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SAMMANFATTNING 
Denna rapport avser ett arbete som behandlar ämnet Resurseffektiv produktion, med Lean 

produktionssystem i fokus. Lean handlar om att tillverka endast den önskade typen av 

produkt, i den önskade kvantiteten och under den önskade tiden för att få en så kostnads- 

och resurseffektiv tillverkning som möjligt. Lean har sitt ursprung ur Toyota Production 

System och består av flera verktyg och metoder men fokus har lagts på Eliminering av 

Slöseri, 5S och Visual Management System. 

Syftet med rapporten är att undersöka hur implementering av Lean påverkar ett stort 

industriföretag som Sandvik AB. Det som har studerats är vilka delar i organisationen som 

använder Lean, vilka barriärer som finns vid dess implementering och hur man övertygar 

delar inom organisationen som inte använder Lean till att börja göra det. Metodiken som har 

använts för att uppnå syftet utfördes genom en teoretisk informationssökning om Lean 

(litteraturböcker och vetenskapliga publikationer) och en fallstudie bestående av en 

rundvandring och intervjuer på Rock Tools i Sandviken. De avgränsningar som gjordes var att 

enbart studera de nämnda metoderna ovan och att för fallstudien endast undersöka en 

produktionsenhet.  

Undersökningen visade att Lean är en kontinuerlig process. Det handlar om att ha kunskap 

om Lean för att kunna identifiera de metoder som skulle kunna vara av stor nytta då det inte 

finns en manual som fungerar för alla verksamheter. Kunskap och utbildning krävs för att 

skapa ett förtroende för Lean och övertyga medarbetarna om det. Både teori och fallstudie 

visar att viktiga faktorer för framgång med Lean är engagemang av ledningen, utbildning 

inom Lean och stödjandet av Lean inom organisationen. Framgång inom Lean kräver 

tålamod då man satsar på långsiktiga mål. Det finns ingen gråzon mellan att tro eller inte tro 

på Lean; antingen applicerar man det väl eller så gör man det inte alls. Undersökningen visar 

slutligen att Lean inte är en uppsättning av verktyg för att nå effektivitet utan ett sätt att 

tänka och se människan som mer än bara ett verktyg. 

 

  



 

ABSTRACT 
In this research paper, a study regarding resource effective production was conducted. Lean 

production was selected as the focal point of the study. The concept of Lean revolves around 

manufacturing the right product with the right quantity and quality at the right time, for 

obtaining an effective production regarding cost and resources. Lean originates from Toyota 

Production System which consists of multiple tools and methods. However, in this study the 

primary focus has been on eliminating waste, 5S and Visual Management System. 

This report aims to examine what affects the implementations of Lean have on a well-

established industrial company such as Sandvik AB. This study attempts to identify which 

parts within Sandvik AB use Lean along with what barriers arise as a result of this. 

Furthermore, the objective was also to investigate how one can convince companies who do 

not practice Lean to adopt it. The methods employed in this study were the usage of 

theoretical research on Lean as well as conducting a case study consisting of a guided tour 

along with a series of interviews. Limitations to this study are the use of the above 

mentioned methods and a restriction of only visiting one production unit. 

The results obtained demonstrate that Lean is a continuous process. Knowledge on Lean is 

required in order to identify the methods that could be of use as no particular manual on it 

exists that is suitable for every organisation. Knowledge and education are key aspects in 

creating trust towards Lean and to convince the subordinates about its reliability. 

Theoretical and practical studies showed that management, engagement, education (on 

Lean) and a support of Lean within the organisation are essential factors to success. As the 

goals are long term patience is necessary for achieving Lean success. One can either apply 

Lean or not do so as there is no “in-between”. The research indicates that Lean is not a set of 

tool for efficient work but rather a way of thinking and viewing individuals as more than just 

a tool.  
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1. INLEDNING 
Med en värld som ständigt utvecklas och där populationen blir större och större, finns det 

ett tryck på företagen att producera nya produkter och samtidigt förbättra de existerande. 

Nya produkter skapas för att förenkla människans vardag men det går mot bekostnad av att 

de naturliga resurserna förbrukas i allt snabbare takt. Därav finns det ett tryck på företagen 

att vara resurseffektiva men samtidigt kunna tillgodose kundens krav på produkterna, 

erbjuda korta leveranstider och erbjuda en viss kvalitetsstandard på produkterna.    

Lean Production system summeras av frasen “Less is more” som direkt översätts till “Mindre 

är mer”. Det syftar till att eliminera slöserier i alla dess former för att maximera värdet till 

kunden. Elimineringen av de icke värdeadderande aktiviteterna gör systemet, produkten 

eller processen “leaner” alltså engelska för slimmare och därav kommer namnet Lean. Lean 

handlar enligt [Shah & Ward, 2007] inte enbart om eliminering av slöserier utan även om 

ständig förbättring, oavbrutet arbetsflöde och standardisering av arbete. 

Sandvik AB grundades år 1862 av Göran Fredrik Göransson i Sandviken i Sverige och är idag 

en global industrikoncern inom metallbearbetning, materialteknik och inom gruv- och 

anläggningsindustrin. Sandvik var det första företaget i världen som lyckades använda 

Bessemermetoden i industriell skala. Verksamheten kunde tidigt fokusera på forskning och 

utveckling och satsa på att skapa värde genom att erbjuda högkvalitets produkter till 

kunden. Efter att Lean Production introducerades så har Sandvik implementerat det men 

inte till samma utsträckning överallt. Eftersom Sandvik har produktionsenheter på flera 

ställen i världen och cirka 46 000 anställda, fokuserades fallstudien på Sandvik Mining and 

Rock Technology, Rock Tools i Sandviken. 

1.1 SYFTE 

Fokus ligger på att undersöka hur implementering av Lean påverkar ett stort industriföretag 

som Sandvik AB. Vilka verktyg och metoder som användes vid implementeringen och vilka 

reaktioner dessa fick av både ledning och produktionsanställda. Temat för arbetet är 

Resurseffektiv produktion i tillverkande företag. Arbetet undersöker hur långt i 

implementeringen Rock Tools ligger och vad som anses saknas i det. Rapporten avser att 

redogöra för hur Lean implementeras i ett stort, välutvecklat industriföretag och diskutera 

följande frågor: 

 Vilka delar i organisationen använder Lean och vilka göra inte det? 

 Vad sätter stopp för implementering av Lean? 

 Hur kan man övertyga de delar som inte använder Lean till att faktiskt göra det? 
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1.2 METOD OCH AVGRÄNSNINGAR 

Denna rapport är tänkt att behandla hur stora företag kan uppnå en mer resurseffektiv 

produktion genom Lean Production och undersöka vad som kan sätta stopp för 

implementeringen av produktionssättet. Metoderna och verktygen inom Lean som studeras 

i rapporten är elimineringen av de 7+1 slöserierna, 5S och Visual Management System. 

Metodiken som användes i arbetet kan sammanfattas enligt: 

 Informationssökning om Lean Production och de valda metoderna, där informationen 

hämtades från bibliotek, i form av böcker och tidskriftsartiklar, och olika databaser 

såsom Google Scholar, ScienceDirect och Emerald Insight. 

 

 Besök av Rock Tools i Sandviken, där produktionsenheten studerades och intervjuer 

med ansvarig för det globala leanarbetet, leankoordinator och operatörer gjordes. 

 

 Hur Rock Tools såg ut innan Lean arbetet påbörjades att studeras, för att se hur 

produktionsenheten har utvecklats och om de “utlovade” resultaten av Lean 

verkligen inträffade. 

 

 Observationerna, intervjusvaren och studierna jämfördes sedan med befintliga 

studier för att se existerande paralleller. 

Avgränsningarna som gjordes var att enbart studera metoderna Eliminering av Slöseri, 5S 

och Visual Management System inom Lean Production. Dessa specifika metoder valdes 

eftersom de utgör grunden för Lean huset, se Figur 1. 
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2. LEAN PRODUCTION SYSTEM 
I detta kapitel presenteras resultatet av den del av teoristudien som beskriver vad Lean 

handlar om. Arbetet har fördjupats i tre delområden inom Lean.  

2.1 LEAN I ALLMÄNHET 

Begreppet Lean Production härstammar från Toyota Production System, TPS. Första boken 

om TPS publicerades på Japanska år 1978 av Taiichi Ohno. Boken utvecklades under tre 

årtionden med hjälp av Ohnos experiment och initiativ på Toyota Motor Company. Ohno 

ansåg då att TPS största mål var att reducera kostnader. Att reducera kostnader ansågs vara 

synonymt med eliminering av slöserier och kunde uppnås genom att kontrollera kvantiteten, 

kvalitetssäkra och respektera medmänniskorna. Det Ohno rekommenderade i boken var att 

fokusera på att tillverka endast den önskade typen av produkter, i den önskade kvantiteten 

och önskade tid och på sätt undvika onödiga lager. [Shah & Ward, 2007]   

Termen Lean Production infördes  år 1988 av IMVP (International Motor Vehicle Program) 

från  forskaren John Krafcik för att beskriva tillverkningssystemet som användes av Toyota. 

Termen fick sitt namn Lean på grund av att den använde hälften av allt, såsom 

tillverkningsområde, mänskligt arbete, investering i verktyg, ingenjörstimmar för att tillverka 

en ny produkt och lager, i jämförelse med massproduktion. Det resulterade i mindre 

defekter på produkterna och en större och ständigt växande variation på utbudet. [Womack 

et al., 1990] 

Lean Production innebär att företagets resurser används effektivt och att enbart använda de 

resurser som krävs för effektiv produktion. Detta är inte samma sak som resursminimering, 

utan “ett smart utnyttjande av resurserna i betydelsen effektiva resurser” [Olhager, 2013, 

460]. Lean associeras ofta med eliminering av slöserier som är i form av outnyttjade lager 

och mänsklig- och maskinkapacitet för att förbättra effekterna av variationer i processtiden, 

efterfrågan och lagret [Shah & Ward, 2007]. Produktionssättet ska därför gälla alla resurser i 

företaget, såsom maskiner, anställda, lager, tid, anläggningar, kapital med mera.  

Det speciella med Lean Production är att det kombinerar fördelarna av hantverk (att tillverka 

exakt det kunden vill ha) och massproduktion (att ha ett relativt billigt styckpris) men 

samtidigt undviker nackdelarna för båda produktionstyperna. Slutmålen för Lean är att: 

ständigt minska kostnaderna, satsa på att ha noll defekter, inte ha några lager och en stor 

variation av produkter. Detta gör det till en oändlig strävan efter perfektion och till ett 

arbete som alltid är pågående. [Womack et al., 1990]    
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Figur 1 illustrerar ett leanhus som beskriver hur olika metoder och verktyg samspelar för att 

Lean ska lyckas. Leanhuset tyder på att man måste göra saker i rätt ordning för att uppnå 

önskat resultat. Med andra ord måste husets grund först byggas, sedan dess sidor, därefter 

dess innehåll och till slut taket. Med en solid grund fås en stabil organisation. Grunden av 

huset och det som ger stabilitet till huset är att bland annat att ha ett standardiserat arbete, 

jobba med 5S och synliggöra problem. Det går inte att optimalt uppnå slutmålen med Lean 

(alltså taket) ifall de tidigare delarna inte är bra nog uppbyggda, speciellt om grunden inte är 

det. 

 
Figur 1. Idag finns det inte ett bestämt leanhus. Exemplet ovan är en sammanställning av de 

befintliga.  

Vid användning av Lean krävs det att chefer och medarbetare är engagerade. Engagemang är 

husets innehåll och nås bland annat med Kaizen. Det sistnämnda ordet betyder “god väg” 

och kommer från japanskan där “kai” betyder väg och “zen” god. Det står därmed för 

strävan efter ständiga förbättringar. Eriksen et al. [2008] menar att i organisationen är det 

enkla arbetet att skapa temporärt resultat från bland annat olika projekt medan det svåra är 

att ha ett fortsatt gott resultat. De hävdar att det är en utmaning för organisationen att ha 

“ett konstant sökande efter den perfekta processen” [65] där den enskilda medarbetaren har 

ett förbättringsinitiativ från sin egen vilja. Årligen får organisationer med mer involvering av 

medarbetare in förslag för förbättringar i tvåsiffriga värden medan traditionella 

organisationer enbart får ett per medarbetare.  
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2.2 ELIMINERING AV SLÖSERI 

Från TPS kommer olika verktyg och metoder som används i Lean och dessa har oftast en 

japansk beteckning. Ordet Muda betyder slöseri/avfall och inom Lean Production innebär de 

aktiviteter som inte tillför något värde till slutprodukten och ska elimineras [Olhager, 2013]. 

“Avfall är allt än det minimala antalet av utrustning, material, delar och arbete som krävs för 

att skapa värde till en produkt eller tjänst” [Ohno]. 

Slöseri/avfall kan vara allt ifrån att för mycket material används vid tillverkning till att jobba 

på ett ineffektivt sätt och dessa sammanfattas till åtta typer (även kallat de 7+1 slöserierna) 

inom Lean:  

1. Överproduktion 

2. Väntan 

3. Onödiga transporter  

4. Onödig lagerhållning 

5. Onödiga rörelser 

6. Defekter 

7. Onödig tillverkning 

8. Slöseri av kreativitet och talang 

 

1. Överproduktion 

Med överproduktion menas tillverkning av fler produkter än det som efterfrågas eller att 

tillverka utan att en beställning/efterfrågan finns [Olhager, 2013]. Detta kan leda till att ett 

stort rörelsekapital binds upp och kan inträffa på arbetsplatser där det finns en flaskhals. 

Underliggande anledningar till överproduktion kan vara att man tillverkar tidigare än 

nödvändigt, att man producerar enligt Just-in-case, att förberedelser av maskiner tar lång 

tid, obalanserade produktionslinor, otillförlitliga processer, instabila scheman, dålig 

applicerad automation och planering enligt prognoser och inte riktig information [McGee-

Abe, 2015]. Just-in-case produktion syftar på att producera innan en riktig beställning blir till 

och anta att någon kommer att vilja ha ordern i framtiden. 

För att lösa problemet med överproduktion är det viktigt att fastställa ett arbetsflöde som 

nyttjar kunden. Man bör förbättra eller implementera nya processer för att förhindra 

produkter från att stanna upp bakom flaskhalsarna i organisationen och stoppa arbetsflödet. 

2. Väntan 

Väntan anses vara slöseri då olika processer inte är perfekt synkroniserade, vilket skapar 

väntetid. Det innebär att resurser såsom maskiner, utrustning och verktyg inte finns 

tillgängliga när de behövs [Olhager, 2013]. Anledningar till väntan kan vara att något är 

sönder och processen inte kan gå vidare, att ledningen ska godkänna något i förväg, 

materialbrist och obalanserad arbetsbelastning. Det kan även bero på dålig kommunikation, 

dålig processkvalité, långa ställtider och producering enligt prognoser.  
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Väntan kan dock vara svår att eliminera helt då anställda ändå måste vänta på att 

flaskhalsarna ska slutföra sina processer. För att lösa detta problem kan tillräckligt med 

personal anställas, men denna lösning anses vara ett monetärt slöseri. 

3. Onödiga transporter  

Produkter flyttas ofta runt under produktionen mellan olika arbetsstationer som är långt 

ifrån varandra. Transporten ses som en kostnad som inte skapar något värde till produkten 

och gör det mer sannolikt för produkterna att gå sönder. Underliggande anledningar till 

onödiga transporter kan vara dålig fabrikslayout, komplicerade materialhanteringssystem 

och onödiga steg i processen. [McGee-Abe, 2015] 

Det går att begränsa dessa slöserier genom att förenkla processerna, förbättra 

produktionslayouten och förkorta avstånden mellan steg i processen så gott det går. 

Installering av en typ av lina skulle även förkorta transport avstånden mycket. 

4. Onödig lagerhållning 

Allt annat än det absolut nödvändiga lager för att bemöta kundbehov anses vara slöseri. Det 

finns tre typer av lager: Råvarulager, produkter i arbete och färdigvarulager. Att ha stora 

lager binder kapital och skapar lagringsproblem. Stora lager leder till att produkterna staplas 

ovanpå varandra, ineffektivt nyttjande av resurser och komplicerade datorsystem, för en 

aktivitet som inte skapar något värde till slutkunden. Anledningar till att lager skapas kan 

vara överproduktion, dålig övervakning av system, obalanserat arbetsflöde, långa ställtider, 

missförstådda kundbehov och oförlitliga leverantörer [McGee-Abe, 2015]. 

5. Onödiga rörelser 

När operatörer går omkring för att hitta/ hämta olika verktyg, material eller fråga någon om 

hjälp utför de något som gör processen långsammare och skapar inget värde för slutkunden 

[Olhager, 2013]. Rörelseprincipen gäller inte enbart operatörer utan även maskiner som 

utför onödiga rörelser som inte tillför något värde till produkten. Anledningar  till dessa 

rörelser kan vara dåligt designade processer, dålig produktionslayout, brist på standarder, 

delade maskiner och verktyg mellan operatörerna och dåliga arbetsförhållanden [McGee-

Abe, 2015]. 

För att lösa detta problem ska produktionslayouten omorganiseras så att avståndet mellan 

de olika stationerna förminskas och använda sig utav 5S, som tas upp i Kapitel 2.2, för att 

operatörerna ska veta exakt var deras verktyg är och alltid ha dem till hands.  
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6. Defekter 

Defekter är produkter som skiljer sig gentemot det kunden har krävt. Produkten måste då 

antingen repareras eller skrotas och börjas om på nytt. Om produkten ska åtgärdas leder det 

till ytterligare slöseri då den kräver mer tid, resurser och pengar för att reparera än vad det 

ursprungligen var planerat. Defekter kan bero på dåliga kvalitetskontroller, dåliga 

reparationer, oskickliga arbetare, dålig dokumentation, brist på standarder, missförstånd av 

kundkrav, dålig kommunikation inom organisationen, dålig design och odokumenterade 

ändringar i produktdesign. [McGee-Abe, 2015]För att begränsa defekterna i en produktion 

ska man arbeta enligt en standardiserad arbetsplan med mera kvalitetskontroller i varje steg 

så att fel upptäcks tidigt. Man ska även ha en fullständig förståelse av kundbehov. Sex Sigma 

är en metodik inom Lean som används för att eliminera defekter på ett disciplinerat och 

datadrivet sätt. För att uppnå målet i Sex Sigma borde en process inte producera mer än 3,4 

defekter per miljon producerade enheter [Eckes, 2003]. 

7. Onödig tillverkning 

Onödig tillverkning eller överbearbetning är då processen består av onödiga och komplexa 

aktiviteter som skulle kunna ersättas av betydligt enklare lösningar [Olhager, 2013]. Det kan 

även vara då  onödigt mycket värde skapas till en produkt utan att kunden har efterfrågat 

det. Exempel på överbearbetning är när osynliga delar målas, onödigt små toleranser 

används, rengöring och polering utförs utöver den nivån som krävs. Anledningar till onödig 

tillverkning kan vara ostandardiserade processer, oklara specifikationer och kvalitets-

standarder, dålig kommunikation och mänskliga fel [McGee-Abe, 2015].      

För att begränsa onödig tillverkning så borde processerna i organisationen analyseras och 

standardiseras. Ledningen borde lista ut vad som ger värde till produkten och vad man tror 

ger värde fast att det inte gör det och eliminera den senare gruppen. 

8. Slöseri av kreativitet och talang 

Denna typ av slöseri är inte en del av TPS sju slöserier men blir alltmer synlig i dagens 

industrier och inträffar när organisationer misslyckas med att använda sina medarbetare 

korrekt. Med det menas att medarbetares fulla potential inte används. För att undvika detta 

bör organisationer satsa på kontinuerlig utveckling av medarbetarnas färdigheter. Detta 

kommer att leda till att en effektiv problemlösningsförmåga skapas. Anledningar till detta 

slöseri kan vara otillräcklig träning, dålig ledarskapsförmåga, brist på samspel och dålig 

kommunikation [McGee-Abe, 2015]. 
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2.3 5S 

5S är en av de åtskilliga metoder som används inom Lean Production. Beteckningen står för 

sortera, systematisera, städa, standardisera och skapa vana, se Figur 2. Meningen med 

denna metod är inte bara att skapa, men även att upprätthålla en arbetsplats grundad på 

ordning och reda. Applicering av dessa verktyg, vare sig det sker i verkstaden eller på 

kontoret, leder bland annat till mindre förlorad tid på att leta efter utrustning, såsom verktyg 

och material, till följd av ett strukturerat och därmed bättre arbetsområde. Det medför även 

färre slöserier (nämligen Leans huvudmål) och en ökad effektivitet. Det kan vara fördelaktigt 

att fotografera före- och efterbilder när 5S har tillämpats för att betrakta dess effekt. 

[Garmer & Lövdahl, 2010] 

 
Figur 2. De fem olika metodstegen i 5S. 

1. Sortera 

Det första S:et inom 5S handlar om att organisera arbetsmiljön i organisationen. Detta steg 

bör påbörjas med att samtliga medarbetare i en grupp, till exempel ett arbetslag, undersöker 

och granskar ett valt område. Innan föremål, det vill säga allt från redskap till pappershögar, 

placeras på deras utsedda platser ska allt onödigt sovras och skrotas. Det kan vara svårt att 

vilja slänga saker, men det är viktigt att ifrågasätta deras värden och relevans. Man bör göra 

sig av med det som inte används eller till och med hade glömts bort om det är så att det inte 

behövs för arkivering eller framtida ärenden. När detta är gjort identifieras det som används 

dagligen gentemot det som används emellanåt. De objekt som begagnas mer frekvent får 

kvarstå på arbetsytan medan det som används mer sällan får förvaras någonstans i 

närheten. [Garmer & Lövdahl, 2010] 

Innan sorteringen sker kan det även vara bra att gemensamt diskutera och definiera vad som 

ses som “ordning och reda”. Att göra detta i förväg kommer att spara tid, undvika onödiga 

diskussioner men även bidra till ett bättre resultat. [Garmer & Lövdahl, 2010] 
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En fördel med sorteringssteget är att det är tid- och resursbesparande då tid inte går åt på 

att leta efter föremål. Det ger även effektivare arbetsytor och minskar skaderisker i och med 

omplacerat eller kastat material och verktyg. Att arbeta i en sorterad arbetsplats möjliggör 

det för arbetaren att fokusera på dess arbetsuppgifter istället för att bli distraherad av 

annat. [Garmer & Lövdahl, 2010] 

2. Systematisera 

Efter sorteringen sker systematiseringen, med andra ord ska de sorterade föremålen nu få 

en vald plats. Allt ska markeras med någon typ av system, såsom alfabetiskt, tids- eller 

färgmässigt.  Tanken är att visualisera så mycket som möjligt så att det enkelt framgår var 

varje sak ska vara och ifall något är felplacerat eller saknas. Det är effektivare och smartare 

att placera associerade saker tillsammans eller nära varandra, med till exempel samma färg. 

Det andra S:et förbättrar funktionaliteten och under det steget testas olika placeringar för 

föremålen för att hitta det bästa som minimerar onödiga rörelser [Locher, 2011]. All 

utrustning ska ha ett avsatt utrymme och bör placeras optimalt efter arbetsflödet. 

Exempelvis ska skrivbordet vara en yta med enbart nödvändiga papper och verktyg 

framlagda på kontoret. [Garmer & Lövdahl, 2010] 

Likt sorteringssteget sparar även systematiseringen tid då man snabbt kan hitta det man 

söker. Detta steg innebär även en förenklad städning och en bättre ergonomi (det som 

används oftare är närmare till hands). Det andra S:et medför även mindre stress för 

medarbetare på grund av att det orsakar renare arbetsytor. [Garmer & Lövdahl, 2010] 

3. Städa 

Det tredje steget av 5S behandlar underhållning av arbetsområdet. Att städa utrustning, 

material och så vidare bidrar till den ordning på arbetsområdet som 5S eftersöker. De som 

använder föremålen brukar även vara de som städar då de har enklare att lägga märke till 

fel, vilket bland annat ger en högre effektivitet och färre fel i produktionen. Upptäcks något 

fel ska problemet omedelbart antecknas och bli tillgängligt för alla. Likt tidigare metoder bör 

anhöriga ha en diskussion och ta ett beslut, i detta fall angående den städnivå de tänker sig 

sträva efter. Görs detta förhindrar det konflikter från att ske. Städning bör framförallt ske i 

slutet av arbetsdagen så att medarbetare kan påbörja sitt arbete dagen efter med en ren 

arbetsplats. [Garmer & Lövdahl, 2010]  

Att städa och rengöra är förmånligt då det resulterar i en bättre och mer behaglig 

arbetsmiljö. Om de anställda städar kontinuerligt förekommer mindre arbete än ifall de 

skulle utföra “storstädningar”. [Garmer & Lövdahl, 2010] 
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4. Standardisera 

Efter att sortering, systematisering och städning har skett är det viktigt att ta fram 

standarder för att bibehålla den ordning som framtagits. En standard är “en beskrivning av 

hur en given process eller aktivitet ska utföras” [Eriksen et al., 2008]. Det är  ett sätt att 

skapa robusta processer utifrån erfarenhet, som sedan ska kunna ge verksamheten en 

gemensam utgångspunkt för framtida förbättringar. Standardisering bygger upp en del av 

Leans fundament, se åter Figur 1, och för att det ska ge framsteg bör det användas dagligen 

av medarbetarna. 

Alla inblandade ska komma fram till de gemensamma standarderna. Bilder eller 

illustrationer, schabloner och/eller checklistor ska framställas för att visuellt demonstrera 

hur det bör se ut. Detta gör att det är enklare att behålla ordningen. Standarder ska inte ses 

som permanenta; medarbetare ska uppmuntras att komma med förslag till förändringar. 

Däremot måste alla informeras om ändringar tillkommer; det är viktigt att alla har en 

gemensam bild av standarderna. En medarbetare kan inte göra sådant som motsäger 

standarderna då resten inte bara påverkas utan förlorar tid och kan rentav skada sig. Följs 

dessa standarder kan mer resurser utnyttjas på förbättring av arbetsplatsen. [Garmer & 

Lövdahl, 2010]  

Standardisering gör så att alla känner till vad som förväntas från dem och det som ska göras 

för att verksamheten ska ses som organiserad och strukturerad [Garmer & Lövdahl, 2010]. 

Det förenklar rensning av material. Det bidrar till en förkortad inlärningskurva, högre 

kundnöjdhet på grund av mer konsekventa resultat av processer, högre flexibilitet till följd av 

cross-training (det vill säga att förbättra medarbetarnas kompetenser utanför dess 

ansvarsområden) och förbättrad produktivitet [Locher, 2011]. 
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5. Skapa vana 

Vid det här laget ska samtliga medarbetare vara överens om tidigare steg. Detta är då sista 

S:et handlar om att utföra de stegen kontinuerligt. Det ska bli en vana att använda 5S på så 

sätt att arbetaren gör det omedvetet. Att granska områdena, uppmärksamma vikten av att 

upprätthålla ordning i arbetsplatsen och träna nyanställda om 5S (så att de förstår vad det 

innebär och deras roll i det) är element i att Skapa vana [Locher 2011]. Man försöker även gå 

ett steg längre genom att skapa ständiga förbättringar. ”The pursuit of Lean is never ending” 

[Scherrer-Rathje et al., 2009, 88]. Man går ett steg längre via regelbundna möten bestående 

av städningar eller samtal kring tänkbara förbättringar. Införs några förbättringar börjar man 

sedan om med 5S genom att gå tillbaka till första steget, Sortera, vilket illustreras i Figur 3. 

Vid dessa möten kan även fram- och motgångar tas upp. Det som beslutas ska antecknas och 

sättas upp på en gemensam anslagstavla, inom synhåll för de berörda. Att välja en 

utomstående person som granskar arbetsplatsen, med hjälp av en checklista eller ett 

poängsystem, kan vara gynnsamt [Locher, 2011]. För att personalen ska vara engagerad bör 

chefer och ledningen involveras om tillämpningen av 5S och vara öppna för att höra förslag 

om förbättringar. Högre effektivitet och att mål nås blir följder av att ha vanan av att 

använda sig av dessa rutiner. [Garmer & Lövdahl, 2010] 

 
Figur 3. 5S, en kontinuerlig process som ska börjas om på nytt. 
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2.4 VISUAL MANAGEMENT SYSTEM   

Att skapa visualisering är ett sätt att synliggöra processer, mål och resultat. Visualisering är 

en metod som ska tillåta samtliga individer i organisationen att snabbt och enkelt kunna 

kontrollera statusen av en process. Processen kan angå en maskin eller uppföljningar kring 

mål och resultat. Exempel på visualisering är att ha öppna områden istället för rum, 

arkivering för pappersflöden och fysiska hjälpmedel (skyltar, hyllor, diagram, grafer, tavlor 

etc.) Kärnan ligger i att det som läses eller ses ska vara tydligt och enkelt att tolka. 

Att använda visualisering är ett plus för organisationen då det tillåter individen att själv få en 

överblick av situationen och kunna kontrollera den genom att lösa uppkommande fel. “När 

man synliggör resultat och data, blir det tydligt för alla var problemen finns och var man bör 

gripa in” [Eriksen et al., 2008, 44]. Löses problemen snabbare får chefen mer tid att fokusera 

på framtida utmaningar istället för att behöva gripa in i nödsituationer.  

Att demonstrera en status med hjälp av siffror och statistik på skärmar eller tavlor gör 

medarbetarna mer medvetna om deras arbete och ger dem en bättre förståelse av dess 

kvalitet, vilket resulterar i att deras motivation- och engagemangnivåer höjs. Med en synlig 

representation på hur en medarbetare presterar blir hen inte lika stressad vid kriser då 

kollegor även kan ta reda på vad som sker och komma till hjälp. Visualisering möjliggör även 

att vem som helst kan i överlag få en syn av en avdelnings prestationer. [Eriksen et al., 2008] 

En annan fördel med visualisering är att det orsakar ett mer objektivt perspektiv. “Ofta ser 

man efter ½-1 år med systematisk uppföljning och visualisering av resultat och data att 

organisationen blivit mycket mer faktaorienterad” [Eriksen et al., 2008, 43]. Med en sådan 

inställning är det mer troligt att bättre beslut görs. Locher [2011] tar upp ytterligare fördelar 

med Visual Management System än de som har nämnts: lägre ansträngning på att hantera 

processen, förbättrad kommunikation mellan anställda och en kortare inlärningstid för 

nyanställda.  

Ett sätt att visualisera kan vara att använda sig av Kanbankort. Kanbankort är det enkla och 

tydligt synliga verktyget som har sitt ursprung ur TPS. Korten används för att efterfråga om 

komponenter när de behövs [Olhager, 2013]. Det är en signal som säger att materialet ska 

fyllas på med ett specifikt antal eller att skicka tillbaka ett kort med information om vart 

materialet kan hittas. Kanbankort används istället för avancerade datorsystem för att de är 

simpla, effektiva och är en typ av visuella system som är lätt synliga och tydliga för alla 

inblandade. Korten används för att säkerställa produktionsflödet och på ett sådant sätt 

uppnå smidiga arbetsflöden. 
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Value Stream Mapping, VSM, är kartläggning av alla aktiviteter, både värdeadderande och 

icke-värdeadderande, som krävs för en produkt att gå igenom flödet. Det innebär att det är 

produktionsflödet från råvara till färdig produkt som kartläggs. VSM går ut på att arbeta på 

hela flödet och inte bara enstaka delprocesser. Detta görs genom att slöserier visualiseras på 

flödeskartan. Skapandet av ett VSM sker i flera delsteg och i grupp med hjälp av 

representativa från alla områden där processen kartläggs. [Rother &  Shook, 2003]  

Principen Jidoka innebär att problem synliggörs och har sitt ursprung ur TPS. Det bygger på 

att ha kvalitetskontroller i varje steg. På det sättet blir alla processer synliga och avvikelser i 

kvalitén uppmärksammas direkt.  Ordet Jidoka kan beskrivas som “automation med en 

mänsklig touch” [454]. Det går ut på att kvalitén ständigt övervakas och varje medarbetare 

är ansvarig för att utföra kvalitetskontroller på det hen har gjort innan överlämning. 

[Olhager, 2013] 
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3. PROBLEM I GENOMFÖRANDET AV LEAN PRODUCTION SYSTEM 
Att förstå innebörden av Lean Production är väsentligt för att veta hur man ska applicera 

det. I sin artikel “Prominent obstacles to Lean” drar Bhasin [2012] slutsatsen att mindre än 

tio procent av de organisationer som implementerar Lean i Storbritannien har uppnått en 

framgångsrik implementation, baserat på den litterära analys han har utfört. De 

verksamheter som i själva verket lyckas bemästra implementeringen av Lean har konstant 

förbättrade mätetal, exempelvis genomloppstid, på 5-10% om året och totalt förhöjt 

produktiviteten med 50% [Eriksen et al., 2008]. Men vad är det som skiljer de företag som 

lyckas från de som inte gör det? Vilka är framgångsfaktorerna? 

Ett skäl till varför det kan vara svårt att veta hur man ska genomföra Lean är för att man har 

tolkat det från ett praktiskt perspektiv istället från ett filosofiskt. Shah & Ward [2007] menar 

att det praktiska perspektivet berör de praktiker, verktyg och tekniker som används för 

management, exempelvis Kaizen, 5S och Visual Management System, medan det filosofiska 

behandlar de vägledande principerna för att nå det övergripande målet. Scherrer-Rathje et 

al. [2009] bedömer i deras artikel angående leanframgång att litteraturen pekar på att ett 

företag når denna framgång med hjälp av tre faktorer: åstadkommande av Leans centrala 

strategiska komponenter (t.ex. transparens av information), framgångsrikt genomförande av 

leanverktyg (t.ex. Kaizen) och uppvisat bevis på prestanda- förbättringar. Lean kan 

sammanfattas med ett citat från Garmer & Lövdahl [2010, 5]: “det handlar inte om en tydlig 

metod eller en uppsättning verktyg utan mer om ett sätt att tänka”. På samma vis påstår 

Eriksen et al. [2008, 88] att vid leanimplementering betonar chefer och medarbetare “den 

kulturförändring Lean har fört med sig och inte så mycket de konkreta verktygen eller de 

ändrade arbetsrutinerna”. 

I Laureani & Antonys [2012] empiriska studie angående kritiska framgångsfaktorer för 

effektiv implementation av Lean Sigma visade det sig att management engagemang, 

organisationskultur, länkning av Lean Sex Sigma till affärsstrategi och ledarskapsstilar är de 

viktigaste i genomsnitt. Av de 101 utav 600 företag som svarade på deras enkät tillämpade 

mer än hälften Lean och Sex Sigma, en fjärdedel enbart Lean och nio procent endast Sex 

Sigma. För övrigt visade deras litteraturundersökning att management engagemang, 

utbildning och träning inom området, projekturval samt organisationskultur var 

förekommande ingredienser för en effektiv implementation. 

Scherrer-Rathje et al. [2009] undersökte två leanprojekt, där det första sågs som ett 

misslyckande och det andra som en succé. Dessa utfördes hos ett företag som tillverkar 

livsmedelsbearbetningsmaskiner. Det första projektet påbörjade 1997 då en 

produktionslinjehandledare föreslog det till ledningen efter en ökad tillverkning och därmed 

ett sökande för kortare ledtider och därigenom en ökad effektivitet. Målet var att införa 

verktyg inom Lean för de tolv huvudmaskinerna som fanns. 
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Projektet avbröts efter sex månader på grund av tre problem: brist på engagemang från 

ledningen, brist på självständighet och brist på kommunikation inom organisationen. Fyra 

maskiner hade vid denna tidpunkt olika leanverktyg implementerade. Kostnaden per 

tillverkad maskin hade då minskats med 50% men trots det avbröts projektet. Ledningen 

visade inte tillräckligt med intresse för projektet och deras bidrag var enbart finansiellt.  

Senare gjordes ett andra försök av leanimplementering efter att produktefterfrågan hade 

dubblerats. Målet var att sänka kostnader och kvarstå som ett konkurrenskraftigt företag. 

Det första som gjordes var att involvera medarbetare så tidigt som möjligt, dela med dem 

framstegen som hade gjorts och resultaten som hade erhållits under projektets gång. Detta 

gjordes så att Leans betydelse skulle begripas och ett ökat stöd skulle ges för det. Med tiden 

implementerades Lean sedan allt mer i organisationen; det tillämpades först bara inom 

tillverkningen av en viss typ av maskiner, därefter för alla maskiner till att slutligen användas 

inom andra avdelningar såsom finansavdelningen. Lean kan “startas av en avdelningschef på 

en isolerad avdelning, men förr eller senare uppstår behov av att formalisera metoderna och 

föra ut dem till andra delar av organisationen” [Eriksen et al., 2008, 78]. 

För att försäkra sig om att inte göra om samma misstag från första projektet valde företaget 

att hyra in en leankonsult som tidigare hade varit anställd hos Toyota. Konsulten fick göra 

olika observationer i anläggningen, delta på möten och fungerade som en extern validering. 

Med vägledning från konsulten kunde misstag hanteras snabbare, vilket gjorde att de inte 

kunde lämna en stor påverkan. 

Leanteamets behov av godkännande av ledningen utgjorde falskhalsar i första projeketet 

och dessa kunde undvikas genom att leanteamet fick vara självständiga och fatta egna beslut 

utan behov av bekräftelse. Möten mellan teamets deltagare inträffade varje morgon, där 

kunde kundorderläget diskuteras och problem lösas. Resultatet av leanimplementeringen 

blev att företaget gick från att tillverka två till tio maskiner veckovis. 14 månader senare 

hade tillverkningskostnader sjunkit, ledtider minskat, effektiviteten och resurs-

tillgängligheten ökat. 

Scherrer-Rathje et al. [2009] menar att de lärdomar som uppstod från företagets två projekt 

blev som följande: 

1. Synligt ledningsinitiativ och engagemang 

2. Självständighetsgivande mekanismer 

3. Diskussioner angående långsiktiga leanmål 

4. Mekanismer som håller långsiktigt 

5. Kommunikation med samtliga medarbetare kring leanframgångar 

6. Kontinuerlig bedömning av leanprestanda 
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I Bhasins enkätstudie [2012] svarade 68 organisationer angående de leanbarriärer de 

upplevde. Resultaten undersöktes sedan enligt storleken på organisationerna (liten, medium 

eller stor). Det visade sig att för små organisationer är kostnaden att införa Lean sedd som 

den största barriären, medan det var otillräcklig övervakning av kompetens för mellanstora 

och stora organisationer. De större organisationerna (medelstora och stora) stötte även på 

problem med Lean på grund av två faktorer: medarbetarnas motstånd mot förändring och 

deras brist av kompetens inom området på grund av otillräcklig träning. Det framstod tydligt 

att stora organisationer har mer problem med att införa Lean till följd av kulturella aspekter; 

ju fler medarbetare en organisation har, desto svårare blir det att få alla att ha samma 

värderingar och tankemönster. 

Utav de 68 organisationer som medverkade i enkäterna deltog sju i fallstudier. Medan 

enkäterna tydde på att de tre största barriärer till att applicera Lean var otillräcklig 

övervakning av kompetens, medarbetarnas attityd och brist av kompetens inom området, 

betonade fallstudierna att de var kostnaden att införa Lean, organisationskulturen och brist 

av intern finansiering. 

Bhasin [2012] betonar vikten av att det inte finns en definitiv lösningsmanual för Lean, varje 

organisation har olika svårigheter och måste identifiera dessa för att sedan kunna se vilka 

leanverktyg och koncept som gynnar de mest.  
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4. IMPLEMENTERING AV LEAN I PRAKTIKEN (FALLSTUDIE) 
I detta kapitel presenteras resultat från en fallstudie utgjord hos Rock Tools i Sandviken, se 

Figur 4. Fallstudien påbörjades med en rundvandring i produktionsenheten. Under 

vandringen användes ett formulär för att kunna bestämma hur långt Rock Tools har kommit 

med sitt leanarbete, se Bilaga 1. Sedan utfördes intervjuer med tre anställda inom Rock 

Tools: Jacobus, ansvarig för det globala leanarbetet inom Rock Tools, Peter, en 

leankoordinator, och Ulf, en operatörsunderhåll anställd. Följande bilder har tagits med 

tillstånd från Sandvik AB.  

4.1 LEAN I ALLMÄNHET 

Under intervjuerna ställdes olika frågor angående Lean i strävan att få en insyn av hur det 

fungerar i praktiken och hur det kan upplevas av anställda som har olika utgångspunkter och 

perspektiv. I Bilaga 2 redovisas de frågor som användes som underlag till intervjuerna. 

 
Figur 4. Entrén till Rock Tools i Sandviken. 

Enligt Jacobus valde företaget att arbeta med just Lean production system för att det är en 

välkänd metod som passade företaget. Rock Tools valde då att implementera det som Lean-

Sex Sigma. Detta gjordes, enligt Jacobus, för att företaget ägdes av amerikaner och då Sex 

Sigma är mer ett amerikanskt tankesätt än europeiskt. 
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Leaninitiativet startades på Sandvik redan vid 2006. Vid den tiden kallades det för 

Produktionslogistik och hade samma principer som Lean. Peter menar att Lean börjades 

användas utifrån ett säkerhetsperspektiv. Stänger var stora och tog plats och risker för 

klämskador fanns. Material låg staplade på samma bock och skaderisker var höga. Det var 

trångt om plats och svårt att komma åt den ordern som behövdes. Produktionslogistiken 

inleddes som ett projekt, projektledare valdes och leanhäften, som förklarade principerna 

som skulle implementeras, gavs ut till anställda, se Figur 5. När projektet avslutades gav 

projektledarna över arbetet att jobba med “Lean” till produktionen. Lean försvann fort då de 

anställda fortsatte att jobba som de hade gjort innan. 

 
Figur 5. Framsidan av leanhäftet som gavs ut till anställda när Produktionslogistik, första produktions-

systemet på Rock Tools, infördes. 

Implementeringen av Lean skedde globalt över hela organisationen där tre människor vars 

arbete dedikerades till leanarbetet inom de olika regionerna, Amerika, Asien och Sverige, 

anställdes. Lean introducerades till de anställda samtidigt som produktionssystemet 

ändrades till att producera efter ett satt mål och om målet uppnåddes tilldelades 

produktionsenhetschefen en bonus. Ledningen tryckte hårt på det nya produktionssystemet 

och alla andra aktiviteter som användes för att introducera Lean och på att förklara varför 

organisationen valde att införa det. 
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Det är viktigt att välja de områden inom Lean som gynnar ens produktionsenhet mest för att 

Lean kan inte implementeras rätt av en bok. Då är det viktigt att de olika produktions-

enheterna får hjälp med att bestämma vilka områden som är värda att lägga fokus på. Det är 

inte säkert att alla leanmetoder gynnar ens verksamhet. Det är även viktigt att veta varför 

leanarbetet ska införas och införa de principer som åstadkommer detta. Gällande aspekter 

eller verktyg som inte fungerar med Lean menar Peter att Lean fungerar om organisationen 

kan applicera det utifrån de förutsättningar den har. Att göra det någon annan organisation 

gör för att bli “leanare” kommer inte nödvändigtvis bidra till att ens potentiella fullbordan till 

Lean uppnås då varje organisation har sina problem och skilda lösningsmetoder för dessa. 

Ledningen bör känna att Lean är en affärsnytta, något som förenklar organisationens 

ekonomi. Det väsentliga ligger även i att jobba utifrån helheten; tankesätten, principerna 

och verktygen samt ledarskap från chefer till medarbetare måste kombineras på ett 

förståeligt vis. 

Vidare förklarade Peter att jämfört med förebilderna i Sverige, de företag som ligger långt 

fram med Lean, exempelvis Scania och AstraZeneca, har Sandvik ännu inte uppnått ett 

enhetligt sätt att arbeta med Lean. Han förklarade att på grund av de omorganiseringar som 

skett längre ner i organisationen, förändringar mellan dotterbolagen, har det lett till 

förändringar inom organisationen som därmed orsakat att man jobbar med Lean på olika vis 

beroende på var i organisationen man använder det. Med andra ord har varje dotterbolag 

sitt sätt för att jobba med Lean. Han betonade även att trots de förändringar som sker 

mellan dotterbolagen så behåller Sandvik sina principer. 

Peter anser att inte arbeta med Lean enhetligt genom Sandvik har både sina för- och 

nackdelar. Det fördelaktiga är att det då blir enklare för dotterbolagen, eller vissa 

avdelningar, att jobba med Lean då en följd blir att de kan välja att implementera det de 

upplever som passande och relevant. Det blir mer autonomt när dotterbolagen inte har krav 

som kommer från högre upp i organisationen. Att inte ha Lean applicerat enhetligt gör 

däremot att processen inte sker med samma fart som när kraven kommer från toppen av 

organisationen. 

På Rock Tools fabrik finns två leankoordinatorer, Peter Karlsson och Maria Sten. En 

leankoordinators roll är dock inte fullt ut tydlig. Medan fabriksledningen är den som ansvarar 

för införandet av Lean finns en leankoordinat mer på plats för att hjälpa till att införa det. 

Arbetsuppgifter för en leankoordinat berör koordinering av aktiviteter, att hålla utbildningar 

så kallade workshops, att gå igenom arbete, att hålla diskussioner där lösningar söks, att ta 

fram nödvändiga verktyg och så vidare. De första åren arbetade Peter mycket med Lean 

inom sin produktionsenhet men idag jobbar han även med leanverktyg runtom i 

verksamheten. 
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Efter att Produktionslogistik-initiativet planade ut, påbörjades ett initiativ år 2010 som kom 

att kallas Nautilus. År 2013 gjordes en omorganisering inom Sandvik, Mining och 

Construction separerades, vilket gjorde att Nautilus försvann. Fabriksledningen och 

fabrikschefen trodde däremot på och ville inte släppa taget om Nautilus principer. De ville 

inte heller förlora operatörernas förtroende. Lösningen blev att göra en övergång. Namnet 

Nautilus ersattes med Lean men principerna och utbildningarna behölls 

Peter anser att trots att Sandvik är känd för att ha en långsam framdrift har han aldrig känt 

att de bör sluta med Lean. Jämför man bilder från innan och efter Lean började användas har 

mycket skett, fabriken har omorganiserats på ett smartare sätt och förbättringar har inträtt. 

Anställda har blivit mer och mer medvetna över skillnaden Lean har frambringat. 

Under 2013 började man även jobba med Lean inom Mining då någon fick ansvaret för 

införandet av detta. Arbetet av Lean kom då från en del av organisationen som kallades för 

Equipment, där man jobbade med att montera borrmaskiner. I detta fall fanns enbart vissa 

principer. Det fanns varken ett produktionssystem eller ett produktionshus att följa. Vid 

Mining användes även ett frågeformulär nämnt Self-Assessment där varje fabrik skulle 

förklara hur väl de arbetar inom vissa områden. Man satte betyg och framtida mål för att 

vidareutvecklas. Denna metod för Lean kom sedan att spridas och användas i resten av 

organisationen. 

Samma år (2013) tog Peter en kursutbildning som erbjöds av KTH rörande leanledarskap. 

Den fick honom att inse hur viktigt det är att ledningen driver Lean. Projektledare och 

konsulter kan bidra och hjälpa till men i slutändan är det ledningen som måste stå för att 

leda. Peter övertalade sedan Rock Tools högsta produktionschefer, alltså fabrikschefen 

och två verkstadschefer, att ta samma utbildning året därpå. Åren därpå gick även två 

anställda per gång på kursen. Utbildning har börjat ges inom leanledarskap men metoderna 

har ännu inte börjat användas inom Sandvik. Däremot har de börjat kartlägga tider och sätta 

mål för hur ofta och hur länge chefer ska vara i fabrikerna. Det är där som påverkan och 

förbättringar äger rum. Han menar att man har börjat jobba på leanledarskap men att det 

finns mycket kvar att göra. 

Enligt Peter stöttas leanarbetet av den nuvarande ledningen. I själva verket finns det tre 

anställda på ledningen som jobbar med Lean på heltid. Vidare har Rock Tools en plan som 

sätts varje halvår, där det bestäms vad som ska uppnås i varje maskingrupp. Denna plan följs 

av ledningen. Det finns en struktur och ordning i verksamheten och den syns.  

Under Daglig Styrning analyseras områden inom säkerhet, kvalitet och leverans. En lista med 

nuvarande aktiviteter tas även upp. Allt relevant annoteras på en whiteboardtavla, se Figur 

6. Mötena sker först mellan de anställda vilka tar upp eventuella problem. Därefter sker 

mötena mellan flödescheferna och slutligen mellan ledningen. På så sätt är samtliga som 

berör ämnet informerade om hur situationen ligger till. 

 



21 
 

 
Figur 6. Whiteboardtavla som används för Daglig Styrning. Varje område har sitt eget utrymme i 

tavlan. S, Q och L står för Säkerhet, Kvalitet och Leverans. 

Vad gäller riskbedömningsarbete inom Lean har Lean skiljts från miljö, hälsa och säkerhet, 

alltså Environment Health Safety-området, EHS. EHS drev ett projekt som behandlade 

säkerhetskultur. Trots att S:et, Säkerhet, har blivit det första som tas upp under Daglig 

Styrning-mötena är det lätt gjort att man hoppar över den aspekten och går vidare till nästa 

område, Kvalitet. Medarbetare inom EHS arbetar med att se till att cheferna har vissa frågor 

att ställa inom säkerhet under Daglig Styrning innan man går vidare till nästa punkt. För 

Sandvik är det en del av Lean att synliggöra användaren. Peter förklarar att riskbedömningar 

och rapportering av tillbud är något som kan utföras med jämnare mellanrum.  

Det som används just nu hos Rock Tools kallas för Noctus produktionssystem, inspirerat från 

Sandvik Machine Solutions. För tillfället utvecklas en bok om detta system som är ett initiativ 

av ledningen vilken behandlar Rock Tools nya principer, se Figur 7, och bryter ner vad som 

ska göras inom varje princip. Boken översätts för tillfället till olika språk, med de viktigaste 

delarna för organisationen i som ett sätt för att påminna om arbetet. Enligt Jacobus var 

fokus på ledtiden och att förkorta denna viktig att få med i boken då han anser att det är 

nyckeln till framgång inom Lean. 
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Figur 7. Rock Tools nuvarande produktionssystem som belyser deras mest värderade principer och 

motsvarar leanhuset.  

Varje månad bokar produktionscheferna möten med flödescheferna, deras respektive 

produktionslag, en leankoordinat och en kvalitetsingenjör. Då ställs frågor angående hur 

lagen jobbar med kvalitet. Detta görs för att uppnå ett arbetssätt där varje lag ska känna till 

deras största avvikelser och veta hur de ska motarbeta dessa; det ska vara känt vilka 

problemen är och hur dessa försöks elimineras. Har laget ingen koll på avvikelser fås inga 

poäng medan har det koll på dem erhålls en viss poäng. Jobbar laget med att motverka 

avvikelserna får det ytterligare en högre poäng och har det lyckats att ta bort tidigare 

avvikelser och kan identifiera de nya som uppstått nås full poäng. Denna poängsättning ges 

inom flera olika områden, exempelvis produktionslager, materialhantering, underhåll, och 

sedan beräknas ett procentuellt medelvärde för hur väl varje produktionslag arbetar. Detta 

ser Peter som motiverande då det bidrar till en tävling mellan lagen vilket får dem att jobba 

hårdare med att erhålls högsta möjliga poäng och på så sätt vara bättre än resterande lag. 

Varje enskilds medarbetares resultat visas däremot inte, detta eftersom man vill få in ett 

arbetssätt grundat på samarbete där metoder för vissa principer får en praktisk användning. 
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Leantänket har nyligen börjat införas på kontoren. Det märktes under rundturen på Rock 

Tools då chefsgruppen hade rena och prydliga kontor med begränsade antal föremål. 

Utanför kontoren hängdes även mallar med bilder på hur kontoren bör se ut vid slutet av 

dagen och text som beskriver vad som bör städas dagligen respektive veckovis. Dessa mallar 

var inte standardiserade genom hela organisationen. 

Ett leanverktyg som Peter föredrar att inte använda är Overall Equipment Effectiveness, OEE. 

Det handlar om att beräkna den mängd av den schemalagda tiden som spenderas i att 

producera viktiga produkter. Då det inte främjar ett effektivt flöde försöker Peter få bort 

dess betydelse hos Rock Tools.   

Idag diskuteras det om att ha korta utbildningstillfällen där teori lärs ut och samtidigt övas 

den i praktiken. Tanken är att flödescheferna och inte leankoordinatorerna ska vara de som 

håller dessa utbildningar då de även ska kunna allt det som koordinatorerna känner till om 

Lean. 

Lean ger inte bara generella resultat såsom att det ser renare ut eller en trevligare 

arbetsmiljö, det har även visat mätbara förändringar. Med mer ordning och reda har 

olycksstatistiken sjunkit och med bättre driftsäkerhet har utnyttjandegraden förbättrats. 

Idag står inte maskinerna still lika mycket som tidigare. 

Magnus menar att egentligen är det ett underkännande att anställda ska behöva vara klädda 

i personlig skyddsutrustning, såsom skyddsdräkt, skyddsskor, skyddsglasögon, hjälm och 

öronproppar. Han klargör att i vissa delar kan kraven på utrustning sänkas men att det 

kommer fortsätta vara ett behov i särskilda zoner där det inte går att ta bort helt. Inom 

säkerhet är användning av säkerhetsutrustning det fjärde steget medan det första är att 

eliminera felkällan. 

De anställdas hälsa och välmående värderas högt hos Rock Tools. Hälsoaktiviteter utförs, till 

exempel pågår en hälsokampanj där lag sammansätts och tävlar mot varandra. Personal som 

arbetar i skift får träna två gånger i veckan under arbetstid och det finns även ett gym 

tillgängligt för medarbetare. 

4.2 ELIMINERING AV SLÖSERI 

Jacobus anser att det finns överproduktion, men att problemet på Rock Tools var att det 

gavs en längre ledtid än det riktiga för att få ett högre Key Performance Index, KPI. KPI är ett 

sätt att utvärdera framgången av en viss aktivitet. Detta problem kunde lösas genom att 

ändra KPI och bestämma att produktionsenheterna inte fick leverera för tidigt. På så sätt 

kunde ledtiden förkortas med 25 dagar. Ledtiden är nu 20 dagar och målet är att den ska bli 

kortare än tio dagar. Istället för att masstillverka fokuserade produktionsenheten i Sandviken 

på att tillverka rätt produkter och det var ett annat sätt undvika överproduktion. Med hjälp 

av det kunde ungefär 100 MSEK av lager tas bort.  
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För att kontrollera att väntan-slöseriet inte blir alldeles för stort har produktionsenheten ett 

minimum och maximum antal av produkter som får vänta. Detta gör det enkelt för truckar att 

komma åt dem olika produkterna för att kunna leverera dem till nästa steg i processen. Ett 

annat sätt är att det enbart produceras det som lagret beställde och inget utöver det, förutom 

specialbeställningar, det vill säga utföra ett dragande flöde som producerar mot lagret. Rock 

Tools använder sig av dragande flöde fast i satser (batches) och det anses vara ett sätt för att 

optimera processen för närvarande.  

Det som kostade mest enligt Jacobus var att man valde att minska lager för att hålla ett högt 

KPI men det gjorde att produkterna fick transporteras via flygplan till kunderna. Denna 

transport var väldigt kostsam och löstes genom att återinföra lager och försöka transportera 

så mycket som möjligt med hjälp av fartyg. Min- och maxmetoden som användes för att 

kontrollera väntan användes även för att kontrollera onödiga transporter inom 

produktionsenheten. I framtiden vill Jacobus införa Automated Transfer Vehicle, ATV, för att 

få ett smidigare flöde med mindre stopp. ATV innebär att det är automatiserade 

förflyttningsmedel som används för transportation av produkter inom produktionsenheten 

och använder sig av systemet “först in först ut”. Detta kan dock leda till att specialordrar kan 

få en lång ledtid men eftersom 80/20-regeln följs, det vill säga att 80% av de tillverkade 

produkterna levereras snabbt och av rätt kvalité medan 20% levereras mindre snabbt men 

fortfarande av önskad kvalité, behöver det inte få stora negativa konsekvenser då 

specialordrar tillhör 20%-gruppen.  

Lager anses vara ett stort slöseri med produkter av värdet 4 000 MSEK i lager globalt och en 

lageromsättningshastighet av två gånger per år som anses vara väldigt låg. Lager-

omsättningshastigheten på Rock Tools i Sandviken är dock 14 dagar. Detta innebär dock att 

kunder överallt i världen kan beställa standardprodukter och få dem levererade från lagret 

inom tre dagar, 97% av tiden. Det finns olika lösningar på problemet som att skeppa eller flyga 

produkterna till kunden istället för att lagra dessa runtom i världen, men det anses vara 

långsammare och mer kostsamt. Därav är detta slöseri inte i fokus utan istället är det att få 

ner ledtiden och på så sätt göra kunden nöjd.  

Vid Rock Tools producerades bergborrverktygen initialt manuellt. Därefter användes 

automation där stycket förflyttades under operationerna vid första generationen medan vid 

det andra var det robotarna som gjorde det. Idag använder Rock Tools sin tredje 

generationsautomationscell, vilket liknar det andra fast är effektivare och mer avancerat. 

Genom att optimera automationen undviks slöseriet med onödiga rörelser för maskinerna 

samtidigt som risken för defekter minskar. 



25 
 

Att undvika onödiga rörelser är även något som har fått mycket uppmärksamhet, speciellt 

för operatörens skull. Lösningar såsom krokar och skuggtavlor har framtagits för att ha 

verktygen där de behövs och används, se Figur 8 och 9. Peter menar att dragande flöde och 

buffertar med maxvärde bidrar också till färre onödiga rörelser. Man tänker även på att 

placera de verktyg som mest används närmast maskinen eller det steg som utförs, medan 

det som inte behövs lika mycket får stå längre bort. Precis som verktygen ska material finnas 

där det behövs och vid den maskin det ska användas. Placeringar ska vara så nära och så 

lätta som möjligt för operatören. Transporter är dock oundvikliga, i den aspekten blir målet 

istället att minska hur många gånger dessa inträffar och organisera så att lyftande och 

flyttande inte sker om det verkligen inte behövs. Materialet ska flöda från en maskin till 

nästa utan några onödiga rörelser som slösar tid eller kan vara ergonomiskt ansträngande 

för operatören. Peter menar att man lägger fokus på att hantera och förflytta material 

minimalt. 

 
Figur 8. Skuggtavla med etiketter för verktyg som används i Rock Tools fabrik. 

Ulf tar upp hur ordning och reda gynnar organisationen. Han brukar säga till sina kollegor att 

han hittills inte har varit med om att någon blivit förbannad på att de hittat de föremål de 

letar efter, men att de däremot blir det när det går runt och letar och inte kan hitta dem. 

Han påpekar även att ifall en operatör lånar ett verktyg från en annan bör problemet 

angripas. Istället för att anställda ska bli frustrerade på varandra bör det undersökas varför 

verktyg behöver lånas, ifall operatören som lånar dem saknar något vid sin egen station.  
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Figur 9. Skuggtavla längsmed en vägg och hylla med avsatta platser för varje verktygstyp. 

Enligt Jacobus används medarbetarnas talang och kreativitet genom att de uppmanas av 

deras chefer att komma med idéer. I vissa produktionsenheter används T-kortsystemet som 

går ut på att skriva ner förslag och lämna dem i en förslagslåda. I andra produktionsenheter 

uppmanas folk till att vara kreativa genom att de blir belönade för deras förslag med pengar. 

I slutändan är det kulturen som är avgörande till vad man väljer att göra för att uppmana om 

kreativitet.      

Ulf nämnde att det var enkelt för operatörerna att komma fram med ideér och diskutera 

dem i arbetslaget men att det var mer kreativt med ideér när belöning kunde erhållas. 

Denna belöning togs sedan bort för att det ansågs ingå i operatörernas dagliga arbete. 

Däremot vet varken Peter eller Ulf om ifall ett belöningssystem används idag eller inte. Ulf 

menar att det är upp till flödescheferna hur de vill uppskatta eller ge beröm till sina 

medarbetare. Rock Tools fabrikschef har däremot en blogg där goda exempel som utförts 

inom fabriken, från framförallt Lean och Säkerhet, tas upp (även det som behövs förbättras 

nämns). Där tas det bland annat upp vilka produktionslag som har haft bra samarbete.  
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Utifrån Ulfs perspektiv ges feedback både på sådant som har genomförts väl och mindre väl. 

Har någon gjort något bra får de beröm medan har något blivit fel verkställs antingen en 

rotorsaksanalys eller gås det enbart igenom varför det inträffade. Rotorsaksanalys syftar till 

att skapa förståelse och kunskap för dem inblandade, rotorsaken till problemet hittas genom 

att frågan “Varför?” ställs 5 gånger. Det är lönande att ta tag i misstag så att de inte görs om 

på nytt. Vidare tycker Ulf att framstegen som nås med Lean är tydligt kommunicerade för de 

anställda, mycket på grund av Dagliga Styrningen men även till följd av deras arbetssätt. 

Defekter är något som det dagligen jobbas emot på Rock Tools. Under Daglig Styrning 

granskas de “stoppade ordrarna” som utförts. Dessa är allting som har förhindrats till följd av 

kvalitetsorsaker. Man hanterar de stoppade ordrarna genom att undersöka om något är fel 

och om det är det agerar man omedelbart. Det väljs mellan att åtgärda, bearbeta eller 

kassera materialet där grunden till beslutet ligger på kvalitetsavvikelserna. Kasseras en hel 

order utförs en utredning med hjälp av en rotorsaksanalys. Då analyseras det som hände och 

orsaken till problemet identifieras. Det bestäms även vad som bör göras för att förhindra att 

situationen upprepar sig. 

4.3 5S 

När 5S först applicerades i verkstaden såg operatörerna det mer som ett städprogram än ett 

smart, säkert och tidseffektivt sätt att jobba. De utförde därmed enbart de tre första stegen 

inom metoden (sortera, systematisera och städa). Man sorterade, plockade undan 

oväsentliga föremål, städade och hängde upp allt fysiskt som fanns. Trots att märkningar 

gjordes på skuggtavlor för var bestämda föremål skulle vara så slutades föremålen placeras 

på deras bestämda plats. Att standardisera och skapa vana gjordes inte; man kom aldrig 

igenom med 5S helt. 

För att fortsätta med 5S utan motstånd och repulsivitet från operatörerna infördes något 

som kallas för Operatörsunderhåll år 2012. Operatörsunderhåll handlar kortfattat om att 

lägga fokus på att ha ordning och reda och är i princip som 5S. Det innehåller även ett 

system där det man har gjort bockas av. Systemet består också av instruktioner för olika 

arbetsrutiner. Exempel på steg som kan utföras av operatören är att fylla på med olja, 

smörja, städa, rensa arbetsbänken med mera. Peter pekar även ut hur det är viktigt att 

chefen ser till att stämma av ifall den ordning och reda som operatörerna säger att de håller, 

alltså den standard systemet visar att de har, motsvarar med hur det ser ut i verkstaden. När 

operatören sedan är godkänd utges ett certifikat som bekräftar att en grundnivå har nått 

och att nästa steg blir att vidareutveckla det som lärts.  
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Operatörsunderhåll handlar mer detaljerat om beetendeförändringar, att vårda och sköta 

sina maskiner, att strukturera sin arbetsplats. Varje sak ska ha sin plats och inga onödiga 

saker ska finnas. Det är även viktigt att verktygen som används är av bra kvalitet, då det 

enligt Ulf är ett sätt att undvika slöseriet onödig tillverkning. Detta är på grund av att med 

bra verktyg minskas risken med att verktygen går sönder under tillverkningsprocessen. För 

att behålla strukturen på verkstaden används min- och maxnivåer av resurser som förbrukas 

ständigt till exempel skär. Ett av verktygen som används då är Kanban-kort. Om skären når 

minimumnivå ska operatören som använder maskinen hämta flera skär medan maskinen 

körs. 

När 5S återinfördes av ledningen var det anställda inom Operatörsunderhåll som fick i 

uppdrag att jobba mot produktionen för att genomföra det, berättade Ulf. Tillsammans med 

produktionspersonalen fick Operatörsunderhållet ta bort det som var onödigt. Detta gjordes 

genom att Operatörsunderhållet fick ställa motfrågor och sortera de olika föremålen i olika 

lådor beroende på om de används eller inte. Okända föremål sorterades i en egen låda och 

skulle tas hand om inom en månad. Detta på grund av att en månad är ett arbetsskiftscykel 

och då skulle alla anställda få chans att se vad som fanns i lådan. Operatörerna får sedan 

själva skrota det som ansågs vara onödigt.  

Operatörsunderhållet gör flera saker som att utföra leanutbildningar, kontrollera resultat av 

utfört arbete, hitta nya punkter att fokusera på, inventera, åtgärda fel hittade vid 

inventering, utföra initialrengöring, läckagekontrollera och utföra Standard Operating 

Procedures, SOP. Initialrengöring innebär att maskiner rengörs tillsammans med skiftlaget, 

flödeschefen och saneringsföretag tills det att maskinerna är rengjorda till det skicket de 

levererades i. SOP innebär att instruktioner och kontrolluppgifter skrivs för att operatören 

enkelt ska kontrollera dessa punkter under veckostädningen eller medan maskinen körs.   

En annan del av Operatörsunderhållets arbete är ergonomin. Detta genom att 

Operatörsunderhållet tillsammans med operatörerna bestämmer vart saker och ting 

placeras utan att någon löper risken för att skada sig.  

Idag är det enkelt att hämta en order; inget behöver förflyttas i förhand då allt har en plats 

där det inte står i vägen för annat, se Figur 10 och 11. 
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Figur 10. Hur produktionen såg ut i fabriken innan Lean hade börjat appliceras väl. 

 
Figur 11. Hur produktionen ser ut idag. 



30 
 

Det finns inte en standard på hur det utförda arbetet redovisas, ifall det görs mellan 

operatörer eller med avdelningschefer. I de flesta fall däremot är det flödeschefen som vill 

gå igenom resultat.  

Peter tror att i framtiden kommer man kunna minska produkternas batch-storlekar, men att 

man inte kommer kunna nå ett av Leans optimala mål: att ha ett enstycksflöde genom hela 

flödet. Orsaken till detta är att processen består av en värmebehandlingsoperation, vilket är 

en batchprocess där olika typer av produkter inte kan kombineras då de har program och 

tider som skiljer sig från varandra. Att uppnå en enstyckstillverkning kommer inte vara 

möjligt förrän värmebehandlingsoperationen kan hantera det. Som det ser ut nu är det 

genomförbart att sträva mot ett en-batchflöde och därefter minska dess storlek. 

4.4 VISUAL MANAGEMENT SYSTEM 

Sättet som Rock Tools väljer att visualisera sin produktion på är genom VSM som nämns i 

kapitel 2.4, där de flesta kartorna är enkla att hitta i produktionsområdet. VSM anses vara en 

av de viktigaste verktygen inom Lean då det visar vad som är viktigt att göra genom att 

kartlägga processerna och identifiera var problemen finns.       

I fabriken är gångar och även valda placeringar för material markerade. De gångar som är 

markerade med grön färg representerar områden man tekniskt sett kan vara i utan 

skyddsutrustning, däremot används utrustning av alla för att enkelt identifiera människor i 

fabriken och som ytterligare säkerhet. 

Tavlorna som beskriver Daglig Styrning uppdateras dagligen. Målet är att de uppdateras vid 

varje skiftbyte så att de som har tagit första skiftet går igenom hur det har gått med de som 

ska ta nästa skift. På det viset mottas korrekt given information. Ulf berättade även att 

genom Dagliga Styrningen kunde produktionsstatusen uppmärksammas, det vill säga om 

produktionen hade nått sitt mål markerades det med grön färg och om målet inte hade nåtts 

markerades det med röd färg. Färgmarkeringar är även ett enkelt sätt att kontrollera 

materialmängder. Ulf förklarar att vid pallhantering har man markerat väggar med grön och 

röd färg. Är nivån inom den gröna färgen är det tillåtet att lägga till mer material, men när 

materialet nått den röda nivån har maxmängden överstigits.  

Enligt Peter är det svårt att välja vilket verktyg som är mest värdefullt inom Lean. Han påstår 

att om leanledarskap kan ses som ett verktyg har det mest betydelse. Han hävdar dock att 

visualisering är en viktig del av det hela. Att synliggöra processer, avvikelser och var verktyg 

ska arrangeras underlättar situationen i hög grad för samtliga inom organisationen. Ett sätt 

visualisering används inom Rock Tools är genom webbkameror, exempel på det finns i Figur 

10 och 11. Då fabrikerna är geografiskt avlägsna från varandra används dessa kameror för att 

inte förlora tid på att åka och ta reda på ifall material saknas eller finns för att hämtas. Det 

hjälper medarbetare att snabbt få veta ifall de behöver fortsätta tillverka produkter eller 

inte. 
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4.5 PROBLEM MED GENOMFÖRANDET AV LEAN PRODUCTION SYSTEM 

Problem inträffar när folk inblandade i leanprojekten tappar fokus och då är det viktigt att 

starta om projekten om de är av högt värde. Lean anses vara som mest framgångsrikt efter 

ändringar i organisationen som nedstängning av en produktionsenhet, kriser etc. En del av 

Jacobus jobb inom Rock Tools går ut på att konstant tilldela organisationen olika ändringar 

för att den inte ska tappa fokus. Det är svårare att bli “leanare” vid högsäsong för då finns 

det mycket pengar, vilket gör det svårare att förklara varför arbetet behövs. Det som 

gynnade Rock Tools var att arbetet startades under lågsäsong, enligt Jacobus.  

Ett poängsystem som gjorde att de olika produktionsenheterna fick poängtera hur väl de 

hade lyckats med sin implementering fick sina konsekvenser då det fokuserades på att få 

upp poängen mer än att förstå varför. Fabrikschefernas strategi var då att påbörja flera delar 

inom Lean. Ju fler delar som hade beaktats desto högre poäng nåddes.  Enligt Jacobus blir 

Lean ett slöseri om man inte förstår varför man gör det man gör. Därför tränas 

medarbetarna ständigt med Lean samtidigt som det finns leanarbetsgrupper som förklarar 

för de olika ledningsgrupperna varför de bör utföra vissa aktiviteter. Jacobus ser hellre till att 

produktionsenheterna fokuserar på några leanmetoder och gör dessa bra än att göra lite av 

varje.  

Det märks vilka produktionsenheter som är aktiva respektive inaktiva inom deras leanarbete. 

De som är inaktiva har låga KPI-värden och har sämre kvalitet, leveranssäkerhet och 

kostnadseffektivitet. Inaktiviteten inom Lean skylls på resurserna. Enligt Jacobus är det dock 

ledningen inom respektive produktionsenhet som bestämmer hur väl Lean implementeras, 

om ledningen tror helhjärtat på Lean så kommer det att gå bra. 

För att enkelt träna upp operatörerna så att de kan köra flera maskiner och öka flexibiliteten 

i verkstaden är det viktigt att ha lika styrningssystem i maskinerna, anser Ulf. I vissa fall är 

det avancerade styrsystem, vilket gör det svårt att lära sig allt om systemen ifall de skiljer sig. 

För att lösa detta problem har man övergått till lika styrsystem för att enklare lära upp 

personalen vid olika maskiner och öka flexibiliteten i verkstaden. 

När Nautilus infördes försökte man implementera det steg för steg i hela 

produktionsenheten. Mycket vikt lades på att ge utbildning, det var viktigt att utbilda 

samtliga operatörer om programmet. Problemet var att man startade inte med att utbilda 

ett fåtal personer och direkt efter implementerade det i praktik, istället utbildades alla först. 

Peter hävdar att teori och praktik inte sammankopplades. Han påstår att det är viktigt att 

veta hur man ska tänka men även vilka verktyg som ska användas, arbetar man bara med 

ena aspekten blir det otydligt för medarbetarna. Om man enbart ger de verktyg som ska 

användas utan en förklaring förstår inte medarbetaren vad verktygets syfte är. Å andra sidan 

pratar man enbart om teorin, om Leans filosofi, blir det för svårt att förstå utan en klar 

visualisering eller ett klart exempel. Produktionsenheten saknade alltså en balans mellan 

tankesätt och principer samt verktygen för att applicera dessa. 
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Den största motgången med att applicera Lean har varit att behålla ett dragande flöde. Rock 

Tools kan ha en god period med korta ledtider och en produktion som flyter ända tills en kris 

uppstår som leder till att flödet rubbas. Vid dessa tillfällen är det naturligt att gå tillbaka till 

hur man tidigare jobbat. Man struntar i de regler som är satta och att fortsätter att 

producera eller beställa material, att ha ett dragande flöde överses. Produceras för mycket 

är det också enkelt att tid förloras på letande och flyttande av bland annat material, istället 

för att den spenderas på det som borde göras, att producera. Peter antyder vikten på ett 

dragande flöde eftersom det visar var nästa order är i flödet.   

För att införa förbättringsarbete används en förbättringstavla. Den består av en insida, 

aktivitetslista och en utsida. Insidan motsvarar all input till förbättringsarbete och består av 

mycket mätningar. Den brukar gälla många aspekter inom säkerhetsområdet på grund av de 

skyddsronder som sker drygt en gång i månaden. Aktivitetslistan är de aktiviteter som ska 

genomföras medan utsidan består av sådant som inte angår avdelningens område och bör 

därför skickas vidare till en annan. I förbättringstavlan finns även en väntelista och en A3-del. 

Väntelistan behandlar sådant som för närvarande inte kan genomföras medan A3-delen är 

sådant som man inte kommit på lösningar till och kräver mer arbete och djup. 

Förbättringstavlan ska användas i varje avdelning av den orsaken att den erbjuder en hel 

struktur och en överblick av processerna. 

Att uppmuntra förslag till förbättring är något som prioriteras och bör göras av cheferna. 

Cheferna ska ställa frågor och medarbetare ska vara med att komma med förslag, de ska 

vara en del av påverkan och genomförandet. Känner operatörerna att deras förslag inte bara 

hörs utan tas till handling kommer förslagen av sig själva. Peter förklarar att det spelar ingen 

roll ifall förslagen är småsaker, som att till exempel flytta en krok från en plats till en annan. 

Tas de i akt upplever operatörerna att deras idéer lyssnas på, att deras åsikter spelar roll. 

Följaktligen har det satts som mål att varje medarbetare ska komma med minst två förslag 

per år. Uppfylls detta leder det till att hundratals förbättringar införs varje år. 
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATS 
Lean produktionssystem är omfattande och innehåller många metoder och verktyg. 

Eftersom Lean kan användas överallt bland annat i den offentliga sektorn, såsom skolor och 

sjukvård, fokuserades arbetet på Lean i ett industriföretag. Lean används inte enbart på 

verkstaden utan kan även användas på kontoret. Detta märkte vi under besöket då 

chefsgruppen hade prydliga kontor. Detta har både för- och nackdelar. Fördelarna är att man 

får ett leantänkande automatiskt utan att behöva börja tänka Lean när man kliver in i 

verkstaden och att varje sak har sin plats och är enkla att hitta. Från vårt perspektiv är 

nackdelen med det att kontoret blir mindre personligt då det inte finns personliga ägodelar 

som bilder på nära och kära. Vi tror att ett kontor med mer av en hemkänsla bidrar till att 

högre motivation i arbetet. En slutsats som kan dras är att Lean används tydligt i 

produktionen men inte till en stor utsträckning på kontoren. 

Något som märktes snabbt under varje intervju var att varje individ föredrog olika aspekter 

att prata om. Jacobus såg fördelarna och resultatet av Lean ur ett ekonomiskt synhåll. Det 

märktes då han berättade om hur mycket olika leaninitiativ har bidragit till sparandet av 

pengar och hur han gav resultatsiffror på det. Peter föredrog att prata om flöde och 

kopplade sina svar till hur olika metoder inom Lean leder till ett bättre flöde. Ulf ansåg att 

fördelarna med Lean var att det blev rent och sorterat på verkstaden. Han berättade att 

Lean är ett bra sätt att framställa tydliga instruktioner då människor är och fungerar olika 

och kan därför ha skilda tillvägagångssätt att utföra sitt arbete.  

Anledningen till att de intervjuade hade olika fokusområden tror vi beror på deras respektive 

position i företaget. Det kan möjligtvis ha i grunden att Jacobus jobbar med ett globalt 

perspektiv och måste tänka på hur företaget fungerar i helhet. Peter däremot som jobbar 

som leankoordinator lokalt vill göra Rock Tools i Sandviken så Lean som möjligt där dragande 

flöde är en stor del av det medan Ulf som jobbar inom operatörsunderhåll tänker mer ur ett 

personligt perspektiv, vad han kan göra för att jobba smart istället för hårt och undvika 

skaderisker både för sig själv och sina kollegor. Ulf värderar även samarbete då folk har olika 

tankesätt och ska känna sig trygga att uttrycka sig på sin arbetsplats. 

En intressant upptäckt var att namnet på leaninitiativen ändrades genom åren när dessa 

initiativ dog. Ett exempel är när arbetet med 5S startades och dog på grund av att det sågs 

mer som en obligatorisk rengöring, man såg inte fördelarna med det. Eftersom ledningen 

ville ha med medarbetarnas samarbete i initiativet utan att se det som en skyldighet och ha 

förtroende för Lean infördes Operatörsunderhåll. Rock Tools har även haft olika 

benämningar för Lean men vid varje ny benämning infördes nya verktyg. Enligt Bhasin [2012] 

har stora organisationer svårt att införa Lean på grund av medarbetarnas motstånd mot 

förändring. Detta är anledningarna till varför leaninitiativet behövdes starta om ett flertal 

gånger. Det intresseväckande var ledningens förtroende och envishet till Leans principer och 

trots motgång försöka behålla dem.  
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Att byta namn på initiativen var enligt oss en smart strategi för att undvika både motstånd 

och tröttnande av Lean. Enligt vår teoristudie var ledningens oengagemang i leanarbetet ett 

förekommande problem, men fallstudien tyder på att hos Rock Tools var det ledningen som 

försökte övertyga medarbetarna om Lean. Vårt uppfattande är att det är enklare att utveckla 

Lean från toppen av organisationen däremot är det viktigt att medarbetarna har förtroende 

för det då det är dem som utför det praktiska arbetet. Peter berättade att Lean initierades av 

ledningen på grund av säkerhetsrisker. Från studien utförd av Scherrer-Rathje et al. [2009] 

kan man dra slutsatsen att när Lean påbörjas av en medarbetare jämfört med ledningen är 

det inte lika stor chans att det lyckas. Eftersom ledningen var den som ville införa Lean tror vi 

att Rock Tools implementering har blivit framgångsrik. Undersökningsresultaten tyder på att 

en faktor som sätter stopp för implementering av Lean är oförtroende för Lean av både 

ledning och medarbetare.  

Enligt Jacobus är Lean mest framgångsfullt efter ändringar i organisationer. Detta är något 

som inte nämns i den undersökta litteraturen. Orsaken till att Lean ses som mest 

framgångsrikt vid dessa omständigheter kan till exempel vara på grund av att vid kriser i 

organisationer blir medarbetarna mer medvetna om den risk till att de kan förlora sitt jobb 

då företagets resurser inte är lika omfattande som innan. Leanverktygen följs då extra 

noggrant i hopp om att spara så mycket pengar som möjligt. 

När de intervjuade frågades vad deras åsikt var angående ledningens engagemang svarade 

alla att deras stöd var starkt. Detta märktes genom att man jobbade med ständig förbättring 

både maskinvis genom att ständigt optimera maskinerna och genom förbättringar som kom 

från medarbetarnas håll. Ledningens engagemang syntes även i deras försök att främja ett 

leantänk genom att bland annat skriva en bok om det och berömma de som har gjort bra 

ifrån sig på intranätet. På så sätt kunde ett förtroende för Lean skapas och de olika delarna i 

organisationen övertygas om dess framgång. Precis som teorin och praktiken har visat tror vi 

att en bidragande faktor till att nå framgång med Lean är just att ha ledningens stöd.  

Rock Tools sätt att främja leanarbete globalt var genom ett poängsystem som visade sig ha 

sina negativa delar. Fabrikscheferna var de som poängsatte sina egna fabriker och deras vilja 

att få så hög poäng som möjligt gjorde att det fokuserades på fel områden inom Lean och att 

deras poängsättning inte var fullt pålitlig. Dessa satsningar kan ha varit mer kost- än 

gynnsamma då de inte gjordes fullt ut utan bara för att få en högre poäng och i och med det 

förstörs även Leans rykte. Fabrikscheferna kan enbart ha gynnats temporärt då de som 

gjorde bättre ifrån sig belönades genom ett bonussystem. Lean är däremot en ständig 

process där de olika metoderna används för att nå ett långsiktigt mål. Att framföra sina 

resultat bättre än vad de är kommer inte att leda till att man är lika effektiv som man skulle 

kunna vara, och Lean handlar trots allt om att vara effektiv. En intressant upptäckt här var 

vikten som lades på vilka leanmetoder som skulle tillämpas och att det inte är säkert att alla 

metoder resulterar i framgång vilket inte betonas i teorin utan nämns kort. 
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Enligt fallstudien sker framgång i Lean genom fokus på ledtiden. I teoristudien däremot 

nämns ledtiden enbart i en artikel där ett försök till att implementera Lean gjordes för att 

förkorta ledtiden. Enligt fallstudien är ledtiden viktig för att om den förkortas blir 

verksamheten effektivare, vilket ger kunden mer värde för pengarna. Ledtiden är en bra 

fokuspunkt då det ger medarbetarna ett bestämt mål som kan nås. Detta mål påverkar 

medarbetarna direkt till skillnad från om fokus hade varit på sparandet av pengar vilket 

direkt nyttjar företaget men inte medarbetarna på samma sätt.  

Utbildning inom Lean är något som i teorin är bas för framgången av Lean. Detta förstärks av 

Peter då han insisterar att ledningen måste utbildas inom det. Eftersom ledningen ska leda 

medarbetarna till förståelse av och förtroende för implementeringen av Lean är det viktigt 

att de själva förstår Lean på ett djupgående sätt så att de kan förmedla kunskapen.  

Att arbeta med Lean leder till en bättre miljö, hälsa och säkerhet och vice versa var 

underförstått i teoristudien men i praktiken är det något som belyses. Vid arbete med till 

exempel 5S blir arbetsmiljön mycket mer ren och strukturerad på grund av flera öppna 

arbetsytor vilket skapar en säkrare miljö för operatörerna. Genom att hälsoaktiviteter tillråds 

mår medarbetarna bättre vilket gör att de presterar bättre på jobbet och på så sätt kan 

målet med Lean, att bli effektivare, nås enklare. Detta är på grund av att hälsoaktiviteter 

såsom träning minskar risken för stress och skador. Att arbeta mot att ta bort 

skyddsutrustning för anställda ses som en positiv inställning på grund av tre faktorer. Först 

och främst behövs utrustning är det ett tecken på att arbetarna kan skada sig. För det andra 

gör utrustningen arbetarna osmidiga när de rör sig runt vilket motverkar deras effektivitet. 

Tredje faktorn är att utrustning är dyr. 

Problemet med att man kan komma att fuska till sig annorlunda resultat än vad man 

egentligen har är något som inte nämns i teorin. Detta är ett problem som än idag existerar i 

flera företag. Med det menas att man ger sig själv en längre ledtid än vad som behövs för att 

få ett bättre KPI. Ett exempel på detta är när man beställer något som är sagt ska levereras 

om fem dagar men levereras redan efter tre. Från företagets synhåll kan det ses som en 

fördel att de levererat innan bestämd tid men detta är inte nödvändigtvis fallet för kunden 

som kanske inte har plats för leveransen. Kunden kanske inte heller har tid att ta emot 

leveransen då den inte var förväntad. Transportslöseriet minskas internt genom 

webbkameror som hela tiden visar materialstatusar. Detta är enligt oss ett smart tänk. Då 

behöver inte medarbetarna ständigt åka runt för att kontrollera statusar på de olika 

stationerna utan kan direkt göra detta genom datorer. Ytterligare ett sätt för att effektivisera 

produktionen enligt teorin var att organisera verkstaden så att det som användes mest var 

närmast vilket framstod som uppenbart vid rundturen och nämndes av dem intervjuade. Vi 

tycker att detta med är ett bra sätt att strukturera verktyg då slöseriet onödiga rörelser 

minskar. 
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Under fallstudien upptäcktes det att strukturen vid användandet av verktyg var 

huvudsakligen alfabetisk. Detta rör både 5S och visualisering då Systematisering i 5S handlar 

om att ha ett system för att organisera verktygen och detta kan ske visuellt till exempel 

genom färg. Färgstrukturering användes inte tillräckligt då det enbart sågs i Daglig Styrnings-

tavlorna och vid pallhanteringarna. Vi tror att använda sig av färger och bilder istället för text 

kan vara ett enklare och snabbare sätt för medarbetarna att uppmärksamma processer, 

föremål etc. När systemet i 5S väl hade skapats var texten som användes för organiseringen, 

speciellt instruktioner som fanns på tavlorna för Daglig Styrning, för liten enligt oss. Man 

behövde komma väldigt nära för att kunna se vad det stod, vilket kan vara något som 

försämrar effektiviteten.  

Enligt teorin är det inte viktigt hur eller var Lean påbörjas så länge som det i slutändan 

används enhetligt över hela organisationen. Detta motsades av Peter som förklarade att det 

inte är fallet för Sandvik och tyckte att det hade fler för- än nackdelar. Enligt oss är en 

blandning av det här det bästa valet, då en enhetlighet över organisationen kan leda till att 

olika delar blir tvungna att införa leanmetoder som inte fungerar för dem. Å andra sidan är 

huvudmålet med Lean att skapa mer värde för kunden, vilket innebär att om kunden 

beställer något flera gånger från samma företag förväntar den sig samma kvalité varje gång. 

Däremot om produkten som levereras kommer från en produktionsenhet som inte använder 

i Lean i stor utsträckning kan kunden bli missnöjd över att inte få det värde på produkten 

som de hade förväntat sig. 

Metodiken som användes i arbetet har varit utförlig men för en djupare studie kunde vi ha 

undersökt flera organisationer och utfört samma metodik där. Genom det kunde vi ha 

undersökt ifall våra nuvarande slutsatser är generella eller enbart stämmer in på Sandvik 

Rock Tools. Specifikt för Sandvik AB kunde vi ha undersökt flera enheter för att se olikheter i 

implementeringen av Lean. Längre rundvandring kunde ha utförts för att undersöka 

implementeringen mer detaljerat. Det som gjordes bra var att de personer som intervjuades 

kom från olika nivåer i hierarkin på Rock Tools, vilket gav ett opartiskt resultat.   

För att besvara de ursprungliga frågeställningarna används Lean i både kontor och verkstad 

men inte till lika stor utsträckning på kontorssidan. Det som sätter stopp för 

implementeringen av Lean är ledningens (eller anställdas) oengagemang, användningen av 

felanpassade leanmetoder och saknaden av tillit för Lean. För att övertyga de delar som inte 

använder Lean till att faktiskt göra det kan man öka och förbättra kunskaper inom Lean, välja 

metoder som fungerar och behövs i organisationen och arbeta på att visa upp resultatet som 

erhålls av leanarbetet.  
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Genom teori-, fallstudien och diskussionen har syftet med rapporten uppfyllts. De i studien 

framhållna resultat tyder på att Lean är en process som inte har ett slutdatum. Det handlar 

om att själv vara övertygad om att arbetet som utförs kommer att gynna företaget och 

kunna övertyga andra om det. Lean kräver tålamod och det kräver även en stor mängd 

förståelse för alla inblandade. De som är motvilliga mot Lean gör det antingen för att de inte 

har förstått dess innebörd och vad det kan ge för resultat eller för att man inte har 

identifierat de verktygen inom Lean som gynnar en. Ytterligare en orsak kan vara att de 

metoder som appliceras inte appliceras helt och hållet. Därför finns det ingen gråzon mellan 

att tro och inte tro på Lean; antingen applicerar man det väl eller så gör man det inte alls. 

Både teori och fallstudie visar att viktiga faktorer för framgång med Lean är engagemang av 

ledningen, utbildning inom Lean och stödjandet av Lean inom i organisationen. Lean handlar 

om att underlätta för människan och se människan som mer än ett verktyg. Det handlar 

även om att kunna anpassa verktygen och metoderna till ens organisation då det inte finns 

en manual som passar alla organisationer. Genom Lean erhålls en kortare ledtid med ett 

effektivare och mer gynnsamt flöde. Det mest uppenbara rådet är: inför Lean och förbättra 

ditt flöde. 
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BILAGOR 

BILAGA A: ARBETSPLATSCHECKLISTA 
 

Antal problem Nivå Datum 

5 eller mer Level 0 

2017-04-27 

3 till 4 Level 1 

2 Level 2 

1 Level 3 

Inga Level 4 
 

 

 

Kategori Artikel Nivå 

Sortera 

Skilja på nödvändigt och icke nödvändigt  

Obefintliga foton på hur det bör se ut 0 

Icke nödvändiga verktyg, möbler är synliga 3 

Icke nödvändiga föremål finns på väggar, tavlor etc. 2 

Föremål är synliga i gångar, trappor och hörn etc. 4 

Icke nödvändiga lager, dokument, material etc. är synliga 4 

Säkerhetsrisker (elkablar, lådor, maskiner) existerar 4 

Systematisera 

Allt har sin plats  

Avsedda platser för föremål är inte uppenbara 4 

Föremål är inte rätt placerade 3 

Gångar, arbetsplatser, verktyg platser är inte markerade 4 

Brist på skugg- och verktygstavlor 4 

Föremål är inte tillbakalagda på sin plats efter användning  4 

Kvantitetsgränser är inte bestämda på lager områden  4 

Säkerhetsutrustning är inte lättillgänglig  4 

Miljöytor/behållare ej markerade - 

Godkända och felaktiga detaljer/verktyg oskiljbara 4 
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Städa 

Rengöring och hitta på olika sätt för att behålla renhet  

Golv, väggar, trappor och ytor är smutsiga etc. 4 

Verktyg är smutsiga. oljiga etc. 4 

Städverktyg är inte lätt tillgängliga 4 

Etiketter, skyltar etc. är smutsiga/trasiga 3 

Instruktioner för rengöring saknas 4 

Övriga städproblem existerar 4 

Standardisera 

Underhålla och kontrollera de tre första kategorierna  

Nödvändig information är inte tillgänglig/synlig  4 

Checklistor existerar inte för alla städ- och underhållsjobb 4 

Instruktioner för miljöhantering och källsortering saknas - 

Ansvarsområden ej dokumenterade - 

Kvantiteter och begränsningar är inte kända 4 

VMS 

Visualisering av processer och resultat  

Brist på öppna områden 4 

Brist på arkivering av pappersflöden 4 

Brist på fysiska hjälpmedel (skyltar, hyllor, diagram etc.) 4 

Brist på automation 4 

 Total 99 
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BILAGA B: MALL FÖR INTERVJUFRÅGOR 

SANDVIK BESÖK 
Jacobus Steyn -  Ansvarig för det globala leanarbetet inom Rock Tools 
Lean i allmänhet  

 How do you feel that Sandvik works with Lean? 
 Why did you choose to apply Lean? How did you go about to do it (did you start from 

a specific part of the organisation or was it applied everywhere)? 
 When applying Lean initially or when problems surfaced did you consult external 

help? 
 Do you feel that the Lean work is supported by the management? 
 Is there anybody responsible for updating the routines? 
 Does the different work teams have regular meetings to discuss improvements? 
 Is the information on the bulletin board correct and regularly updated? 
 Do you use a Lean house? Is it global? How is it communicated to the staff so that it’s 

understood? 
 What effects has Lean caused? (General or measurable) 
 Do you think it was worth applying Lean at Sandvik? 

Eliminering av slöseri  
 What is done to reduce overproduction? 
 Is “waiting” an issue and what is done to prevent it? 
 How is unnecessary transportation avoided? 
 How is unnecessary inventory avoided and what is considered necessary vs. 

unnecessary inventory? 
 How is work optimized to avoid unnecessary movements? 
 Do you think that the workers fully potential is used? (their creativity and talent are 

used) 
Visual Management System 

 How much thought is put into the visualising of the process? 
 Can you give us example(s) of how visualising has led to better outcomes? (General 

or measurable) 
 What is your preferred method to visualise processes and which methods are used at 

Sandvik?  
 

 How far would you say you have gotten in your Lean work and what do you think is 
left to achieve? 

 Since you are globally responsible for the Lean-work, do you feel like there is a 
difference between how far different PUs have come within that area? In what 
sense? 

 If yes, does that cause problems towards reaching Lean-success? 
 Are there any other Lean-tools that you use at Sandvik and are the same tools used 

at all PUs? 
Problem i Lean 

 What do you consider works and doesn’t work with Lean?  
 Is there any aspect within Lean that you purposely don’t use and why? 
 What has been the greatest set back with Lean and what have you done to overcome 

it? 
 How often is the staff Lean trained and how? 
 Was there resistance towards applying Lean and what was done to overcome it?  
 Is there a specific way that the Lean progress is communicated to the staff? (E-mails, 

meetings etc)  
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Peter Karlsson - Leankoordinator 
Lean i allmänhet 

 Hur arbetar Sandvik med Lean? 
 Varför valde ni att applicera Lean? Hur gick ni tillväga (tillämpades det i en viss del 

inom organisationen eller tillämpades det överallt)? 
5S 

 Hur många medarbetare har haft 5S träning? 
 Hur ofta brukar arbetslaget städa? Finns det ett system för städningen (e.g. vem gör 

vad) 
 Är ansvarsområden dokumenterade? 
 Revideras standarder, metoder och arbetssätt fortlöpande? Hur görs detta? 
 Deltar samtliga anställda i aktiviteterna kring 5S? Får anställda möjligheten att 

komma med förslag? 
 Är riskbedömning integrerad i 5S arbetet? I så fall på vilket sätt? (Utreds tillbud/ 

olyckor, genomförs skyddsronder) 
 Anser du att arbetet inom Lean stöttas av ledningen? 
 Finns det någon som är ansvarig för att uppdatera rutiner? 
 Har arbetsgruppen regelbundna möten för att prata om förbättringar? 
 Finns det bilder som visar skillnaden före och efter förbättringarna? 
 Är informationen på anslagstavlan korrekt och uppdaterad? 
 Granskar avdelningschefen resultatet från 5S-revisionerna tillsammans med 

arbetslaget och rapporterar resultatet? 
Eliminering av slöseri  

 Hur reduceras överproduktion? 
 Hur undviks onödiga transporter? 
 Finns det problem med onödig lagerhållning, i så fall hur undviks detta? 
 Hur optimeras arbetet för medarbetarna så att onödiga rörelser undviks? 
 Hur mycket defekter uppkommer och hur undviks dessa? 
 Är onödig tillverkning ett problem? Kan det hanteras? 

Visual Management System 
 Tänker du på hur processer ska visualiseras i verkstaden? (Placering, tavlor, skyltar, 

resultat) 
 Har du tänkt på vad en demonstration av medarbetarnas olika resultat skulle leda 

till?  
 Kan du ge oss exempel på hur visualisering har lett till bättre resultat? (Generellt 

eller mätbart) 
 Vilka metoder föredrar du för visualisering och vilka används på Sandvik? 

 
 Hur långt har ni kommit med leanarbetet på Sandvik och vad är kvar att göra?  
 Finns det andra leanverktyg/metoder som ni använder på Sandvik som inte har 

nämnts? 
Problem i Lean 

 Vad anser du fungerar och inte fungerar med Lean? 
 Finns det några aspekter inom Lean som ni avsiktligt inte använder och varför? 
 Vad har varit den största motgången med Lean och vad har ni gjort för att komma 

över det? 
 Hur ofta tränas medarbetarna inom Lean och på vilket sätt? 
 Var det mycket motstånd mot leanarbetet när det börjades använda och hur 

motverkades detta?  
 Finns det en bestämd metod för hur framstegen från Lean kommuniceras med 

medarbetarna? 
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 Vilka effekter har Lean lett till? (Generella eller mätbara) 
 Tyckte du det var värt att implementera Lean hos Sandvik? 

 
Ulf Sundqvist – Operatörsunderhåll 

Lean i allmänhet 
 Brukar leanhuset användas? Är det något ni har i åtanke när ni arbetar? 

5S 
 Anser du att det är bara nödvändig verktyg/utrustning som finns vid arbetsplatsen? 
 Anser du att placeringen av verktygen är logisk? Dvs att det som används mest är 

närmast  
 Tycker du att säkerhetsutrustningen fungerar? 
 Tycker du att instruktionerna för rengöring/städning/säkerhet är kompletta? 
 Är ansvarsfördelningen tydlig? 
 Deltar samtliga anställda i aktiviteterna kring 5S? Tycker du att förslagen som ges av 

medarbetarna tas i åtanke och appliceras? 
 Är riskbedömning integrerad i 5S arbetet? I så fall på vilket sätt? (Utreds tillbud/ 

olyckor, genomförs skyddsronder) 
 Anser du att arbetet inom Lean stöttas av ledningen? 
 Finns det någon som är ansvarig för att uppdatera rutiner? 
 Har arbetsgruppen regelbundna möten för att prata om förbättringar? Tycker du att 

förslagen tas i åtanke och appliceras? 
 Jobbar arbetsgruppen aktivt med förbättringar? 
 Är informationen på anslagstavlan korrekt och uppdaterad? 
 Granskar avdelningschefen resultatet från 5S-revisionerna tillsammans med 

arbetslaget och rapporterar resultatet? 
Eliminering av slöserier  

 Tycker du att förslagen medarbetarna kommer med är uppskattade? (Används era 
kunskaper/kreativitet för att lösa problem) 

 Tycker du att arbetet är optimerat så att onödiga rörelser undviks? 
 Hur mycket defekter uppkommer och hur undviks dessa? 

Visual Management System 
 Är det enkelt att kontrollera statusen av en process? Hur går det till?  
 Upplever du att du kan hitta och lösa uppkommande problem utan hjälp av 

ledningen? Hur hittas dessa? 
 Hur känner du om att ditt resultat visas upp? (Finns det både negativa och positiva 

delar med det) 
Problem i Lean 

 Är Lean något som ledningen trycker på?  
 Hur ofta får ni träning inom Lean? Vad för typ av träning brukar det vara? Tycker du 

att denna träning är tillräcklig? 
 Anser du att framstegen från Lean är tydligt kommunicerade? 

 
 Vilka effekter har Lean lett till? (Generella eller mätbara) 
 Tyckte du det var värt att implementera Lean hos Sandvik? 

 


