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Sammanfattning 

Inom all tillverkning uppstår slöserier av olika slag. Dessa slöserier kan i många fall belasta såväl 
ekonomi som miljö.  Därav är det för företag centralt, ur många perspektiv, att minimera dessa, 
inte minst ur ett rörande konkurrens från omvärlden.  

 

Denna rapport kommer att avhandla McDonalds sveriges omställning av sina produktionssystem. 
Dessa genomgår en förändring från ett klassiskt Batch-Produktionssystem till en mer linjeformad 
produktion. En välkänd filosofi för att minimera slöserier är Lean-produktion. Detta är därtill ett 
kraftfullt verktyg för att just skapa en linjeformad produktion. Därav kommer denna rapport 
fokusera på omställningen ur ett Lean-perspektiv och därtill utröna eventuella 
förbättringsområden inom det nya systemet.  

 

Undersökningen har utformats på så vis att ett antal teoretiska verktyg tillämpats vid studiebesök, 
samt intervjuer. Exempel på dessa är “Read a Plant Fast” samt Lean-filosofins åtta källor till 
slöserier. Dessa har vidare tillämpats på de två respektive system. Utifrån detta har sedan 
jämförelser gjort för att utröna skillnaderna mellan system samt lokalisera förbättringsområden.  

 

De resultat som erhölls konstaterade att McDonalds lyckats i mångt och mycket med att ställa om 
sin produktion mot en mer Lean-inspirerad sådan, med tillhörande besparing av resurser. Dock 
framkom därtill ett antal förbättringsområden. Förbättringsåtgärder föreslogs kopplat till dessa, 
exempelvis fodras ett styrsystem som reglerar volymen av produktionen, vad gäller tillagningen av 
köttprodukter, i takt med att kundtillströmningen varierar momentant.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract  

In all kinds of manufacturing and production industries there exists many types of wastes. These 
wastes put strain on economic and environmental goals for companies and reduces edges against 
competitors in the market. 

 

This specific report revolves around a case study of McDonalds Sweden, and specifically studies a 
new system of production being implemented throughout their restaurants. The switch is from 
batch-process to a production line. Using Lean-production theory the two systems will be 
analyzed for wastes and efficiency from both an empirical and a theoretical standpoint. The 
purpose is to examine if the new system does minimize wastes, and also find ways it can be 
improved upon. 

 

The study has been conducted on the theory side through various scientific literature on the 
subject, and on the empirical side through interviews and visits at two restaurants. This has 
resulted in a conclusion that McDonalds has succeeded in creating a production system that 
reduces wastes and increases efficiency. Regarding how this new system can be further improved 
upon, it has been concluded that a step into further reducing wastes is to implement continuous 
regulatory systems, in the grilling and frying of meat specifically. 
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1. Inledning 

Inom all tillverkande produktion finns det mindre eller större grad av slöserier. Det finns ett stort 
antal problem behäftade till detta, inte minst miljöaspekter men därtill också ekonomiska 
aspekter. Slöserier kan exempelvis handla om materialspill, överproduktion, rörelser hos personal 
i tillverkningen, väntan etc. De två sistnämnda av dessa är förknippade med slöseri av mänskliga 
resurser, vilket anses vara ett av de stora problemområdena förknippade med 
resurseffektivisering [5]. En optimering av processer och tillvägagångssätt kan därav medföra att 
slöseri av resurser reduceras i mångt och mycket. Detta i sin tur kan leda till ett flertal saker, bland 
annat stärkt konkurrenskraft för företag som väljer att titta mer djupgående på sina processer och 
tillämpa brukliga verktyg.  

 

Produktion förknippad med matindustri har på senare år blivit ett omdiskuterat ämne. Faktum är 
att det årligen slängs avsevärda mängder råvaror. En orsak till detta kan exempelvis vara 
överproduktion. Denna “muda” för med sig flera typer av slöserier i sin tur. Dels måste det 
överproducerade kasseras, vidare har personal hållits sysselsatta med icke värdeskapande 
aktiviteter.  

 

McDonalds öppnade sin första restaurang 1940 i USA. Sedan dess har tusentals restauranger 
öppnat runt om i världen, varav i nuläget 220 stycken i Sverige [1].  Ursprungligen användes 
batch-produktion i samtliga restauranger under mer än 75 år. Detta tills för ett par år sedan då ett 
nytt Lean-inspirerat produktionssystem togs fram. Tanken med detta var att effektivisera 
resursanvändandet i form av råvaror, såväl som att servera fräschare mat med mindre personal 
inblandad. Just nu pågår en omställning där samtliga restauranger ska byggas om från det gamla 
produktionssystemet (Batch Produktion) till det nya (Made For You) [2].  

 

1.1 Syfte och problemformulering  

I denna studie kommer som ovan nämnt ett tillverkande företag att undersökas. Tillverkande 
företag definieras i detta fall som ett företag med verksamhet innefattande framställning av någon 
sorts vara. Denna undersökning kommer primärt att genomföras med klassiska Lean-verktyg för 
att analysera och få klarhet i en process samt dess potential för slöseri-minimerande åtgärder. 
Vidare kommer en jämförelse göras av de två existerande produktionssystemen inom detta 
företag, med fokus på implementering av Lean-produktion. Det slutliga syftet är att undersöka 
huruvida det nya produktionssystemet har lett till resurseffektivisering och därtill ta fram ett antal 
konkreta förbättringsåtgärder för detta nya system. 

 

1.2 Frågeställning 

Den frågeställning rörande Lean produktion som i huvudsak kommer att behandlas är hur Lean 
produktion har påverkat McDonalds omställning rörande sina produktionssystem på 
restaurangerna. Detta kommer utvecklas vidare i tre underfrågor som behandlar graden av lyckad 
implementering av Lean. Dessa tre frågor är:   

• Vilka kännetecken på övergången till Lean-produktion från batch-produktion kan ses? 

• Minimeras slöserier av olika slag till följd av denna omställning, och i sådana fall hur? 
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• Vilka förbättringsområden finns inom det nya systemet: “Made For You”?  

 

1.3 Avgränsningar 

I huvudsak kommer två enskilda restauranger att studeras. Dessa är McDonalds Nybrogatan 18 
samt McDonalds Regeringsgatan 12, vilka i sig är två restauranger av många i Sverige. Båda dessa 
tillhör samma franchise men representerar var för sig de två rådande produktionssystem som 
existerar inom McDonald's restauranger. Avgränsningen som sådan består av att enbart två 
restauranger kommer att studeras.  

 

2. Metod 

Detta arbete har baserats på en kombination av litteraturstudier samt fysiska observationer av 
olika produktionssystem, samt en koppling mellan dessa har genomförts. Litteraturstudien har 
baserats på dels inhämtandet av information i böcker samt sökningar i KTH:s databaser. Den 
undersökande empiriska studien har utförts i form av studiebesök på de två respektive 
restaurangerna vid olika tidpunkter som har planerats för att kunna observera olika nivåer av 
produktion. Värt att notera är att de två utvalda restaurangerna har en liknande försäljningsnivå. 
Vidare har ett verktyg kallat “Read a plant” använts för att kunna bedöma vilket skick de 
respektive restaurangerna håller med avseende på implementering av Lean-teorier.  Vid besöken 
har även en restaurangchef/supervisor intervjuats för att tillhandahålla ett inre samt bredare 
perspektiv på den omvandling av produktionssystemen som pågår. Vidare har fokus inom 
litteraturstudien varit på klassiska Lean-teorier i mångt och mycket nära kopplade till Toyotas 
TPS-teorier som utvecklades redan i början av 1930 [3].  

 

3.Teori 

Nedan presenteras den teoretiska referensram som använts inom detta arbete. 

 

3.1 Lean  

Lean som begrepp och produktionssystem handlar om att maximera resurseffektivitet i 
tillverkande företag. Ett fundamenta inom Lean är att eliminera aktiviteter som ej skapar värde. 
Sådana aktiviteter är exempelvis överproduktion, onödiga rörelser och olika former av väntan. 
Ovan nämnda aspekter definierar det som ofta kallas slöserier. Slöserier innefattar allt som inte i 
slutändan är värdeskapande för kunden. En vanlig, punktvis utformad definition av slöserier 
inom produktion är som lyder:  

 

• Överproduktion  

• Väntan  

• Lager  

• Rörelser  
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• Omarbete  

• Transporter  

• Överarbete  

• Medarbetarnas outnyttjade kreativitet 

 

Förklaringar till de mest centrala av dessa punkter, överproduktion, väntan, lager samt rörelse är 
för det första att med överproduktion menas att något tillverkas trots att de ej efterfrågas. Vidare 
kan väntan innebära allt från att en maskin saknar resurser för att kunna producera till att 
individer alternativt andra maskiner väntar på att en viss process ska färdigställas för att den 
helhetliga processens ska kunna fortgå. Lager är ytterligare ett slöseri enligt Lean-teorin, detta 
eftersom det faktiska lagret inte uppfyller något värde för kunden i en direkt mening. Lagret 
binder dock allt som oftast kapital, vilket är ett slöseri med disponibla medel, och kan vid 
händelse av att just den redan producerade varan i lager ej efterfrågas av kund, slutligen hamna 
under kategorin överproduktion. Vad beträffar slöserier behäftade till den fysiska arbetsstyrkan är 
rörelser en av de största slöserierna. Rörelser i detta sammanhang kan handla om allt ifrån 
onödiga sträckor för att hämta material till att processer som sådana utförs på ett ineffektivt vis 
[6]. 

 

3.2 Just in time samt Rätt från mig  

Just in time, JIT, är inom Lean ett centralt begrepp. Grundtanken med detta är att skapa ett 
produktionssystem där varor i arbete, VIA, dras fram genom produktionssekvensen istället för att 
tryckas fram. Konkret innebär det att inget produceras förrän en kundorder inkommer, denna 
kundorder går därefter nedåt i produktionssekvensen, och varje steg innebär en order bakåt. I 
och med detta uppnås ett flöde där VIA dras genom produktionen. Tanken med detta är att 
effekter av variationer i efterfrågan kan hanteras smidigare och att lager vid olika stationer 
minimeras. [3]. Detta står i kontrast till exempelvis batchtillverkning, där prognoser utgör 
underlag för vad som ska produceras, och varor då trycks framåt i systemet. [4]. 

 

Ett ytterligare viktigt begrepp inom Lean-filosofin är ”Rätt från mig” vilket innebär att varje 
person på en produktionslina ansvarar för att produkten är korrekt utan fel när den lämnar 
dennes station. Detta medför att en person dels inte tar emot en felaktig order/produkt, samt inte 
ger ifrån sig en felaktig order/produkt. Detta resulterar i teorin att det är mycket osannolikt att 
defekta produkter tar sig igenom samtliga produktionssteg till slutet av processen, och att kunden 
i slutändan tillhandahåller en defekt produkt.[8] 

 

3.3 Read a Plant Fast 

Ett sätt att undersöka standarden vad beträffar Lean-implementering, vid ett studiebesök, på ett 
tillverkande företag finns ett verktyg benämnt som “Read a Plant Fast”. Detta baseras på 
checklistor där ett antal olika parametrar snabbt kan kategoriseras och ge en helhetsbild över 
standarden. Man observerar och kategoriserar/poängsätter mellan 1 och 11, där 1 motsvarar dålig 
standard och 11 världsklass-standard enligt följande 11 punkter: [7] 
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1. Kundtillfredsställelse: Är medarbetarna på arbetsplatsen medvetna om vem slutkunden 
är? Strävar medarbetarna efter kundtillfredsställelse?  

2. Säkerhet, arbetsmiljö samt ordning: Är arbetsplatsen säker med en god arbetsmiljö samt 
välorganiserad?  

3. Visuella styrningssystem: Existerar exempelvis arbetsinstruktioner, skyltar etc? 

4. Arbetsschema/Ordersystem: Finns det tydliga indikeringar på orderingång i slutet av 
produktionslinan som styr alla aktiviteter “längre upp” på linan?  

5. Användning av ytor, förflyttning av material samt linjeflyt: används ytor på ett effektivt 
vis? Flyttas produkter/material kortast möjliga väg? Förflyttas produkterna logiskt utefter 
produktionssteg?  

6. Nivåer av lager: Finns mer produkter/komponenter i lager framtaget än nödvändigt för 
stunden?  

7. Lagarbete och motivation: Är medarbetarna villiga att samarbeta och hjälpa varandra? Är 
arbetsmoralen hög med avseende på kvalitet och produktionens bästa?  

8. Skick och underhåll på utrustning: Är maskiner etc. underhållna och i gott skick?  

9. Hantering av variation och komplexitet: Hur hanterar management variation och 
komplexitet i produktionen? 

10. Supply Chain-integration: Har företaget många eller få leverantörer? Detta vittnar om hur 
tätt integrerade företaget är med leverantörerna, där få ofta är att föredra.  

11. Hängivenhet till kvalitet: Strävar företaget efter ständig förbättring och effektivisering av 
produktivitet?  
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4. Nuläge 

Nedan presenteras det nuläge som kunde observeras vid de olika besöken.  

 

4.1 Nuvarande Processer 

I detta kapitel beskrivs mer ingående de två existerande produktionssystemet.  

 

 
Bild 2 representerande det äldre produktionssystemet  

 

4.1.1 System 1: Batch Produktion  

Inom detta system tillagas batcher av standardprodukter utifrån uppskattad försäljning. Dessa 
tillverkas av köket som placerar dessa i ett värmeskåp för färdiga produkter som sedan 
personalen i kassan hämtar produkter från. Som kan ses i bild två ovan finns det 4 personer inom 
denna produktionscell (i köket). Person 1 har som uppgift att initialt rosta bröd till en batch av 
någon typ av standardprodukt. Vidare ska den direkt efter grilla tillhörande kött på grillen. När 
detta är genomfört ska sedan person 1 börja “dressa” dessa produkter, dvs lägga på råvaror. När 
kötten är klara ska dressningen vara klar och person 1 tar med de dressade bröden för att 
slutligen lägga kött på dessa samt vika ihop dem för att slutligen placera batchen i värmeskåpet 
som vetter mot servicedelen av restaurangen. Person 2 har exakt samma uppgiftssekvens som 
person 1. Person 4 enligt bild två är stationerad vid en skärm som är kopplat till 
beställningssystemet i restaurangen. När specialprodukter av olika slag kommer upp på skärmen 
efter order/beställning börjar person 4 med att rosta potentiella bröd. Sedan väntar denna person 
på att bröden ska bli färdigrostade och börjar när så är fallet att dressa dessa. När dressningen av 
kalla råvaror är klar går denna person med sin produkt till värmeskåpet för att lägga på önskad 
varm produkt. Sedan viks produkten ihop och placeras i värmeskåpet för färdiga produkter. 
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Person 3 har som uppgift att förse värmeskåpet närmast person 4 med tillagade köttprodukter 
från fritöserna. Det kan noteras att det enbart är en bråkdel av produkterna som tillverkas som 
tillverkas på beställning, dessa är som nämnt uteslutande specialordrar. [2] Värt att också notera 
är att produkter enbart får ligga i det slutliga värmeskåpet under 10 minuters tid. Sedan måste 
dessa kasseras av matsäkerhetsskäl.  

 

4.1.2 System 2: Made for You 

 
 

 
Bild 3 representerande det nya produktionssystemet 

 

“Made for you” är McDonalds system med tillämpning att enbart tillaga produkter mot order 
från gäster på restaurangen. Bild tre ovan illustrerar det tillvägagångssätt som råder inom en 
produktionscell. Person 1 uppmärksammar en order på en skärm som sitter i direkt anslutning till 
denna person. Person 1 tar därefter bröd tillhörande denna beställning och placerar i brödrosten. 
Sedan läggs tillhörande papper/kartong för produkten fram och placeras på dressbordet. När 
rostningen är klar börjar person 1 förbereda beställningen som bröden hör till, genom att initiera 
dressning av dem. Under tiden detta sker arbetar person 2 med att sluföra dressningen av den 
föregående beställningen. När person 2 har dressat färdigt en produkt skickas denna vidare till 
person 3 som slutligen lägger på köttprodukt och viker ihop produkten som helhet. Sedan 
placerar person 3 denna i rännan för färdiga produkter. Värt att notera är att personerna i 
produktionen inte får släppa tillredningen av en produkt innan personen framför är klar och redo 
att ta emot den inkommande varan i arbete. Person 4 har som uppgift att säkerställa rätt 
produktnivåer av köttprodukter i värmeskåpet person 3 hämtar produkter ifrån. Detta gör person 
4 genom att fritera samt grilla produkterna. Produkterna i värmeskåpet har längre hållbarhetstid 
än färdiga produkter i system 1 (Batch Produktion) detta med 15 minuter för kött samt 20 
minuter för friterade produkter. För att bibehålla korrekt nivå av färdiga köttprodukter används 
ett system som styr vad person 4 ska tillaga. Detta sker genom att historisk försäljningsvolym och 
produktmix avgör hur mycket som ska finnas klart av varje slags köttprodukt vid varje givet 
tillfälle.  

 

4.2 Bedömning enligt Read a Plant – Fast 

Nedan följer bedömningar för respektive system utefter det som har observerat och inhämtats 
vid studiebesök samt intervju. För att skapa en enhetlig bedömningsmatris betygsattes samt 
utvärderades kategorier utefter read a plant fast. Detta med betyg 1-11. Detta för att dels få ett 
underlag för att kunna uttala sig om eventuella skillnader de två systemen emellan, men också för 
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att skapa en uppfattning om potentiella förbättringsområden gällande McDonalds nya system 
“Made For You”. [2] 

 

4.2.1 System 1: Batch Produktion  

Diagram 1 illustrerar betygsättningen för system nummer ett (Batch Produktion)  

Kundtillfredsställelse: Som kan ses i diagram ett graderas Kundtillfredsställelsen till en fyra. Detta 
är baserat på den motivation medarbetarna tycktes visa för kvalitet och service. I vissa fall kunde 
observeras att medarbetarna på golvet ej var fokuserade på slutprodukten, dvs i förlängningen 
kundtillfredsställelsen.  

Säkerhet, arbetsmiljö samt ordning: Även denna kategori graderades med en fyra. Detta beroende 
på att viss oordning på arbetsplatsen kunde observeras. Exempelvis fanns ingen tydlig struktur 
för “rätt sak på rätt plats” implementerad i produktionsområdet. Vidare kunde det anses att 
arbetsmiljön som sådan ej var imponerande vad gällde renlighet och ordning.  

Visuella styrningssystem: I det stora hela saknades denna typ av hjälpmedel för de anställda. 
Avsaknaden av dessa gav därav graderingen trea. Det förekom foldrar undanstoppade på ett 
enskilt kontor med sprängskisser på produkter samt underhållskort för maskiner. Dock 
bedömdes inte detta göra giltigt ett högre betyg än en trea.  

Arbetsschema/Ordersystem: Denna kategori fick graderingen två. Detta baserades på det faktum 
att det enda ordersystem som existerade var för specialprodukt-ordrar som kom in från gäster på 
restaurangen. I övrigt baserades all produktion på prognoser samt en produktmix som slutligen 
gav upphov till att en viss batch av produkt producerades och sedan lagerfördes i värmeskåp.  

Användning av ytor, förflyttning av material samt linjeflyt: Denna kategori fick som helhet en 
trea. Det positiva bestående av att ytorna var välanvända, dock sjönk betyget baserat på att 
förflyttningen inom produktionsområdet ej var välplanerad. Den stegvisa produktionen av varor 
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löpte på så vis att medarbetare korsade produktionsområdet “kors och tvärs” i syftet att slutföra 
en produkt. Det var långt ifrån flyt i produktionssystemet enligt “linje-standard”.  

Nivåer av lager: Nivåer av lager i detta fall skulle kunna placeras i två kategorier. Den första 
bestående av lager i form av färdiga, icke sålda, produkter liggandes i värmeskåpet. Den andra i 
form av tillagade köttprodukter. Vad gäller lager i form av färdiga produkter tycktes det som att 
det ibland rådde överproduktion, med följden att varor fick kasseras. Vidare kunde också 
observeras att volymen av de tillagade köttprodukterna likaså stundtals var svårt att styra till en 
nivå där produkter varken saknades eller behövde kasseras. Sammantaget, baserat på ovan nämnt, 
kategoriserade detta till en sexa. 

Lagarbete och motivation: Denna punkt var aningen svår att bedöma. Vad som kunde observeras 
tycktes medarbetarna vara välvilliga att underlätta varandras arbete. God stämning rådde inom 
produktionsområdet. Dock kan ej sägas att arbetsuppgifterna var väl sammanvävda då var och en 
hade en individuell uppgift. Utifrån detta kategoriseras detta som en sexa.  

Skick och underhåll på utrustning: Vad som kunde observeras var att maskiner i sin helhet var i 
gott skick. Vid en snabb översyn kunde det noteras att inga synliga ytliga defekter, alternativt 
smuts/rost, noteras. I och med det faktum att inventariet var helt och rent, men aningen 
föråldrade, tilldelades en sjua i denna kategori.  

Hantering av variation och komplexitet: Gällande denna punkt kunde primärt ett område 
observeras. Naturligt för en restaurang är det faktum att tillströmningen av gäster varierar kraftig 
under exempelvis före, under samt efter lunch. Detta medför en utmaning vad gäller önskad 
produktionstakt vid varje tidpunkt. Som tidigare nämnt fanns skärmar med planerad/uppskattad 
försäljningsnivå, dock avviker inte allt för sällan kundtillströmningen från dessa, vilket medför en 
svårighet vad gäller styrning av produktionstakt/volym. Utmaningen att hantera detta ligger hos 
management som i princip okulärt får bedöma tillströmningen av gäster till restaurangen, vidare 
får de därefter manuellt “gissa” hur stor volym som kommer att säljas. Detta system tycks orsaka 
förluster vad gäller både råvaror och arbetsinsats, och till följd av det graderas styrningen till en 
fyra.  

Supply Chain-integration: McDonalds som helhet har en handfull leverantörer. Dock är dessa 
uppdelade utefter vad som ska levereras. Vad gäller alla råvaror samt det som ingår i 
slutprodukterna har man enbart en leverantör. Sedan finns ett antal serviceleverantörer för 
diverse utrustning/service etc. Det faktum att man har ett tätt kvalitativt samarbete med en enda 
leverantör till samtliga restauranger ger möjligheten till ytterst tät integration mellan leverantör 
och kund. Därav graderades denna kategori så högt som en 10:a.  

Hängivenhet till kvalitet: Baserat på ett fåtal besök är denna punkt svår att kategorisera. Dock 
finns ett antal ledtrådar som vittnar om kontinuerlig feedback på kvalitet. McDonalds har 
implementerat ett system där varje restaurang får ett “hemligt besök” varje månad av en gäst. 
Denna gäst rapporterar sedan till restaurangen om vilken kvalitet som rådde under senaste 
besöket. Denna överskådliga rapport placeras sedan väl synlig för all personal på restaurangen för 
att ge möjlighet att ta del av denna information. Detta bedöms vara en strävan efter kontinuerlig 
förbättring samt ett gott verktyg för att involvera all personal i förbättringsarbete, med 
reservation för att den möjligtvis kunde sträcka sig till större involverande av personalen i 
förbättringsåtgärder. Därav ges denna kategori en sexa.  
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4.2.2 System 2: Made for You.  

Diagram 2 illustrerar betygsättningen för system nummer två (Made For You)  

Kundtillfredsställelse: Restaurangens medarbetare tycks inte vara särskilt intresserade eller 
involverade i att slutprodukten tillfredsställer gästen. Detta är en svår punkt att bedöma, men 
baseras på uppfattningen att personalen i princip gör det som krävs men inte avsevärt mycket 
mer. Baserat på detta gavs kategorin slutligen en fyra i betyg vilket kan ses ovan i diagram två.  

Säkerhet, arbetsmiljö samt ordning: Denna kategori bedömdes efter utseendet samt 
organisationen på restaurangen. Vid besöken tycktes organisationen vara acceptabel. Exempelvis 
fanns lappar uppklistrade för att markera var respektive verktyg etc. skulle placeras. Vidare kunde 
dock observeras att den allmänna arbetsmiljön lämnade mer att önska. Personalutrymmen etc. 
var ej särskilt välorganiserade eller skötta, vilket sänker betyget gällande arbetsmiljö. Slutligen 
baserat på en sammanvägning av ovan nämnt, gavs betyget sex.  

Visuella styrningssystem: Denna punkt bedömdes efter existens av arbetsinstruktioner etc. Vid 
besöken kunde noteras att utefter varje station fanns sprängskisser samt instruktiva utskrifter 
uppsatta med information om just den stationen. Som ett exempel fanns samtliga sprängskisser 
på produkter uppsatta över stationen där produkterna dressades. Vidare fanns dagsrutiner med 
tillhörande underhållskort utprintade i anslutning till stämpelklockan. Generellt ansågs det som 
att restaurangen höll god standard vad avser visuella styrsystem, därav betygsattes denna punkt 
som en åtta.  

Arbetsschema/Ordersystem: Det kunde observeras att varje produktionscell hade sin egen 
orderingång. Vid vidare undersökning av detta via intervjun [2], konstaterades det att ett IT-
system samlade ordrar från kassasystemen och delade ut dessa på ett vis som ska balansera 
arbetet i samtliga produktionsceller. Ett exempel var att när den sista personen på linan levererat 
sin order klickade den bort denna från skärmarna. Om exempelvis en produktionscell 
producerade snabbare än en annan, ska systemet ta hänsyn till detta och belasta denna sida med 
fler beställningar. Den negativa sidan som kunde observeras var det faktum att produktionen av 
friterade samt stekta produkter ej gjordes mot beställning utan var kvantiserat beroende på 
försäljningsvolym. Detta systemet tycktes dock ej heller vara optimerat baserat på observationen 
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att en del köttvaror fick kasseras beroende på utgången tid sedan tillagning. Totalt sett gjordes 
bedömningen att en nia i betyg var lämplig.  

Användning av ytor, förflyttning av material samt linjeflyt: Ytorna på restaurangen kunde anses 
vara väl använda, vidare bedömdes att förflyttningar i restaurangen, vad gäller såväl material samt 
individer skedde smidigt samt rationellt. Värt att poängtera är förflyttningarna inom 
produktionsområdet. Dessa var minimala samt flytet längs produktionslinan var god. Den enda 
uppenbart negativa aspekten gällde produktionen av grillade samt friterade produkter som kunde 
anses vara något separerad från övrig produktion. Totalt sett gavs därav en nia i betyg för denna 
kategori.  

Nivåer av lager: Till skillnad från i system 1, Batchproduktion, existerade inget lager vad beträffar 
färdiga produkter. De lager som anträffades var i form av tillagade kött samt friterade produkter i 
värmeskåpet. Under intervjun framgick det att management alltid försöker styra dessa lager 
utefter prognoser på försäljning. Detta system tycktes alltså fungera, med reservation för som 
ovan nämnt slängandet av vissa köttprodukter. Denna kategori fick baserat på ovan slutligen en 
åtta i betyg.  

Lagarbete och motivation: Liksom rörande System 1: Batch Produktion, var detta en svår punkt 
att utröna. Det som kunde observeras var att lagarbetet var gott till följd av att samarbete krävdes 
på produktionslinan. Det framgick dock inte om medarbetarna utvecklar varandras förmågor etc. 
Sammantaget bedömdes lagarbetet till betyget sex.  

Skick och underhåll på utrustning: Denna punkt baserades på en visuell översyn av utseendet på 
utrustning i produktionsområdet. Det kunde konstateras att utrustningen tyckes vara både relativt 
ny samt välunderhållen. Exempelvis noterade att samtliga metallytor var hela och rena, lister, 
knappar etc. var i gott skick och utan synliga defekter så som exempelvis rost/smuts. 
Sammantaget tycktes restaurangen vara i gott skick. Slutligen gjordes därav bedömningen av 
kategorin, till en sjua.  

Hantering av variation och komplexitet: Denna punkt avser, som ovan nämnt, hur management 
hanterar variation. Det faktum att samtliga produkter görs på beställning underlättar avsevärt för 
management i detta fall. Avvikelser så som specialbeställningar etc. kunde observeras på ordinarie 
skärmar med tillägg av modifieringar av gästen. Detta skapade ett flyt i produktionen även när 
avvikelser förekom. Den svårighet som fanns inom produktionen kopplat till variation var som 
tidigare nämnt produktionen av kött-produkter. Det existerade skärmar, som angav 
försäljningsnivå, som sagt, men dessa tycktes ej fungera optimalt och kunde inte anpassa sig för 
oväntade variationer i gäst-tillströmning. Här hade management en utmaning att manövrera detta 
manuellt. Allt detta sammanvägt levde upp till betyget nio.  

Supply Chain-integration: Identisk leveranskedja som för restaurangen med system 1. Dvs en 
enda tätt integrerad leverantör. Därav betyg 10.  

Hängivenhet till kvalitet: Precis som inom restaurangen på Nybrogatan (system 1) fanns ett 
system för besök av inspektör som gav feedback på kvalitet. Detta delgavs alla medarbetare i 
form av uppsättning av rapporten på en synlig anslagstavla. På så vis hade ett system för 
kontinuerlig förbättring implementerats. Detta bedöms baserat på detta som en sexa i betyg. 
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5. Diskussion 

Gällande undersökningens träffsäkerhet kan nämnas att ett fåtal besök på vardera restaurang med 
respektive system givetvis inte ger hela bilden av produktionen. Diverse temporära 
produktionsstörande skeenden som maskinhaveri och extraordinär kundtillstömning har ej skett 
under våra besök. Dock anses fall som dessa ligga utanför rapportens målbild, då sådana 
skeenden ligger utanför den normala operationen av de två produktionssystemen. 

 

5.1 Utvärdering enligt de åtta kategorierna av slöserier 

Följande åtta punkter nedan är de klassiska slöserierna enligt filosofin Lean Produktion så som 
nämnt i avsnittet rörande teori. Denna utvärdering kommer att beröra de skillnader som 
föreligger mellan systemen. Därtill också de potentiella förbättringar som uppnåtts genom 
övergången till en mer Lean-anpassad produktion. Vidare kommer även förslag till områden för 
förbättring att presenteras gällande det nya systemet “Made For You”: 

 

• Överproduktion 

• Väntan  

• Lager  

• Rörelser  

• Omarbeta  

• Transporter  

• Överarbete  

• Medarbetarnas outnyttjade kreativitet 

 

Initialt påbörjades övergången från det gamla Batch-produktion till Lean-produktion av ett flertal 
anledningar. Den största av dessa var att minimera andelen råvaror som slängdes, vidare fanns ett 
antal andra vinster så som fräschare mat. Det första stora slöseriet enligt Lean-filosofi är 
sedermera överproduktion vilket i detta fall yttrar sig som slängandet av mat. Det som kan sägas 
kring denna kategori är det faktum att resultaten från read a plant fast visade på en betydande 
minskning rörande överproduktion. Detta faller sig dock naturligt på grund av det faktum att det 
enbart produceras efter orderläggning i det nya systemet (Made For You). Det slöseri som kunde 
lokaliseras var i form av slängandet av tillagade kött-produkter.  

 

Väntan är den andra stora kategorin av slöserier enligt Lean-filosofi. Vid studie av de två 
systemen kunde ett antal noteringar göras. Inom system 1: Batch-produktion tedde det sig på så 
vis att det producerades stötvis, på så vis att den ena stunden var det full produktion och nästa 
stund stod personalen still och inväntade nästa produktionsomgång. Detta kan ses ha sin 
förklaring i den buffert av ej sålda produkter som byggdes upp i värmeskåpet. Denna typ av 
väntan är givetvis ej önskvärd, personalen kostar lika mycket den stund de står still som när de 
arbetar. Om detta ställs i relation till hur denna aspekt ter sig inom system 2: Lean-Produktion, 
kan det ses att flöden inom detta system är avsevärt bättre. Dvs ett kontinuerligt flöde råder där 
medarbetarna jobbar konstant med ordrar som kommer in utefter kunder som har beställt dessa. 
Givetvis existerar stunder där gästtillströmningen är extremt låg, och under dessa stunder 
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förekommer väntan även här. Detta bedöms dock som normala omständigheter vad gäller denna 
typ av verksamhet.  Om den klassiska väntan inom Lean, dvs den där någon väntar på att något 
ska bli färdigt, ska diskuteras kan det sägas att detta tycks vara väl hanterat inom båda 
restaurangerna, systemen är uppbyggda på så vis att detta inte sker i någon större grad. Dock 
kunde noteras att ibland hamnar produktionslinan inom system 2 i obalans och den sista 
individen på linan får fler ordrar per tidsenhet än den hinner slutföra. Vid en närmare genomgång 
av detta förklarades vid intervjun att detta inte sker om den som initierar en order följer rutinen 
att ej initiera fler ordrar än vad som den individ som tar över hinner med, detta bidrar annars till 
uppbyggnaden av en flaskhals i mitten av produktionslinan. Vidare tillades tillades att grunden till 
detta är att första personen på linan har möjlighet att klicka bort en order som avklarad och 
skickad till kund, trots att detta ska göras av sista personen. Detta görs av den första personen i 
syfte att kunna få in en ny order omedelbart, men leder då till uppkomsten av en flaskhals hos 
den sista personen. 

 

Relativt tätt kopplat till ovan nämnt dyker följaktligen frågan rörande lager upp. Lager kan anta 
ett flertal olika former i enlighet med det som presenterades under kapitlet teori. Det kan handla 
om såväl färdiga varor i lager som råvaror/komponenter av diverse slag. Det primära lager som 
har analyserats är det rörande färdiga produkter. Det kan noteras att system ett med dess 
produktion, bygger på att ha ett konstant lager med färdiga produkter, medan system två bygger 
på det direkt motsatta. I det fall att man inom system ett alltid lyckas sälja samtliga produkter i 
lager kan detta ses som en acceptabel lösning. Dock är ej så fallet och produkter behöver kasseras 
med jämna mellanrum. Detta är därav en klassisk källa till slöseri. Detta såväl ekonomiskt som 
miljömässigt. Med detta utrönat, kan det sägas att system två har en väl fungerande lagerstrategi i 
relation till system 1, detta med stöd av teorin inom Lean som menar på att lager ska minimeras 
till det minsta tänkbara.  

 

Två ytterligare källor till slöserier enligt Lean-filosofin är rörelser samt transporter som i detta 
studieobjekt är relativt tätt förknippade. Rörelser kan exempelvis beskrivas som rörelser hos 
individer som utför en arbetsuppgift alternativt rör sig för att hämta komponenter etc för att 
kunna utföra ett arbete. Enligt Lean-filosofi är onödiga rörelser som ej är rationaliserade något 
som alltid önskas minimeras. I studie av de två restaurangerna med var sitt produktionssystem 
kunde det noteras att inom system 1 existerar det irrationella rörelser inom själva 
produktionscellerna. För mer ingående beskrivning av detta se avsnitt 5.2.1. Vidare kan det 
noteras i avsnitt 5.2.2 att det inom system 2 lyckats implementeras ett betydligt mer 
rationellt/effektivt flyt och med det sagt också sådana rörelser.  

 

Omarbete är ytterligare en aspekt där slöserier kan uppstå inom tillverkande företag enligt Lean-
filosofi. Omarbete kan exempelvis handla om att en order har defekter eller är felaktig på annat 
vis och till följd måste denna omarbetas alternativt göras om. Det kunde ej noteras något fall 
inom system 1 där produkter blev felaktiga. Det vore rimligt att tro att detta då och då inträffar 
då varje individ i produktionen inom detta system ensamt ansvarar för en batch av en viss 
produkt. Vidare kunde denna typ av slöseri dock noteras inom system 2: Lean-produktion. Vid 
besöken kunde observeras ett flertal gånger att produktordrar blev tillbakaskickade till 
produktionen då gästen alternativt annan personal på restaurangen upptäckt ett misstag av 
produktionen. Rutinen för detta inom restaurangen var att den defekta produkten kasserades och 
en ny tillverkades efter specifikation. Detta tolkades som att produktionen hade vissa problem 
med kontrollsystem, vilket i sin tur resulterade i slöseri i form av både personaltimmar samt 
råvaror. Frågan undersöktes närmare och uppenbart blev att restaurangen tillämpade ett 
kontrollsystem i form av att den sista individen placerad på sista stationen innan produkten blev 
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färdigställd hade som uppgift att kontrollera produkten i sin helhet. Det visade sig dock därtill att 
denna individ allt som oftast led av tidspress för att hinna med takten på linan, samt skulle 
behöva lyfta isär produkter för att kontrollera föregående stegs arbete.  

 

Kort kan nämnas att överarbete inte var en aktuell aspekt på någon av restaurangerna, detta 
förklaras rimligen av det faktum att processen var relativt simpel samt standardiserad.  

 

Gällande medarbetarnas outnyttjade kreativitet, vilken är en källa till slöseri av human-resurser, 
kan det sägas att båda systemen har en relativt fix arbetsstruktur. Det finns förutbestämda rutiner 
för i princip allt, vilket medför att det lämnas minimalt utrymme för egen kreativitet samt 
lösningar från medarbetarnas sida. Dock lämnas denna punkt utan förslag till förbättring då insyn 
i personalunderlag med kompetenser etc. ej gavs tillgång till.  

 

5.2 Förslag på förbättringar  

Gällande det förekommande slöseriet i form av att tillagade köttprodukter var tvungna att slängas 
vore en tänkbar lösning att implementera ett reglerande system i cellen som tillagar grillade samt 
friterade produkter. Tanken med detta system skulle då vara att utveckla en algoritm baserad på 
historisk försäljning men som också beaktar momentana variationer av gästtillströmningen. Detta 
vore förhoppningsvis mer träffsäkert än det existerande systemet där management försöker styra 
produktionsvolymerna av köttprodukter genom att tillämpa okulär bedömning av 
gästtillströmningen. 

 

För att komma åt den flaskhals som ibland kunde uppkomma anser vi att en lösning vore att 
omarbeta produktionssystemet på så sätt att den som slutligen färdigställer en order också är den 
markerar ordern avklarad. Denna rutin existerar idag jämte rutinen att den som initierar gör det, 
men uppkomsten av flaskhalsar påvisar att det inte alltid funkat. Förslaget är därav att den 
sistnämnda möjligheten elimineras. Detta med stöd av Lean-Teori där ett dragande system är att 
föredra enligt ”Just In Time (JIT)”. 

 

Att all kvalitetskontroll låg på den sista personen i linan sågs som orimligt. Med anledning av 
detta föreslås en ny vanlig typ av kontrollsystem enligt Lean-filosofin, ”rätt från mig”, där 
samtliga på linan är förpliktade att kontrollera sin order både när den ges till en samt när den ges 
vidare. Detta borde, åtminstone i teorin, minimera andelen felaktiga ordrar.  

 

6. Slutsatser 

Med ovan använda analysverktyg, så som ”Read a Plant Fast” samt utvärdering enligt de 8 typer 
av slöserier enligt Lean-filosofi, använda på de två studieobjekten, kan slutligen nedanstående 
ursprungliga frågeställningar besvaras.  

 

• Vilka kännetecken på övergången till Lean-produktion från batch-produktion kan ses? 

• Minimeras slöserier av olika slag till följd av denna omställning, och i sådana fall hur? 
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• Vilka förbättringsområden finns inom det nya systemet: “Made For You”?  

 

Initialt kan det sägas att skillnaden mellan de två produktionssystemen är betydande, specifkt är 
det arbetares rörelser i produktionsområdet som är direkt åskådliga. Dessa rörelser är i det nya 
systemet kortare, mer precisa och därtill snabbare. Det är därtill tydligt att slöserier reduceras 
markant i det nya systemet, vilket till att börja med kan ses i hur rörelser sker effektivare. Därtill 
kan det också konstateras att en mycket mindre mängd färdiga produkter måste slängas, då 
överproduktion ej förekommer. Det kan dock ej konstateras att slöserier minimeras fullständingt, 
då det ännu finns utrymme för förbättring. Inom detta utrymme föreslås tre specifika åtgärder det 
nya systemet, vilka ser ut enligt följande:  

 

• Implementera ett fungerande reglerande system för produktionsvolymen av 
köttprodukter i produktionscellen för detta.  

• Eliminera möjligheten för individ nummer ett på produktionslinan att initiera fler ordrar 
än kapaciteten på linan tillåter genom att låta den individ som slutför ordern styra takten.  

• Implementera systemet: ”rätt från mig” på produktionslinan för att minimera andelen 
felaktiga ordrar.  
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