering sköttes, hur byggandet gick, hur väl 

ändringar dokumenterades etc. Sen till varje punkt borde man ställa sig frågan till varför 

aktiviteten fick det betyg det fick.   

Kombinera den tydliga strukturen i stage-gate med den flummiga i Agil och Scrum. 

 

Prototyptavlan är värdelös i sig själv, den ger värde först då alla förstår syftet med den. Då 

kommer dessutom layouten på tavlan utveckla sig själv efter de behov Nolek har där och då. För 

att visa detta utvecklades trädteorin som belyser vikten av en levande organisation med djupt 

rotade värderingar. Gemensamma arbetssätt växer fram ur gemensamma värderingar. 

 

De kända alternativen till traditionell Lean är som skulle vara tillämpbara på Nolek är agil och 

Scrum. Vinsten med dessa är flexibiliteten och strävan efter minsta möjliga dokumentation. 

Daglig uppföljning och hög grad av involvering från projektteamet.  

 

Genom att fortsätta arbetet med visualiseringar och fram tagandet av gemensamma tydliga 

värderingar kommer Nolek att fortsätta förbättras och minska dagens kommunikationsproblem. 

Detta gör att man kommer närma sig ett perfekt fotbollspel. 

 

Kan Lean vara en lösning för Nolek? 

Ja, i allra högsta grad. Lean handlar inte om att pressa personal, Lean handlar om att minimera 

det arbete som inte skapar kundvärde. Nolek har problem med bristande struktur, detta har lätt 

till dålig kommunikation och maskiner som ofta måste efterjusteras. Nolek skulle behöva finna 

sina värderingar och skapa en kultur som strävar efter att ständigt bli bättre. Trädteorin skapades 

som en visualisering hur ett litet företag växer sig stort, denna teori blev också behändig för att 

jämföra Nolek med deras dotterbolag Kontrollatomatik. Projekttavlan kan ses som dels en 

lösning på kommunikationsproblemen inom projekten samtidigt som en startmotor för ett ökat 

förbättringstänk hos Nolek.   
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I 

Bilaga 1 – Visualiseringar hos Nolek idag plan 1  



 

II 

Bilaga 2 – Visualiseringar hos Nolek idag plan 2  



 

III 

Bilaga 3 – Besök hos kontrollautomatik 

 
 

 
 

  

Till vänster 

visas vad 

respektive 

resurs skall 

utföra när. 

Till vänster 

visas stället 

med ordar och 

vem som är 

ansvarig för 

att orden blir 

utförd. 

Till vänster 

visahur 

skärmen är 

monterad över 

arbetsbänken. 



 

IV 

 

Bilaga 4 – Intervjumallen Konstruktion 
Intervjumall Konstruktion 

Intervju kommer att antecknas och inte spelas in, känslig information kommer då inte att sparas. 

Intervju kommer ta ca: 30min. 

Mål: 

- Skapa sig en nulägesuppfattning 

- Hur ser olika personer på verksamheten 

- Sammanställ datan i Exel för en snabb överblick 

- Få en snabb inblick i dagens informationsflöde 

Intervjuns olika delar: 

- Inledande frågor, är om dig som anställd. 

- Om verksamheten, frågor som berör hur ni arbetar idag (Nolek som stort). 

- Utveckling, frågor om hur du och din roll skulle kunna förbättras (fokus på dig som anställd). 

- Avslutning, en sista avslutande fråga. 

Inledande frågor 

Vilken är din roll/ befattning? 

1. Hur länge har du arbetat för Nolek? 

2. Vad gjorde du innan? Bakgrund? 

Om verksamheten 

3. Beskriv hur produktionen går till idag 

4. Hur fungerar produktionen idag (1-10)? 

5. Hur sköts produktionsplaneringen (Produktion, planering och installation), (1-10)? 

(Svarta pärmarna, gröna boxarna, röda pärmen etc) 

6. Berätta om er beställnings tavla, hur fungerar den, varför? 

7. Hur gör ni idag? 

8. Varför gör ni som ni gör? 

9. Vad fungerar bra idag?  

10. Vad fungerar inte bra idag?  

11. Vad skulle du vilja göra annorlunda? 

12. Hur ofta tittar du på tavlan i hallen med gantt-scheman på? Hur tycker du det nya gantt-

schemat samlade projekt fungerar? 

13. När du senast kom på en förbättring, hur framför du den? Vad blev resultatet? 

14. Vilka är de största flaskhalsarna enligt dig? 

Utveckling 

15. Vilken information skulle du behöva för att utföra ett ännu bättre arbete i framtiden? 

16. Hur ser en bra projektplan ut för dig? (Berätta om din egna planering) 

17. Vad skulle du vilja lära dig mer om, för att utföra ditt arbete bättre? 

18. Var ser du Nolek om 10 år? 

Teori 

19. Varför finns Nolek? (Vision, Värderingar) 

20. Vad är LEAN?  



 

V 

Bilaga 5 – Intervjumall Projekt 
Intervjumall Projekt 

Intervju kommer att antecknas och inte spelas in, känslig information kommer då inte att sparas. 

Intervju kommer ta ca: 30min. 

Mål: 

- Skapa sig en nulägesuppfattning 

- Hur ser olika personer på verksamheten 

- Sammanställ datan i Exel för en snabb överblick 

- Få en snabb inblick i dagens informationsflöde 

Intervjuns olika delar: 

- Inledande frågor, är om dig som anställd. 

- Om verksamheten, frågor som berör hur ni arbetar idag (Nolek som stort). 

- Utveckling, frågor om hur du och din roll skulle kunna förbättras (fokus på dig som anställd). 

- Avslutning, en sista avslutande fråga. 

Inledande frågor 

1. Vilken är din roll/ befattning? 

2. Hur länge har du arbetat för Nolek? 

3. Vad gjorde du innan? Bakgrund? 

Om verksamheten 

4. Beskriv hur produktionen går till idag 

5. Hur fungerar produktionen idag (1-10)? 

6. Hur sköts produktionsplaneringen (Produktion, planering och installation), (1-10)? 

(Svarta pärmarna, gröna boxarna, röda pärmen etc) 

7. Berätta om er beställnings tavla, hur fungerar den, varför? 

8. Hur gör ni idag? 

9. Varför gör ni som ni gör? 

10. Vad fungerar bra idag?  

11. Vad fungerar inte bra idag?  

12. Vad skulle du vilja göra annorlunda? 

13. Hur ofta tittar du på tavlan i hallen med gantt-scheman på? Hur tycker du det nya gantt-

schemat samlade projekt fungerar? 

14. När du senast kom på en förbättring, hur framför du den? Vad blev resultatet? 

15. Hur behandlar ni förbättringsförslag som kommer in? 

16. Vilka är de största flaskhalsarna enligt dig? 

Utveckling 

17. Vilken information skulle du behöva för att utföra ett ännu bättre arbete i framtiden? 

18. Hur ser en bra projektplan ut för dig? (Berätta om din egna planering) 

19. Vad skulle du vilja lära dig mer om, för att utföra ditt arbete bättre? 

20. Var ser du Nolek om 10 år? 

Teori 

21. Varför finns Nolek? (Vision, Värderingar) 

22. Vad är LEAN? 



 

VI 

Bilaga 6 – Intervjumall sälj 

Intervjumall Sälj 

Intervju kommer att antecknas och inte spelas in, känslig information kommer då inte att sparas. 

Intervju kommer ta ca: 30min. 

Mål: 

- Skapa sig en nulägesuppfattning 

- Hur ser olika personer på verksamheten 

- Sammanställ datan i Exel för en snabb överblick 

- Få en snabb inblick i dagens informationsflöde 

Intervjuns olika delar: 

- Inledande frågor, är om dig som anställd. 

- Om verksamheten, frågor som berör hur ni arbetar idag (Nolek som stort). 

- Utveckling, frågor om hur du och din roll skulle kunna förbättras (fokus på dig som anställd). 

- Avslutning, en sista avslutande fråga. 

Inledande frågor 

1. Vilken är din roll/ befattning? 

2. Hur länge har du arbetat för Nolek? 

3. Vad gjorde du innan? Bakgrund? 

Om verksamheten 

4. Beskriv hur produktionen går till idag 

5. Hur fungerar produktionen idag (1-10)? 

6. Hur sköts produktionsplaneringen (Produktion, planering och installation), (1-10)? 

(Svarta pärmarna, gröna boxarna, röda pärmen etc) 

7. Hur gör ni idag? 

8. Varför gör ni som ni gör? 

9. Vad fungerar bra idag?  

10. Vad fungerar inte bra idag?  

11. Vad skulle du vilja göra annorlunda? 

12. Hur ofta tittar du på tavlan i hallen med gantt-scheman på? Hur tycker du det nya gantt-

schemat samlade projekt fungerar? 

13. När du senast kom på en förbättring, hur framför du den? Vad blev resultatet? 

14. Vilka är de största flaskhalsarna enligt dig? 

Utveckling 

15. Vilken information skulle du behöva för att utföra ett ännu bättre arbete i framtiden? 

16. Hur ser en bra projektplan ut för dig? (Berätta om din egna planering) 

17. Vad skulle du vilja lära dig mer om, för att utföra ditt arbete bättre? 

18. Var ser du Nolek om 10 år? 

Teori 

19. Varför finns Nolek? (Vision, Värderingar) 

20. Vad är LEAN? 

  



 

VII 

Bilaga 7 – Intervjumall verkstad 
Intervjumall Verkstad 

Intervju kommer att antecknas och inte spelas in, känslig information kommer då inte att sparas. 

Intervju kommer ta ca: 30min. 

Mål: 

- Skapa sig en nulägesuppfattning 

- Hur ser olika personer på verksamheten 

- Sammanställ datan i Exel för en snabb överblick 

- Få en snabb inblick i dagens informationsflöde 

Intervjuns olika delar: 

- Inledande frågor, är om dig som anställd. 

- Om verksamheten, frågor som berör hur ni arbetar idag (Nolek som stort). 

- Utveckling, frågor om hur du och din roll skulle kunna förbättras (fokus på dig som anställd). 

- Avslutning, en sista avslutande fråga. 

Inledande frågor 

1. Vilken är din roll/ befattning? 

2. Hur länge har du arbetat för Nolek? 

3. Vad gjorde du innan? Bakgrund? 

Om verksamheten 

4. Beskriv hur produktionen går till idag 

5. Hur fungerar produktionen idag (1-10)? 

6. Hur sköts produktionsplaneringen (Produktion, planering och installation), (1-10)? 

(Svarta pärmarna, gröna boxarna etc) 

7. Hur gör ni idag? 

8. Varför gör ni som ni gör? 

9. Vad fungerar bra idag?  

10. Vad fungerar inte bra idag?  

11. Vad skulle du vilja göra annorlunda? 

12. Hur ofta tittar du på tavlan i hallen med gantt-scheman på? Hur tycker du det nya gantt-

schemat samlade projekt fungerar? 

13. När du senast kom på en förbättring, hur framför du den? Vad blev resultatet? 

14. Berätta om ”Extra utförda arbeten” hur ofta skriver du en sådan lapp? 

15. Vilka är de största flaskhalsarna enligt dig? Hur ofta behöver du leta efter verktyg, delar, 

ute i förrådet etc? 

Utveckling 

16. Vilken information skulle du behöva för att utföra ett ännu bättre arbete i framtiden? 

17. Hur ser en bra projektplan ut för dig? 

18. Vad skulle du vilja lära dig mer om, för att utföra ditt arbete bättre? 

19. Var ser du Nolek om 10 år? 

Teori 

20. Varför finns Nolek? (Vision, Värderingar) 

21. Vad är LEAN? 



 

VIII 

Bilaga 8 – 5S 
5S är en metod som är framtagen för att effektivisera en tillverkning genom att eliminera slöseri 

och göra arbetsplatsen organisationsorienterad istället för personorienterad. 

 

1. Sortera 

Börja med att sortera upp de verktyg ni har idag, detta görs enklast genom att dela upp de 

verktyg som ni använder ofta i en hög och de verktyg ni använder mindre ofta i en annan hög. 

Sen kan ni gå igenom de båda högarna igen så ni verkligen är säkra, tänk på att alltid sträva efter 

att ha så få verktyg som möjligt. Minder verktyg lika med mindre att hålla reda på.   

 

2. Systematisera 

När ni väl sorterat ut vilka verktyg som skall finnas in anslutning till arbetsstationen och vilka 

som inte ska. Är det dags att märka upp de platser när verktygen skall vara exempelvis att man 

målar av formen av verktyget på tavlan där det hänger. 

 

3. Städa 

När väl ni röjt av allting ur arbetsstationen är det dags att städa dvs göra rent, torka bort damm 

och smuts etc. 

 

4. Standardisera 

Nu är det dags för att behålla den ordning ni satt upp detta görs lättast genom standardiserade 

system som checklistor för rengöring etc. 

 

5. Skapa vana 

Nu skall ni skapa nödvändiga vanor, som att arbetsstationen städas va operatörerna en gång i 

veckan, att varje person lägger tillbaka rätt sak till rätt plats exempelvis. 

 

 

Ovanstående knep går självklart att använda för kontor också. 

 

Källa: (Lagerström, 2010) 

 

  



 

IX 

Bilaga 9 – Heijunka 
Arbetsutjämnande Heijunka handlar om att man kan producera flera olika varianter löpande 

istället som vid traditionell masstillverkning när man enda dagen bygger en sorts produkter för 

att nästa dag ställa om och bygga en annan.  Med Heijunka kombineras istället produkterna så 

man bygger variant A, B och C med tätare intervaller, se figuren nedan. 

 

 
Bildkälla: (Markrhamel, 2013) 

Källa: (Liker, 2009)



 

X 

Bilaga 10 – Fem varför 

Fem Varför 

Detta är en metod för att söka sig till kärnan av ett problem, namnet säger allt om metoden, man 

skall alltså ställa sig frågan varför fem gånger bakåt. För exempel se figuren nedan.

 
 

Källa: (Lifetime-Reliability, 2015)  



 

XI 

Bilaga 11 – Sju plus en slöserierna, PDCA 
 

Sju plus en slöserierna 

 
Sju plus en sölerierna eller Muda är de främsta sölerierna i ett producerande företag, dessa är:  

Överproduktion 

Att producera för manga varor 

Väntan 

Att tid går till spillo utan något värdeskapande 

Transport 

Transporter mellan olika arbetsstationer, dessa medför inget mer värde till slut produkten   

Överarbete 

Att bygga någonting som är för bra, dvs produkten är bättre än vad kunden har specificerat.  

Lager 

Lager av delar eller färdiga produkter är i sig inget som skapar direkt värde för er eller kund. 

Även om ett visst reservdelslager och standardkomponentlager alltid måste hållas. 

Rörelse 

Onödig rörelse för att hämta frekvent använda verktyg eller komponenter som är ologiskt 

placerade, dessa rörelser tar tid och sliter ut operatören. 

Produktion av defekta produkter 

Att fortsätta tillverka produkter som det är fel på genererar heller inget värde till verksamheten. 

Outnyttjad kompetens 

Att inte ta tillvara på alla den kompetens som innehas i företaget är också ett slöseri. 

 

Sammanfattningsvis kan ovanstående slöserier betraktas som riktlinjer för att upptäcka  

 

Källa: (Borås stad, 2013), (Liker, 2009) 

 

PDCA 

Plan Do Check Act (PDCA) är en metod för att följa upp och säker ställa kvalité. Metoden 

grunderar sig i fyra steg nämligen Plan, planera hur du skall göra. Do, här genomför du din 

planerade aktivitet. Check här kollar du upp hur väl genomförandet stämde överens med planen. 

Slutligen Act, här åtgärdas de eventuella avvikelserna man upptäckt under Check för att skapa en 

ny plan med detta i åtanke. Se figuren nedan. 

 
Bildkälla: (Creative Safety Supply, 2016) 

Källa: (Liker, 2009)  



 

XII 

Bilaga 12 – Lean i industrin 
 

 

  

Figur 22,Scania Productin System visat som ett tempel, (http://docplayer.se/docs-

images/43/6892952/images/page_2.jpg) 

 

Figur 21, Toyota Production System  

som ett tempel (https://media.licdn.com/mpr/mpr/shrinknp 

_400_400/p/5/005/0b2/123/34bffc1.gif 

https://media.licdn.com/mpr/mpr/shrinknp_400_400/p/5/005/0b2/123/34bffc1.gif
https://media.licdn.com/mpr/mpr/shrinknp_400_400/p/5/005/0b2/123/34bffc1.gif
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Figur 23, Volvo production System 

(https://www.researchgate.net/profile/Magnus_Wiktorsson/publication/262491468/figure/fig3/AS:307603247779

842@ 

1450349737816/Fig-5-The-Volvo-Production-System-VPS-VPS-Academy-2011.png) 



 

XIV 

 

  



 

XV 

Bilaga 13 – Agile manifestet 

  
Vår högsta prioritet är att tillfredställa kunden genom tidig och kontinuerlig leverans  av 

värdefull programvara. 

Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. Agila metoder utnyttjar 

förändring till kundens konkurrensfördel. 

Leverera fungerande programvara ofta, med ett par veckors till ett par månaders 

mellanrum, ju oftare desto bättre. 

Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen under hela 

projektet. 

Bygg projekt kring motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de behöver, 

och lita på att de får jobbet gjort. 

Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att förmedla 

information, både till och inom utvecklingsteamet. 

Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg. 

Agila metoder verkar för uthållighet. Sponsorer, utvecklare och användare skall kunna  

hålla jämn utvecklingstakt under obegränsad tid. 

Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik och bra design stärker 

anpassningsförmågan. 

Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – är grundläggande. 

Bäst arkitektur, krav och design växer fram med självorganiserande team. 

Med jämna mellanrum reflekterar teamet över  hur det kan bli mer effektivt och justerar 

sitt beteende därefter. 

 

Källa: http://agilemanifesto.org/iso/sv/principles.html (2017-05-19) 

http://agilemanifesto.org/iso/sv/principles.html


 

XVI 

Bilaga 14 – Agila principer 
 

  

•  leveranser av värdeskapande projektresultat  

 

• Anpassning till förändrade krav och förutsättningar är naturligt, 

även i ett sent skede; utnyttja förändring till 

kundens/organisationens fördel  

 

• Leverera användbart projektresultat ofta, helst med bara några 

veckors mellanrum  

 

• Verksamhetskunniga och utvecklare arbetar tätt tillsammans  

 

• Självgående och ansvarstagande individer är den främsta 

framgångsfaktorn   

Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa sättet att 

förmedla information, både inom teamet och till omvärlden  

 

• Användbara resultat är det främsta måttet på framsteg  

 

• Enkelhet - konsten att göra rätt saker, varken mer eller mindre, 

är grundläggande  

 

• Gruppen utvärderar och anpassar regelbundet sitt arbetssätt för 

att förbättra sin effektivitet.  

 

 

Källa: (Nyman, 2010) 
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Bilaga 15 – Projekttavla ritning 
  



 

XVIII 

Bilaga 16 – Projekttavla principskiss 


