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Sammanfattning 
 
Avsikten med denna rapport och undersökning är att belysa vikten av att införa Lean Thinking 

i företagets alla delar samt hur detta utförs på ett hållbart sätt. Med hållbart menas här att 

företaget ska ta vara på sina medarbetare och lyfta dem samtidigt som de lyfter verksamheten 

och effektiviserar processerna. 

 

Syftet med studien är att studerar hur Lean Thinking fungerar i kontorsmiljö samt hur en 

organisation går till väga för att påbörja en hållbar implementering av Lean. Intresset för Lean 

föddes under kursen Lean Production och sedan dess har vi uppmärksammat fel och problem i 

mötet med olika företag vilket har motiverat till denna studie.  

 

En deduktiv metod har använts och studien grundar sig dels på litteraturstudier, kvalitativa 

intervjuer, samt en fallstudie som har utförts i samarbete med ett företag som precis har påbörjat 

sin Lean-resa. I syfte att höja validiteten har en f.d. lean-föreläsaren, Anders Nylund, från 

Högskolan i Borås intervjuats. 

 

I resultatet presenteras respondenternas svar och jämförts med råden och riktlinjerna som 

kommit fram under intervjun Nylund för att utvärdera om företaget har bra mål och korrekta 

tillvägagångssätt. Vidare presenteras en guide som i korta drag presenterar hur man ska gå till 

väga och vad man som företag bör tänka på vid implementation av Lean i kontorsmiljö.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Abstract 
 

The intention of this report and study is to highlight the importance of implementing Lean 

Thinking in all parts of the company and doing so in a sustainable way. To implement 

something in a sustainable way is to consider your employees and helping them reach new goals 

and possibilities and making the business more efficient at the same time.  

 

The purpose is to study how Lean Thinking works in an office environment and how an 

organization initiates a sustainable implementation of Lean. The interest of Lean first started 

during the course Lean Production and since then we`ve noticed a lot of different problems 

that companies were having, that we hadn´t see before. This is the motivation for this study. 

 

The study is based on a deductive method and is performed through literature studies, 

interviews based on qualitative methods and a case study performed in association with a 

company who just recently started their Lean journey. In order to increase the validity of the 

report we conducted an interview with an former lecturer, Anders Nylund, who works at the 

University of Borås. 

 

The results of the interviews are presented and compared with the advice and the guidelines we 

gathered from the interview with Nylund to evaluate if the company´s goals and approach are 

valid. Furthermore a guide is presented that briefly explaines how a company should go about 

to implement Lean in an office environment.   
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1. INLEDNING  

Lean är en vedertagen effektiviseringsmetod och har praktiserats i bilindustrin i Japan sedan 

andra världskriget. Nedan presenteras en inledande bakgrund, problembeskrivning, syfte, 

forskningsfrågor samt avgränsning.  

1.1 Bakgrund 

Det finns olika metoder för att förbättra och effektivisera arbetet i organisationer och företag. 

Lean är sedan 1980-talet känt i västvärlden som en bra metod för att effektivisera industriers 

produktion. Från föreläsare och kurslitteratur förmedlas det att organisationer ofta lägger mer 

tid och resurser på att optimera flödet av produkter i produktionen än att effektivisera och 

optimera flödet av information i den administrativa delen av organisationen. För att lyckas är 

det viktigt med en organisationsomfattande implementation av Lean (Pakdil & Moustafa 

Leonard 2014).     

Den tidiga Lean Production karaktäriseras av standardiserade processer och "ett bästa sätt" att 

göra saker på. Det borde gå att åstadkomma detta i alla typer av processer, även i 

kontorsmiljö. Genom att implementera Lean i hela organisationen ökar effektiviteten i 

företaget och när aktiviteter utförs på det bästa sättet kommer förmågan att vara flexibel öka. 

Det ger en konkurrensfördel för det enskilda företaget samtidigt som det utgör en 

samhällsnytta när företag och organisationer fungerar och kontinuerligt förbättras (Locher 

2011).    

Lean skapades från början för massproduktion och det har setts som det naturliga 

användningsområdet. Idag är det mer vanligt att Lean också implementeras framgångsrikt i 

allt från serviceyrken till management och sjukhus (Peterson et al. 2015). Dock ses 

fortfarande Lean som en verktygslåda med bestämda verktyg och att det skulle vara svårt att 

implementera Lean i andra områden. Denna rapport vill visa att Lean är applicerbart i en 

administrativ kontorsmiljö och att det är mer än att bara applicera 5S.   

1.2 Problembeskrivning 

Det råder en brist på förståelse för Lean samt var och hur konceptet kan appliceras. Lean är ett 

förbättringskoncept för hela organisationen, inte bara för produktionen. Problemet som ska 

studeras är hur de traditionella principerna inom Lean kan adapteras och implementeras i en 

kontorsmiljö i syfte att förbättra flödet av information.    

Ständig förbättring av företag och organisationer är värdefullt både på företags - och 

samhällsnivå. vidare är det nyttigt ur ett hållbart utvecklingsperspektiv att kontinuerligt se 

över processer och flöden och förbättra samt att ha en förståelse för hela flödeskedjan. Lean 

tar i sin natur både ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt ansvar. Genom att arbeta efter de 

principer som lean lär oss minskar slöserier från de tre nämnda områden och i längden bidrar 

detta till ett hållbart samhälle. Vidare ökar lönsamhet när effektivitet ökar vilket innebär att 

intressenter som aktieägare också gynnas av konceptet. Industrin kan hålla mindre lager och 

svara snabbt på marknadens svängningar när de jobbar med Just In Time (JIT). Den enskilda 

individen gynnas då leveranstider och processtider blir kortare samt att kvaliteten på 

varan/tjänsten höjs.  
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Under rapportens gång har en brist i litteraturen upptäckts och det finns en begränsad mängd 

vetenskapliga artiklar om de olika anpassningsområden av lean samt hur man bör gå tillväga 

för att implementera Lean utanför produktion. Det finns artiklar som beskriver fördelar och 

nackdelar, dock är få publicerade på en vetenskaplig basis utan de hittas i mindre akademiska 

sammanhang där erfarenheter kring att implementera Lean beskrivs. Detta medför att det är 

svårt att hitta en beskrivning på hur man som företag ska gå tillväga från det att beslut fattas 

till att implementering i företaget faktiskt sker.  

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att studera hur lean thinking fungerar i kontorsmiljö samt hur en 

organisation går till väga för att påbörja en hållbar implementering av lean. 

 

Forskningsfrågor: 

• Hur implementeras Lean thinking i kontorsmiljö? 

• Hur startar en organisation implementering av lean i kontorsmiljö? 

1.4 Avgränsningar  

Fallstudien omfattar endast flödet på ett verksamhetsområde och ej hela organisationen. 

Undersökningen utförs på ett företag beläget i Sverige, Göteborg och resultatet är därför riktigt 

inom detta geografiska område och är eventuellt inte applicerbart i andra delar av världen. 

Examensarbetet representerar 15 högskolepoäng och arbetet är därför begränsat i tid till 400 

timmar.   

Lean omfattar många teorier och principer, i denna rapport nämns de som är av vikt för denna 

studie.   

2. METOD 

Studien har genomförts med en deduktiv metod där man utgått från teorier för att forma 

hypoteser och genomföra observationer som sedan jämförs med verkligheten. Teori och 

hypotes skapas i första hand. De styr sedan datainsamlingen för att nå fram till ett resultat som 

sedan bekräftar eller förkastar hypotesen (May 2001, Bryman 2008).  

2.1 Tillvägagångssätt 

En kvalitativ undersökning görs genom litteraturstudier, en fallstudie samt intervjuer. Det 

medvetna valet att använda en kvalitativ metod görs då syftet är att få en god inblick i 

företaget samt en uppfattning av attityder, känslor och åsikter kring flödet i kontorsmiljö.   

I syfte att samla den information och referenser som behövts har sökmotorer så som primo via 

biblioteket i Högskolan i Borås samt webbsökningar använts. Till en bredare basfakta har 

litteratur samt kurslitteratur om Lean som koncept och dess grunder använts. I nästa steg i 

sökandet har vetenskapliga artiklar använts som källor till information.   

Dagbok har förts på olika sätt under arbetets gång, framför allt har ett Excel-ark skapats där 

alla relevanta artiklar, hemsidor och/eller källor direkt antecknas tillsammans med det sökord 

som använts och en korrekt referering enlig Harvard. Detta görs för att underlätta processen 

och skapa ordning och reda (Bryman, 2008).  
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En fallstudie är ett tillvägagångssätt där en specifik del undersöks, tillexempel en utvald 

organisation för att få en mer detaljerad insyn (Bryman 2008). En fallstudie med 

observationer genomförs på Göteborgsbaserade företaget Göteborgs Energi AB. Göteborgs 

Energi är ett energibolag med ca 1000 anställda som skapar hållbara lösningar inom energi 

och stadsfiber (Göteborg Energi 2018a).  

Vidare genomförs intervjuer med företaget Göteborg Energi AB och med Anders Nylund, 

Högskolan i Borås, som är kunnig inom Lean i syfte att få en djupare förståelse och högre 

validitet till undersökningen. Intervjuerna är av semistrukturerad karaktär då detta ger 

intervjuaren utrymme att fördjupa svaren och ge möjlighet till en friare dialog då detta bidrar 

till att få en bättre helhetsbild från den intervjuades synsätt. Vidare kommer intervjuguiden 

byggas på öppna frågor och intervjuaren ska undvika ja/nej-frågor då sådana frågor leder till 

korta svar och den ökade förståelsen intervjuaren söker går förlorad (May, 2001).   

Den insamlade datan analyseras och värderas. Litteratur granskas, sorteras och prioriteras. 

Intervjuerna spelas in, transkriberas och bearbetas. Fallstudien med tillhörande observationer 

sammanställs genom diskussion av observationerna som gjorts i syfte att komma till en 

gemensam uppfattning. Resultatet fastställs utifrån det de ovan nämnda analysernas utkomst.   

Målet är att skapa en flytande rapport med en röd tråd, för att åstadkomma detta har visuella 

hjälpmedel använts. Dessa har skapats under processens gång för att få en grov struktur att 

följa. Nedan visas två figurer som hjälpt till att bygga upp och strukturera rapporten. I figur 1 

bryts rapporten ned i olika kapitel så som Inledning etc. och under ses innehållet i varje 

kapitel.  
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Vidare har den teoretiska bakgrunden krävt en ännu tydligare uppstrukturering då den är 

omfattande, se figur 2. 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 1. Nedbrytning av rapportens delar 

Figur 2. Bakgrund mindmap 
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2.2 Kvalitet, validitet & reliabilitet  

"Forskningen är valid när slutsatserna är sanna. Forskningen är reabel när slutresultaten är 

uppenbara" (May 2001 s96). För att skapa en rapport med hög kvalitet behöver validiteten och 

reliabiliteten vara så hög som möjligt. Slutsatsen ska svara på forskningsfrågorna och det ska 

vara sant och uppenbart (May 2001).  

En fallstudie är inte nog för att generera ett resultat som är generellt applicerbart på alla fält. 

Det är viktigt att vara medveten om att en fallstudie är en begränsad forskningsdesign (Bryman 

2008). I syfte att höja validiteten i denna rapport har en f.d. föreläsare i Lean Production på 

Högskolan i Borås intervjuats i syfte att ta reda på vad ett bra mål är och hur företag bör gå 

tillväga vid en implementation. Detta gav en referensram att jämföra intervjusvaren från 

fallstudien med och ett sätt att värdera dem på.   

Efter intervjuerna har en sammanfattning av svaren skickats till respondenterna för att 

godkännas. Detta görs för att kontrollera att de har tolkats på ett korrekt sätt. Vid intervjuerna 

ställdes frågan om anonymitet och ingen av respondenterna ville vara anonyma. I resultatet har 

valet gjorts att presentera dem med titel istället för namn då titeln ger mer information än 

namnet. Respondenterna är inte benämnda med kön, anledningen till detta är att det inte bidrar 

till studiens resultat på något sätt. 

3. TEORETISKT RAMVERK 

Kapitlet är till för att ge en utökad förståelse för Lean Thinking och hur det uppkom, vidare 

beskrivs metoder som ofta används i ett Lean arbete.  

3.1 Lean Historia 

1918 skapades företaget Toyoda Spinning and Weaving Company i Japan av Sakichi Toyoda, 

fabriken vävde tyger samt tillverkade vävstolar. Toyoda upptäckte att det vävdes in fel i tyget 

då vävmaskinerna fortsatte väva när en tråd gick av, detta resulterade till att delar av tyget fick 

kasseras. För att lösa detta problem skapade Toyoda en automatisk vävmaskin som hade 

metallöglor på trådarna. När en tråd gick av föll öglan ned på en brytare som stängde av 

maskinen och felet kunde åtgärdas. Det innebar att det inte behövde stå en person vid varje 

maskin för att förhindra fel utan maskinerna kunde på ett sätt se efter sig själva. Idén var unik 

och har gett namn åt en av Toyotas grundpelare, Jidoka, detta betyder "automatisering med 

mänskliga drag". Sakichi Toyodas son, Kiichiro Toyoda kom senare att starta en sektion av 

företaget som skulle producera bilar (Liker 2009; Petersson et al. 2015). Han tänkte på samma 

sätt som sin far och såg "trådar" genom produktionen (Modig & Åhlström 2012). Grundtanken 

i Jidoka är att produktionen ska stanna när ett fel uppstår och att felet direkt ska åtgärdas. Allt 

för att kvaliteten ska bli hög direkt och att det inte ska "vävas" in fel i produktionen. 1937 

skapade Kiichiro Toyoda företaget Toyota Motor Company (Petersson et al. 2015).   

Innan Toyotas produktion startade upp igen efter andra världskriget reste Kiichiro Toyoda, 

Taiichi Ohno och andra representanter från Toyota runt i världen och besökte olika 

bilproducenters produktioner. En fabrik de besökte för att få inspiration var Henry Fords 

produktion i USA (Brophy 2013; Liker 2009; Modig & Åhlström 2012; Petersson et al. 2015). 

Toyoda ville uppnå lika hög produktivitet som Ford Motor Company (Petersson et al. 2015) 

men när Toyotas representanter granskade Fords produktionslinje var de inte imponerade och 
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förstod att många aspekter av Fords metoder inte skulle vara möjliga i Japan, som led av en 

bristekonomi efter förlusten av kriget. Dels höll Ford stora lager som skulle fungera som 

buffertar mot alla typer av missöden som kunde ske och dels höll inte produkterna särskilt hög 

kvalitet vilket innebar justeringar efter produktionen (Modig & Åhlström 2012). 

Representanterna blev också varse att arbetare vid Fords produktionslinje var utslitna efter bara 

några år och behövde bytas ut, detta tyckte de japanska representanterna var ett helt ohållbart 

koncept. När representanterna återvände till Japan studerade Ohno Fords arbete djupare och 

skapade sedermera en anpassning som stämde bättre överens med japanska värderingar, 

ekonomi samt brist av resurser. Det Ohno skapade blev den samling metoder som kallas Toyota 

Production System (TPS). Med den rådande bristekonomin i Japan var det starkt fokus på att 

skapa en flödeseffektiv produktion med ett dragande system (pullsystem) samt att fokusera på 

att göra rätt saker: Vad, när samt vilken mängd kunden önskar. Detta är Toyotas andra 

grundpelare, Just-In-Time (JIT). Fokus låg också på att göra saker rätt där alla former av icke 

värdeskapande aktiviteter kartlades och rensades ur produktionen (Liker 2009; Modig & 

Åhlström 2012; Petersson et al. 2015).   

Begreppet Lean är ett västerländskt påfund som myntades av John F. Krafcik och nämns första 

gången i artikeln Triumph of the Lean Production System som han publicerade 1988 (Brophy 

2013). Krafcik var en del av en forskningsgrupp från Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) som studerade skillnaderna mellan biltillverkare i världen och upptäckte att Toyota var 

mest effektiva. Som resultat av studien skrevs boken "The machine that changed the world" av 

Womack, Jones & Roos 1990 (Petersson et al. 2015).   

TPS är till grunden inspirerat av Fords framgång med sin revolutionerande uppfinning, det 

löpande bandet. Råmaterial kom in i ena änden och färdiga bilar kom ut ur den andra. På 1960-

talet gick dock Toyota om Ford, General Motors etc. och kom att dominera bilindustrin (Krafcik 

1988). Vidare spekulerar Krafcik (1988) i att anledningen till att Toyota kunde gå om de jättarna 

är att de tog Fords idéer om kontinuerligt flöde och matchade detta med att bli mästare på att 

vara flexibla och möta kundernas efterfrågan på variation, något Ford aldrig gjorde. Det vittnar 

hans kända uttalande angående model T om: "Any customer can have a car painted any color 

that he wants so long as it is black." (Ford & Crowther 1922, s. 73).  

Krafcik menar att det finns två paradigm av Ford, den tidiga "pure" fordismen som TPS 

inspirerats av samt den senare fordismen som var mindre effektiv och använde sig av stora lager 

och många mellanlager. I början av artikeln väljer han att introducera två lättare begrepp för 

den senare fordismen samt TPS, nämligen buffrade- samt Lean produktionssystem (Krafcik 

1988). 

3.2 Lean Production  

Lean startade som Lean Production och kom efterhand att bli mer känt som förkortningen Lean 

efter att användningsområdena ökade (Petersson et al. 2015). Nedan presenteras de principer 

och metoder som utgör grunden inom Lean.  

3.2.1 Lean-principer  

Womack, Jones & Roos (1990) skriver om att kärnan i Lean består av 4 principer: Teamwork, 

kommunikation, effektivt utnyttjande av resurser och eliminering av slöseri samt ständig 

förbättring (Modig & Åhlström 2012). När Womack & Jones (2003) senare släppte sin bok 

Lean thinking hade författarna vidare utarbetat sina principer och kommit på fem nya 

principer som ska kunna användas av företag för att starta sin Lean-resa (Modig & Åhlström 
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2012). Womack & Jones (2003) benämner principerna som: specificera värdet, identifiera 

värdeflödet, utveckla flödet, arbeta efter dragande princip samt den sista som är sträva efter 

perfektion, med detta menas att efter att de fyra tidigare stegen genomförts börjar processen 

om tills perfekt värde skapas utan slöserier.   

3.2.2 TPS-huset  

Toyota production system används i Toyotas produktion och har gjort det i många år. I det då 

lilla företaget utvecklades och förbättrades metoderna allt eftersom i den takt som behövdes för 

att förbli effektiva. De bästa arbetssätten kommunicerades i företaget och ut till leverantörerna 

muntligt och inget skrevs ned, man levde och andades Lean. Ju större företaget blev desto 

svårare blev det att lyckas kommunicera ut TPS till leverantörerna så en elev till Ohno, Fujio 

Cho, ville illustrera TPS på ett pedagogiskt och tydligt sätt – TPS-huset. Tanken bakom att 

illustrera det som ett hus var att ett hus är i sig ett strukturerat system och bara när alla delar 

fungerar är huset stabilt. Om en del inte håller måttet är mister hela huset sin stabilitet.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taket symboliserar målsättningen hög kvalitet, låga kostnader etc. Huset har två pelare som 

stöttar taket, den första pelaren är den mest väsentliga delen av TPS: Just-in-time (JIT). Den 

andra stöttande pelaren är Jidoka som står för att inga fel passerar produktionen samt att 

människan kopplas loss från maskinen. Grunden till huset består av fyra block som visar på 

vikten av stabila och standardiserade processer, styrkan av att leda med visuella hjälpmedel 

samt att ha en utjämnad produktion. I huset finns tillvägagångssätten och metoderna som 

används för att skapa ett fungerande system och för att lösa de problem som uppstår där de finns 

för en ökad förståelse av problemets natur, Genchi Genbutsu (Liker 2009). 

 

Figur 3. Tps-huset (Liker 2009 s. 55) 
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3.2.3. Muda, muri, mura 

Muda – är ett japanskt ord som betyder slöseri (Petersson et al. 2015) och definieras av de 

aktiviteter i produktionsprocessen som inte är värdeökande (Liker 2009). Var det något som 

Taiichi Ohno verkligen avskydde så var det slöserier, "Taiichi Ohno (1912–1990), the Toyota 

executive was the most ferocious foe of waste human history has produced," (Womack & 

Jones 2003, s. 15). Ohno var den första att identifiera de sju slöserierna: överproduktion, 

lager, överflödiga processer, defekter, onödiga rörelser, transport och väntan (Womack & 

Jones 2003). Ett åttonde slöseri läggs ofta till, men denna kan se olika ut. Liker (2009) anser 

att det sista slöseriet är outnyttjad kreativitet hos de anställda, Womack & Jones (2003) 

skriver att det är överarbetad design för produkter och tjänster som kunder inte vill eller 

behöver ha. Petersson et. al. (2015) menar att företagen själva väljer att variera det sista 

slöseriet för att mer anpassas efter sin egen verksamhet och vad som är fokuset, exempel på 

detta kan vara säkerhet där tillbud och olycksfall är en form av slöseri.   

Muri - är ett japanskt ord som innebär överbelastning av människor eller maskiner och 

processer. Överarbetet kan leda till kvalitet- och säkerhetsproblem, för att undvika detta 

eftersträvas utjämning och balansering av resurser (Liker 2009; Peterson et al. 2015).   

Mura - är ett japanskt ord som betyder ojämnheter. Ojämnheter ses i form av variation, detta 

kan vara oregelbunden beläggning, av både produkter men också anställda, och varierade 

produktionsvolymer. Detta bidrar till defekta produkter, bristande kvalitet och ökade slöserier 

(Liker 2009; Petersson et al. 2015). Muda ses som en följd av mura (Liker 2009). 

 3.2.4. 5S 

5S är ett verktyg som används för att strukturera arbetsplatsen så att den bli säker och 

effektiv.   

• Sortera – sortera verktyg, material etc. Som finns på arbetsplatsen, Mål: 

separera föremål som används ofta från de som används mindre ofta och placera 

de därefter, de föremål som används ofta ska ligga nära och de som används 

mindre ofta lite längre ifrån. Om det finns saker som inte alls används på 

arbetsytan ska dessa tas bort.   
• Strukturera – Varje föremål ska ha en bestämd plats och förvaras vid sitt 

avsedda användningsområde. Genom att veta vart allt finns är det också enkelt att 

veta när något saknas.   

• Systematisk städning - Här menas inte städning i sin traditionella mening utan 

att allt ska vara i ordning och fungera. Detta gör att städmomentet går snabbt. När 

man har ordning och reda på sin arbetsplats underlättar detta att arbetet sker 

effektivt  
• Standardisera - när man är klar med de ovanstående punkterna är nästa steg att 

standardisera sättet man utför arbetet på. Standarderna kan omfatta hur olika 

moment går till, så som att köpa in nya produkter eller hantera kunder. Det kan 

beskriva städrutiner eller hur dokument ska vara organiserade och namngivna. 

Standarderna ska var enkla att följa och lätta att tillgå. Ett sätt att göra en standard 

enkel att följa och pedagogisk kan vara att i bilder visa hur momentet ska utföras. 

Om standarden uppfyller dessa villkor är det större chans att det fungerar och 

efterföljs i längden.   
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• Självdisciplin - För att de ovanstående punkterna ska följas krävs det driv och 

självdisciplin från medarbetare och inte minst att ledningen är engagerad och 

positiv och aktivt jobbar med förbättringar. Detta är den svåraste delen och därmed 

det som de flesta företag misslyckas med. Ledningen och cheferna måste veta att 

det tar tid, flera år, innan arbetssättet verkligen fungerar fullt ut. (Petersson et.al 

2015).  

3.2.5 De 14 principerna 

W. Edwards Deming jobbade på Western Electric under 1930-talet och har en statistisk syn på 

produktionsprocessen och förespråkade vikten av ledningens engagemang för 

kvalitetsutveckling. Deming skapade en lista med 14 punkter som speglar hans filosofi när det 

kommer till att jobba för hög kvalitet. Detta gjorde han på 1980-talet för att skapa en fördel 

för Japan i konkurrensen mot USA (Bergman & Klefsjö 2007).  

• Skapa ett klimat för långsiktiga beslut och ständig förbättring  

• Övergå till det nya kvalitetstänkandet  

• Sluta försöka kontrollera in kvalitet  

• Minska antalet leverantörer och värdera dem inte enbart efter pris  

• Förbättra ständigt varje process  

• Ge alla möjlighet att utvecklas i sitt arbete  

• Betona ledarskap  

• Fördriv rädslan  

• Riv ner barriärerna mellan avdelningarna  

• Sluta med slogans. Vidta åtgärder istället  

• Avskaffa ackord  

• Ta bort hindren för yrkesstolthet  

• Uppmuntra till utbildning och vidareutveckling  

• Vidta åtgärder för att få igång förändringsprocessen   

Deming är även upphovsman till en förbättringscykel som visar hur man ska gå tillväga i 

förbättringsarbetet (Bergman & Klefsjö 2007). 

 
Figur 4. Demings förbättringscykel (Bergman & Klefsjö 2007 s. 238). 
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3.2.6. A3-metoden  

A3 är en metod som bygger på förbättringscykeln och används för att skapa ökad 

kommunikation samt förhöjt lärande i förbättringsarbetet. Metoden är namngiven efter 

tillvägagångssättet där man använder ett A3-papper som anses vara en lämplig storlek på papper 

för att täcka in alla aspekter av förbättringsarbetet. Det finns inte en exakt mall att följa när det 

kommer till rubriker men en guide är att förhålla sig till förbättringscykelns fyra delar. Tanken 

är att utföraren av ett arbete skapar A3:an tillsammans med sin mentor och fördelarna med 

metoden är att problem, resultat och pågående arbete kan kommuniceras på ett effektivt sätt 

(Petersson et.al 2015). 

 

3.2.7. 5 Varför 

När man står inför en avvikelse kan det ibland vara svårt att veta varför avvikelsen uppstod eller 

hur man ska åtgärda den. Genom att använda sig av metoden ”5 varför” är det lättare att komma 

ner till orsaken som ligger till grund för avvikelsen. ”5 varför” går ut på att man frågar ”varför” 

5 gånger när en avvikelse uppstår (Petersson et.al 2015).  

Exempel:  

På lagret hos ett företag finns strikta policys 

för var lådor ska förvaras och detta är 

markerat med tejp på golvet. Lagerchefen ser 

en låda som står utanför det markerade 

området och frågar en medarbetare varför. 

Enligt ”5 varför”-metoden kan då 

konversationen se ut som i figur 4. Det 

verkliga problemet är inte att lådan står fel 

utan att lagerpolicyn inte är ordentligt 

kommunicerad till leverantören av lådan. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.8. Värdeflödesanalys 

Metoden har som syfte att visa på hur verksamheten ska förbättras och att skifta fokus från den 

enskilda processen till hela flödet och se till helheten. Användningsområden som är adekvata 

för metoden är antingen på flödesnivå eller på leveranskedjenivå. Med flödesnivå menas det 

interna flödet från dörr till dörr och leveranskedjenivå innebär flödesnivån mellan leverantör, 

fabrik och kund. Värdeflödesanalysen görs till stor del genom att arbetsgruppen följer flödet 

och skissar upp det på papper för att få en överblick över flödeskedjan och hitta parametrar som 

partistorlekar, ställtider, processtider, cykeltider etc. För att utföra detta med ett framgångsrikt 

resultat är det rimligt att ta sig an en produktfamilj i taget, arbetet kan annars bli omfattande 

(Peterson et.al. 2015).  

Figur 5. ”5 Varför” 
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Med en utvald produktfamilj delar man in metodens tillvägagångssätt i tre steg: 

1. ”Genomför en analys av hur flödet idag och rita en karta (nuvarande tillstånd). 

2. Använd Lean-principerna som stöd för att identifiera förbättringar och rita en ny karta 

över det önskade flödet (framtida tillstånd). 

3. Skapa en handlingsplanför att ta verksamheten från nuvarande tillstånd till önskat 

tillstånd” (Peterson et.al. 2015 s. 297). 

Fördelarna med denna metod är den ökade förståelsen för flödet projektgruppen erhåller genom 

att vara på plats i produktionen och följa hela flödet samt att de skapar sig en gemensam bild 

av flödet (Peterson et.al. 2015). 

3.2.9. Kanban 

Är ett system som bygger på att efterfrågan av en produkt skapar en "dragande" impuls som 

startar tillverkningscykeln. Många företag jobbar dock istället med att skicka ut stora batcher i 

tillverkning utan att kunden efterfrågar, med detta system uppstår slöserier, bland annat resurser 

men också lagringsplats. Det är ur det dragande systemet som JIT har vuxit fram. (Liker 2009). 

I kanban används ofta visualisering i form av signal kort för att starta processen men också för 

att skicka information till andra delar både i och utanför fabriken om så nödvändigt 

(Dennis 2002). 

3.2.10 SMED 

SMED står för single minute exchance of die (Brophy 2013), villket översätts till en minuts 

byte av färg, men menas inte som en minut utan som ett ensiffrigt antal. Metoden används för 

att reducera ställtider för byte av komponenter till under tio minuter, för att effektivisera 

verksamheten och minska slöseri. Vid användandet av SMED utförs en nulägesanalys av 

arbetet, sedan en identifikation av de enskilda händelserna för att fastställa interna och externa 

ställtider. Därefter kan onödig och överflödig tid elimineras, nya processer skapas samt 

standardiseras (Peterson et. al. 2015).  

3.3 Vad Lean INTE är 

Lean kan ses på många olika sätt och kan användas på otaliga olika områden. Lean är en bra 

metod men när man som företag bestämmer sig för att implementera lean ska man vara försiktig 

med att benchmarka från ett annat företag. Förståelsen för vad Lean är, är lika viktig som 

förståelsen för vad Lean inte är. Det är viktig att inte använda Lean som en verktygslåda där 

man stirrar sig blind på verktyg som 5S och muda utan att låta Lean bli en filosofi för 

organisationen som finns i alla aktiviteter som utförs. 

Enligt Modig & Åhström (2012) finns det tre karaktäristiska problem med de olika 

definitionerna som görs av Lean, författarna delar upp de tre olika problemområdena och 

beskriver dem enlig följande:   
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Abstraktionsnivå - det som gör detta till ett problem är att alla har olika syn på vad Lean faktiskt 

innebär och hur man kan använda konceptet i företaget. Företag kan ha svårt att sätta sig in i 

vad Lean innebär och "benchmarkar" då verktyg och metoder från andra som lyckats utan att 

förstå hur de ska nyttjas på ett relevant sätt i den specifika organisationen. Detta gör att 

principen av Lean går förlorad. Det är viktigt att förstå att det finns olika abstraktions- och 

definitionsnivåer för att man inte ska förkasta Lean på felaktiga grunder.   

Lean som medel istället för mål - Medlet är det som förklarar hur man ska uppnå sina mål och 

målen förklarar varför. Läggs då fokus på hur man ska nå målet men inte vilket mål som ska 

nås blir detta ett problem. Exempel på detta är när företag ser till hur Toyota arbetar och 

på deras metoder och verktyg. Det granskande företaget fokuserar då på de medel som används. 

De granskar inte de mål som Toyota har som ligger bakom deras filosofi. Problemet blir då att 

målet i sig blir att implementera metoderna och inte att nå ett mål med utsedda metoder. I och 

med detta är det många företag som tappar bort sig i sitt egentliga uppdrag och varför de vill 

genomföra sitt förbättringsarbete.   

Lean är allt bra. Allt bra är Lean - är det sista problemet som Modig och Åhström (2012) 

skriver om. Detta problemet handlar om att man inte kan se Lean som en lösning som löser alla 

problem. Lean är inte allvetande, det är en teori som har skapats för att fylla en funktion. Och 

som med alla teorier måste det ges möjlighet till motbevisning. Ges inte denna möjligheten blir 

informationen alldaglig och en självklarhet som inte bidrar med något värde. För att undvika 

detta är det viktigt för företaget att förstå varför Lean ska användas, men lika viktig är att veta 

var Lean inte ska användas.    

Så för att kunna nyttja Lena på ett effektivt sätt är det viktigt att förstå Lean och dess principer, 

veta vilket mål som ska eftersträvas samt att ha förståelsen för att Lean inte är allsmäktigt utan 

ha ett syfte med implementeringen och användandet (Modig & Åhström 2012).   

 3.4 Varför Lean 

Vad är det då som har gjort att Lean har kommit att bli en av de dominerande filosofierna inom 

industrivärlden? Varför är det lönsamt att använda sig av just denna filosofi?    

Lean är en utav de mest optimala metoderna för att effektivisera flöden och processer och 

fungerar såväl i massproduktion som i service. Företaget blir mer effektivt då det med en lean 

filosofi behövs mindre plats för lager, det krävs mindre resurser i både tid och pengar då 

resurserna fokuseras på att göra rätt saker och kvaliteten ökar. Att arbeta ”Lean” betyder att 

alltid sträva efter perfektion vilket kan vara svårt då det är ett långsiktigt mål som innebär ett 

paradigmskifte. För att nå så nära perfektion som möjligt behöver man göra sig av med muda 

(slöserier), skapa balanserade flöden och processer och kontinuerligt förbättra dessa samt 

implementera lean i alla företagets delar (Pakdil & Moustafa Leonard 2014).     

 Det är en fantastisk konkurrensfördel att ha ett fungerande Lean-arbete men det är inte en 

”quick fix”, det krävs mycket arbete, engagemang och delaktighet från alla berörda för att 

lyckas. Chefer och medarbetare behöver vara informerade och involverade och det är 

företagsledarna som behöver initiera förändringen och visa vägen (Nordh 2014).  

Organisationen blir inte mer effektiv för att man förbättrar processerna i produktionen, det 

krävs en övergripande implementation av Lean, både i produktion och på kontoret, för att 

uppnå optimal effektivitet.  
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De som arbetar på kontor använder sig av ursäkten att de är för upptagna och att det ändå inte 

spelar någon roll om de organiserar sin arbetsplats eftersom det bara är de som jobbar där 

(Lewis 2014b).   

Det ger ett bättre intryck om arbetsplatsen inte är stökig och papper ligger i högar överallt. 5S 

är ett bra första steg emot att öka effektiviteten på kontoret. Det är också en hjälp för att se till 

att det bara finns aktuella dokument och papper på plats. Det ger en känsla av ordning för 

arbetstagaren och det blir lättare att koncentrera sig och ger möjlighet till att bjuda in kunder 

till kontoret och ha en kvalitativ diskussion. Genom att använda sig av 5S på kontoret och 

organisera arbetsplatsen underlättas arbetet. Arbetet blir mer effektivt när pärmar och 

dokument är organiserade (Lewis 2014b).   

En viktig del av en implantation av vilket slag som helst är att den som ska utföra processen 

behöver vara involverad i förändringen så att hen sedan kan utföra och trivas med processen. 

Om det sker utan inblandning av processens utförare finns det en stor risk att 

förbättringsarbetet rinner ut i sanden (Lewis 2014b).  

 Som motivering till varför ett företag bör implementera Lean i sin verksamhet kan sägas att 

med Lean kommer alla verksamhetens processer effektiviseras och företaget kommer kunna 

nyttja sin fulla kapacitet. Vidare kommer Lean medföra samarbete inom företaget och ökad 

samanhållning då alla medarbetare krävs när ett företag genomför denna förändring och börjar 

arbeta med ständig förbättring. En ständig förbättring är aldrig färdig utan det finns alltid 

möjlighet att bli bättre, istället för att låta detta faktum vara skrämmande kan det betyda att 

det ständigt finns nya möjligheter att jobba mer Lean samt att företaget alltid kan nå nya 

nivåer av framgång (McKewen 2012).   

Vidare är Lean bra att implementera ur en hållbarhetssynpunkt då det i dagens samhälle är en 

allt viktigare del att ta hänsyn till när beslut fattas. "Natural resources and raw materials are 

scarce, and therefore Lean principles can result in the conservation of resources, if not 

directly, indirectly through the elimination of waste.” (Chugani, N., Kumar, V., Garza-Reyes, 

J. A., Rocha-Lona, L. & Upadhyay, A. 2017 s.21).      

3.5 Varför Lean misslyckas 

"Understanding why lean can fail will put you in a better position to succeed." (Lewis 2014b, 

s 20). Det är viktigt att ha vetskap och kunskap kring att Lean inte alltid lyckas, men också att 

då veta varför misslyckandet sker för att bättre kunna lyckas med sin egna implementering 

(Lewis 2014b).   

Det finns olika anledningar till att implementering av lean inte fungerar. Enligt Morgan 

(2016) finns det tre huvudsakliga anledningar till att lean implementering misslyckas: att lean 

inte används som ett tankesätt som inkluderar olika verktyg, utan verktygen används enskilt 

utan större tanke bakom. Att lean misslyckas på grund av ledarskapet inte hänger med, alltså 

att ledningen bestämmer att företaget ska "leanifieras", men själva inte ser att även ledaskaps 

processerna också behöver förändras. Att företaget ser personalen som en kostnad som 

behöver minskas och att lean kan hjälpa till med det. Det är viktig att förstå skillnaden med att 

företaget ska utföra lean istället för att bli lean. Som tidigare nämnt är det viktigt att lean blir 

en del av kulturen och inte ett tillfälligt arbetssätt.   

  



 

14 

 

Ahmed (2013) skriver om att det finns företag som inte lyckas med sina mål och att de bara 

ser en kortsiktig förändring vid implementeringen av lean. Det är 7 av 10 projekt som 

misslyckas för att företagen inte använder lean som ett tankesätt utan de ser lean bara som 

olika verktyg som de benchmarkar rakt av andra företag. Företagen implementerar inte lean i 

hela företaget utan bara applicerar på vissa processer och missar poängen/tankesättet att lean 

förändrar kulturen, ser en långsiktigt och ständig förbättring samt att även ledarskapet måste 

förändras (Ahmed 2013, Morgan 2016).   

Ledarskap är nyckeln i en lyckad lean implementering anser Lewis (2014b), en av de primära 

anledningarna till att lean misslyckas är att bristen på bra ledarskap. Det är viktigt med en 

ledning som är engagerad och ser vikten av lean och hur det kommer att påverka framtiden. 

Det syns tydlig om ledningen inte tror eller bryr sig, och detta kommer då att spelga av sig på 

medarbetarna och inte då heller de kommer att de vikten av en implementering och då 

misslyckas det (Lewis 2014b).   

Det som är viktigt att tänka på när man ska börja implementera lean så är det vanligt 

förekommande att konsulter hyrs in för att leda projektet av implementeringen. Det är då 

viktigt som företag att inte låta konsulterna "ta över" och låta dem utföra hela arbetet och 

missa att utbilda de anställda så att arbetet kan fortsätta även när konsulterna lämnar företaget 

(Ahmed 2013).   

Det är också viktigt att akta sig för att detaljstyra sin personal, det är viktigt att 

implementeringen och den kontinuerliga förbättringen av arbetssätten drivs av en laganda. 

Lean har ibland ett dåligt rykte och det kommer ifrån att det är få som lyckas med att 

implementera och applicera filosofin på rätt sätt. Ofta ligger roten till problemet i att 

företagsledare inte använder sig att ett metodiskt tillvägagångssätt när man applicerar 

verktygen (Lewis 2014a*). Lean upplevs då som tidsödande eftersom förbättringsarbetet 

stannar och inte implementeras i den dagliga verksamheten. Lean fungerar när det finns en 

tydlig strategi som kan kopplas med Lean-arbetet och förbättringsarbetet sker med fokus på 

att skapa värde för kunden och uppfylla kundens behov snarare än att ha ”att spara pengar” 

som mål (Nordh 2014).  

Om något av de nämnda problemen uppstår under en implementation av Lean eller under 

fortsatt arbete med Lean är det viktig att stanna upp och analysera vad problemet kan vara för 

att sedan börja om på nytt på ett annat sätt. Det kommer att ge mer att börja om än att fortsätta 

och vänta på att det kommer att misslyckas (Lewis 2014b).  

3.6 Kommunikationsflöde 

Kommunikation är per definition en överföring av information mellan människor (NE u.å.). 

Förmågan att kommunicera är essentiell för en organisation, annars hade få aktiviteter utförts 

korrekt. Utan ett fungerande kommunikationsflöde hade det varit svårt att kommunicera till 

medarbetarna och man hade inte kunnat hantera leveranser, inköp, mätning av nyckeltal etc. 

Att kunna kommunicera är otroligt viktigt för att lyckas som ledare och för att få organisationen 

att vara framgångsrik (Conrad 2014).  

 

Sättet att kommunicera på har med den digitala revolutionen utvecklats och förändrats. Förr 

kommunicerade man ansikte mot ansikte eller eventuellt via telefon. Idag sker kommunikation 

inom organisationerna digitalt med hjälp av mail, sms, sociala medier och via skype. Dock sker 

ofta missförstånd då kroppsspråket och den underliggande meningen ofta går förlorad.  
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Det är ledarens ansvarighet att kommunikationen fungerar i alla flöden och genom att skapa ett 

system där medarbetarna vet hur och var information ska gå för att komma till rätt person ökar 

effektiviteten och produktiviteten (Conrad 2014). 

Det är inte bara kvaliteten på kommunikationen utan också kvantiteten på inkommande 

information som skapar problem. Det har blivit väldigt vanligt att kommunikation sker via mail 

då det är ett enkelt sätt att kommunicera på. Risken med detta är att det skickas ut information 

till medarbetare som inte drar nytta av informationen men lägger tid på att öppna och läsa 

mailen varje dag. Medarbetarna tar emot mer information än vad de har kapacitet att hantera, 

detta kan kallas för ett överflöde av information. Att ta emot för mycket information är jobbigt 

och kan leda till att medarbetarna har svårt att sortera ut relevant information, minskad 

arbetsnöjdhet, produktivitet och effektivitet (Soucek & Moser 2010).  

 

3.7 Lean office 

När Ohno listade slöserierna bestod listan först av sju olika slöserier som företag borde se 

över och eliminera. Listan har på senare tid uppdaterats och ett åttonde slöseri har adderats, 

outnyttjad kompetens/kreativitet hos medarbetarna (Liker 2009). Detta åttonde slöseriet är en 

del i utvecklingen av hur man använder lean idag och visar på att det finns en human sida av 

Lean där medarbetare värderas som kunniga individer och viktiga delar i företaget. Det 

senaste decenniet har företag anpassat och utvecklat konceptet och idag pratar man om flera 

typer av Lean1.    

Lean har varit känt i västvärlden i ca 40 år och har kommit att effektivisera primärt den 

massproducerande industrin. Idag finns det en ökad trend för Lean i Skandinavium med ett 

bredare användningsområde än innan.  

Det har blivit mer vanligt att använda sig av Lean även på kontoret för att effektivisera de 

processer och flöden som finns där. I Sverige använder sig både privata och kommunala 

företag och organisationer av Lean office idag (Bodin Danielsson 2013).    

När det gäller överproduktion på kontor kan det vara svårt att förstå vad det konkret skulle 

vara. På kontoret är det oftast för mycket information för tidigt i flödet som definierar slöseri. 

Att informationen inte kommer när den faktiskt behövs kan göra att värdet av den sjunker då 

det inte kan användas eller appliceras på situationen direkt (Locher 2011).    

I en produktion kan en kö bestå av råmaterial som ska processas, den är ofta synlig och går att 

ta på. På kontoret består en kö ofta av en elektronisk kö så som mail eller telefonsamtal och 

det kan vara svårt att skapa en synlig och tydlig kö. Fördelen med att ha en synlig kö där alla 

medarbetare tillsammans kan beta av arbetsbördan är att effektiviteten ökar då man jobbar 

tillsammans och tar en uppgift i taget (Locher 2011).    

Enligt Locher (2011) är det fyra steg man kan använda sig av för att implementera Lean på 

kontoret:   

• Stabilisera   

• Standardisera   

• Visualisera   

                                                 
1 Anders Nylund, Högskolan i Borås, intervju 2018-03-01. 
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• Kontinuerlig förbättring 

Det första man som företag behöver göra i implementering av Lean är att identifiera 

problemen och göra en nulägesanalys. Därefter är en värdeflödesanalys ett bra verktyg för att 

få en helhetssyn och för att kunna identifiera vart i processen värde skapas och var 

processerna behöver effektiviseras. För att få ett bra flöde är det viktigt att identifiera och 

förbättra processerna. Genom att standardisera processerna, hitta ett bästa sätt att utföra 

aktiviteten på, hålla ordning och reda runtomkring sig samt att arbeta med kontinuerlig 

förbättring skapar man ett bra flöde på kontoret. Tydlighet är nyckeln till framgång med 

denna metoden (Locher 2011).    

Att implementera lean i kontorsmiljö kan ge en klar förbättring av flödet i organisationen 

(Process Excellence Network 2010). Vidare förbättras ledtider, processtider minskar och 

kvaliteten ökar. Genom att förbättra flödet får ledningen en bättre överblick vilket gör det 

lättare att leda och att förutsäga ledtider. När processerna är under kontroll ger det ledningen 

möjlighet att fokusera mer på att effektivisera processerna och att förbättra organisationen. 

(Locher 2011).    

Effekterna av lean i kontorsmiljö är stora och det är ett viktigt område att kontinuerligt 

förbättra då 50–80 procent av västvärldens arbetskraft arbetar på kontor (Bodin Danielsson 

2013). Traditionellt när man inför Lean på kontoret skapar man en flexibel miljö som kan 

anpassas till förändringar i antal medarbetare och användas för olika arbetsuppgifter. En sådan 

miljö kan bli steril och forskning har visat att i syfte att utnyttja medarbetarnas kreativitet är 

ett ombonat kontor viktigt för att de ska trivas. Utrymmet ska användas av människor och 

deras kreativitet och behöver vara designat för att passa en människa och inte en maskin. 

Genom att införa plantor i kontorsdesignen ökar medarbetarnas trivsel och de kan prestera 

bättre (Nieuwenhuis, Knight, Postmes & Haslam 2014).   
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4. FÖRETAGSBESKRIVNING 

Nedan följer en beskrivning av det företag där en fallstudie har genomförts.   

Göteborg Energi AB är ett energibolag beläget i Göteborg som ägs av Göteborgs Stad. 

Företaget har funnits i drygt 150 år (Göteborg Energi 2018b) och har som mål är att skapa ett 

hållbart samhälle med smarta och miljövänliga lösningar inom energi. Göteborg Energi 

erbjuder olika typer av energikällor så som el, gas, fjärrvärme och fjärrkyla. Vidare erbjuder 

företaget elhandel, elnät, energitjänster samt stadsfiber.   

Företaget hade 2017 en nettoomsättning på ca 5 552 Mkr och har ca 1000 anställda och är 

uppdelat i fyra olika verksamhetsområden (Göteborg Energi 2018a):  

• Marknad och försäljning  

• Distribution   

• Produktion  

• Support  

Figur 6 illustrerar hur koncernens organisationsstruktur ser ut. 

 

Figur 6 - Koncernens organisationsstruktur (Internt material, Göteborg Energi 2018d) 
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Fallstudien genomförs på verksamhetsområdet Produktion som har ca 230 anställda2. Figur 7 

nedan illustrerar hur verksamhetsområde Produktion är strukturerat.  

 

Hållbarhet är en central del av organisationen och fungerar som dess ledstjärna. Göteborg 

Energi arbetar hållbart genom att ha hållbara samarbeten, välja smarta lösningar, göra 

ansvarsfulla inköp samt att skapa en säker arbetsmiljö. Företaget tar ansvar genom att arbeta 

med miljöansvar så som klimatpåverkan i form av försöka minska utsläppen men också genom 

en effektivare råvaru- och energianvändning och energianvändning. De jobbar med socialt 

ansvar där säkerhet, mångfald och jämställdhet i arbetet ligger i fokus. Företaget tar också ett 

ekonomiskt ansvar genom att investera i infrastruktur, forskning och utveckling (Göteborg 

Energi 2018c). Dessutom går bolagets överskott tillbaka till Göteborg Stad3. 

Verksamhetsområde Produktion på Göteborg Energi har med hjälp av Produktionslyftet 

påbörjat en lean-resa. Produktionslyftet är ett nationellt omfattande program som sedan 2007 

har arbetat med att utveckla svenska industriföretag. Det har de gjort genom att höja företags 

produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga med principer kopplat till 

Lean (Produktionslyftet u.å). Produktionslyftets program är upplagt under 18 månader och är 

uppdelat i tre olika faser. Den första fasen handlar om att etablera en kunskapsbas i en 

styrgrupp bl.a. genom att de får gå en kurs i Lean på Chalmers Tekniska Högskola. I 

Produktions fall består styrgruppen av 8 chefer och fackrepresentanter från 

verksamhetsområdet plus två coacher från Produktionslyftet. Fasen bygger på olika 

workshops som förmedlar kunskap och förståelse kring lean för att starta upp arbetet. I fas två 

utförs en pilotstudie på ett utvalt flöde eller system och i fas tre kommer principerna att 

implementeras brett i verksamheten1. 

  

                                                 
2 Anna Svernlöv, Verksamhetsområdeschef Produktion Göteborg Energi, intervju 2018-04-19 
3 Martin Johnsson Enhetschef PAL Göteborg Energi, mailkonversation 2018-05-15 

 
 

Figur 7 - Struktur verksamhetsområde Produktion (internt material, Göteborg Energi 2018d) 
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5. RESULTAT OCH ANALYS  

Under fallstudien gavs möjligheten till tre intervjuer med medarbetare på olika positioner i 

organisationen. Intervjuerna utfördes med syftet att finna en djupare förståelse för hur detta 

specifika företaget har startat sin lean-resa, vilket mål de har med den samt för att se vilka 

eventuella motstånd som yttrats och hur dessa tas om hand. Som förberedelse inför intervjuerna 

på fallstudieföretaget intervjuades en f.d. lärare i Lean Production på Högskolan i Borås. De 

intervjuade är en chef för verksamhetsområde Produktion, en enhetschef för enheten Underhåll 

samt en chef för avdelningen Driftledning.  

5.1 Intervjuer  

Utifrån intervjuerna har följande sammanställning av svaren gjorts (intervjuguiderna återfinns 

i bilagor 1 och 2):  

5.1.1 Göteborg Energi 

Initiativet att implementera lean som en förbättringsmetod kom från enhetschefen och dennes 

chef tog i sin tur tag i det hela och kontaktade Produktionslyftet som sedan hjälper och leder 

företaget genom den första implementeringsfasen. Företaget har valt att gå på lite egna initiativ 

utanför produktionslyftets program och har t.ex. informerat medarbetarna om projektet och dess 

innebörd. Produktionslyftet arbetar genom att börja i en styrgrupp för att göra en tydlig 

förankring för att sedan jobba ut i organisationen. Vissa initiativ har tagits från personal som 

satt upp tavlor med information som visuellt hjälpmedel.  

 I dagsläget finns det en styrgrupp som består av chefer och fackrepresentanter som har lärt sig 

om lean genom workshops samt att några chefer har gått kursen Lean Production på Chalmers. 

Just nu arbetar styrgruppen med att ta fram nyckeltal och lägger grunderna för pilotstudier som 

ska utföras på områden som är i störst behöv av förändring och effektivisering. Efter 

utvärdering av pilotstudien och beslut om att projektet ska fortgå ska lean implementeras brett 

i verksamheten.   

Medarbetarna har haft spridda reaktioner till beslutet att implementera lean. De är avvaktande 

och väntar försiktigt på hur beslutet kommer att påverka dem och deras avdelning. En del av 

dem har tidigare erfarenhet av konceptet och för vissa är lean helt nytt vilket naturligt föder 

spridda åsikter. Det finns anställda som ser det nödvändiga med en förändring och att eliminera 

slöserier. Dock är de samtidigt oroliga att en försämring ska ske. Det är en balansgång och som 

ledare är det viktigt att vara tydlig här och visa att detta är det bästa för både personalen och 

företaget. Att få igenom en förändring i en verksamhet är svårt men när medarbetarna får se att 

pilotprojektet och andra projekt har lyckats så hoppas styrgruppen att det ska sprida sig och att 

allt fler ska se nyttan med att använda sig av lean-thinking.   

Fallstudieföretaget har inte en typiskt massproducerande produktion med fysiska produkter 

med batcher och push-system. De har en efterfrågestyrd produktion av el etc. och fokuset ligger 

på att implementera lean i processerna som till största del utgörs av administrativa processer. 

De få lager består mest av nödvändiga verktyg och inte av produkter. Att förbättra processerna 

handlar om att bli mer effektiva vid stop av produktion, hur de ska minska processtider samt 

öka säkerheten på anläggningarna.   
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Enhetschefen anser att det är klokt att lyssna på de som arbetar i den dagliga driften för att hitta 

det som behöver förbättras. Organisationens kultur behöver förändras så att medarbetarna 

känner sig delaktiga och kommer med egna förslag. Det är tidsödande att ta alla problem upp 

till högsta chefen som kanske inte är rätt man för att ta beslutet i slutändan. ”Medarbetarna 

känner till 100% av problemen, deras chef känner till 50% av problemen, deras chef, 

avdelningschefen känner till 10% och högsta ledning kanske känner till 1%”.   

När lean ska implementeras bredare ut verksamhetsområdet säger de intervjuade att det kan 

vara en bra taktik att inte fokusera allt för mycket på att det just är Lean de ska jobba med i 

mötet med medarbetarna. Det är viktigare att lägga krutet på att få in de nya metoderna i den 

dagliga driften, i kulturen och i tankesättet. Istället för att fokusera för mycket på verktygen vill 

de fokusera på filosofin och att medarbetarna ska ta till sig metoderna och att detta visas i 

faktiska resultat som att det är ordning och reda samt att folk vet var information finns 

tillgänglig etc. för att undvika missförstånd. Det är viktigt att detta inte bara sker i utvalda 

processer som har tagits fram på en strategisk nivå utan att det sker i alla aktiviteter som utförs.  

Målet med att implementera lean är inte bara att effektivisera verksamheten utan att skapa en 

bättre arbetsmiljö, mer engagemang hos personalen och att skapa en mer attraktiv arbetsplats. 

En bättre arbetsmiljö leder till mindre frustration och man får mer gjort. Det är detta som ska 

vara drivkraften till förändringen, att medarbetarna ska. Det vore underbart om alla medarbetare 

gick in med tankesättet: "Vad ska jag göra idag som bidrar till ett bättre imorgon".  Dock är det 

initialt ett krav på att minska kostnaderna från VD som satt igång sökandet efter metoder att 

använda för att effektivisera.   

5.1.2 Anders Nylund 

Nylund var med och startade upp en kurs som hette "Bättre Lean för service och tjänster" som 

vände sig till industrin. Den var inte jättebra första året och det var på grund av att man på den 

tiden tog det som funkade i produktion och försökte applicera det på kontoren. Succesivt så 

växte det fram ett mer unikt sätt att angripa implementeringen i kontors- och 

administrationsvärlden och runt 2007/2008 blir det mer fokus på Lean som metod än som 

verktyg. Efter 2010 blev det också mer fokus på organisationens kultur och värderingar. Lean i 

kontorsmiljö är då inte bara värdeflödesanalys och hur man utformar ett kanban-system utan 

det har med värderingar och kulturer att göra och hur man får med sig folk. Lean har utvecklats 

mycket under de senaste 20 åren.   

Ett fel många företag gör är att man använder sig av konsulter som har vart ute i produktion 

tidigare och inte har rätt kunskap för att implementera Lean i kontorsmiljö. Det är viktigt att 

man tar hänsyn till verksamheten, det om fungerar på ett kontor fungerar inte nödvändigtvis på 

ett annat. Det är inte ens säkert att det som fungerar på en del av företaget fungerar på en annan 

del om det är geografiskt stora avstånd däremellan. Då kan det behövas olika lösningar för de 

olika platserna.   

Man ska alltid göra en nulägesanalys för att se vart är man är i nuläget och jobba därifrån för 

att se vad man behöver göra. Sen är det en fråga om kultur, det gäller att få med sig 

medarbetarna. Detta är det svåraste för många har fördomar om Lean och tror att om företaget 

ska implementera det betyder det att folk kommer avskedas. Det är viktigt att hålla upp 

entusiasmen när svårigheterna kommer, annars är det lätt att medarbetarna börjar skylla på 

systemet.  
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Om förändringen införts uppifrån med ett uppstartsmöte med någon chef som är väldigt 

entusiastisk inför Lean men inte får med sig personalen. Folk vet inte vad det ska leda till och 

man tappar personalen.  

Man brukar prata om det att om det är 10 procent av en arbetsstyrka som alltid är entusiastiska 

inför nymodigheter, 10 procent är direkt fientliga och 80 procent är neutrala. Det viktiga är att 

få över de 80 procenten på de entusiasternas sida.  

Ett tips är att man inte använder sig av externa konsulter fullt ut. Det är i sig inget problem att 

ta in hjälp utifrån men det är viktigt att konsulterna inte tar över. Genom att lära upp sina egna 

medarbetare parallellt kan de gå in och fortsätta lära kollegerna och hålla entusiasmen och 

engagemanget uppe när konsultera lämnar. Studiebesök är en bra metod för att få se hur ett 

företag som har lyckats ser ut. Dock är det viktigt att det är på en rimlig nivå så att man kan 

relatera till sin egen verksamhet. Annars kan besöket bli kontraproduktivt och att känslan blir 

att detta kan vi aldrig lyckas med. För att lyckas är det också viktigt att resultat efterfrågas. Om 

ledningen säger till att denna förändringen ska ske men sedan inte följer upp rinner förändringen 

lätt ut i sanden.   

Det är lättare att förklara vad som är ett dåligt mål än vad som är ett bra mål. Ett dåligt mål är att 

tjäna mer pengar.  Resultatet kan bli besparingar men oftast inte i början eller till nästa 

kvartalsrapport. Kanske snarare tvärt om så kostar det lite mer i början då man kan stöta på 

motgångar och det är lite rörigt och folk vet inte vad de ska göra. Att avskeda folk är också ett 

dåligt mål. Ett bra mål är exempelvis att utveckla verksamheten och att då främst lyfta 

personalen. 

 

5.2 Analys intervjuer 

Under studiens gång har det framkommit att information är en viktig hörnsten i arbetet med 

lean och i grunden handlar det om att undervisa på rätt sätt och skapa en förståelse för konceptet. 

Genom denna förståelse finns det mer motivation i arbetet och det blir tydligt för medarbetarna 

varför en aktivitet utförs på ett visst sätt. Lean får ibland ett dåligt rykte på arbetsplatser då 

medarbetare kan ha varit med om en implementation tidigare som inte fungerade eller att det är 

vanligt med löften om förbättringar som aldrig införs. Det är bra att så tidigt som möjligt få bort 

dessa rykten genom att ha en tydlig plan samt att engagera medarbetarna och få dem att känna 

sig delaktiga förändringen.   

Lyckas ledningen inte kommunicera och informera på ett korrekt sätt och medarbetarna 

fortfarande tvivlar på det nya tankesättet kommer det dyka upp motstånd i verksamheten som 

kan att leda att slöserier fortsätter. Vilket är motsatsen till målet med lean. Risken finns också 

att värdefull kompetens går förlorad om man inte når ut till medarbetare och de söker nya jobb.   

Det är vanligt när man implementerar lean att man tar hjälp av inhyrda konsulter. Det kan vara 

en bra taktik men det finns några saker att tänka på. Vid anlitandet av konsulter är det viktigt 

att de har kunskap om lean sedan tidigare, helst inom samma område/bransch som företaget 

önskar implementera det i. Vidare är det fördelaktigt att det finns representanter från företaget 

som lär sig och sedan får i uppdrag att lära upp kollegor. Då finns kompetensen kvar inom 

företaget och det är större chans att lean-arbetet fortsätter när konsulterna har lämnat företaget.   
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Även om man använder sig av lean thinking och principerna så är det inte nödvändigt att inte 

benämna det lean. Det kan vara lättare att jobba med principerna och att få in metoderna hos 

medarbetarna på det sättet. Vikten bör läggas på tänkesättet och att det genomsyrar hela 

verksamheten och kulturen. Det innebär inte att det måste sättas en etikett på arbetet. Det är inte 

nödvändigt att specificera exakt i vilka processer "vi jobbar lean nu" utan låta det nya 

arbetssättet flöda genom hela organisationen.  

 

5.3 Guide 

 

Nedan presenteras en ”how-to-guide” till hur man bör implementera Lean i en kontorsmiljö 

samt vad ett företag bör tänka. Studien har visat att det är fördelaktigt att starta projektet med 

att utföra en nulägesanlys för att få en plattform att starta ifrån genom att utvärdera nuläget. 

Vidare bör företaget klargöra syftet med implementeringen och sätta tydliga mål som är 

mätbara. Nyckeltal är ett bra verktyg för att skapa mål som går att mäta.   

 

Efter att beslutet om implementering är fattat bör ledningen förmedla beslutet och introducera 

projektet tydligt i syfte att få en tydlig förankring hos medarbetarna. Vidare behöver 

medarbetarna utbildas för att få en bättre förståelse för Lean och för att se nyttan i förändringen. 

När en förändring av denna karaktär sker innebär det ofta en kulturförändring inom företaget. 

Kulturen är en viktig del av ett företag och vid en implementering krävs det en grundläggande 

förändring av tankesättet inom företaget. Med detta följer en kulturförändring och det är viktigt 

att den får ske.  

 

När Lean är introducerat och förankrat bör implementeringen ske brett i organisationen. Detta 

innebär att tankesättet ska genomsyra hela organisationen och inte en avdelning. Här är det 

viktigt med en tydlig rollfördelning för att slippa förvirring och försening av projektet. Det tar 

tid att implementera Lean och den första tiden kan vara krävande och innebära vissa motgångar. 

Det är då viktigt att inte beskylla systemet utan att se till de övergripande målen och fortsätta 

jobba med kontinuerliga förbättringar.  

 

Guide: 

 

• Nulägesanalys 

• Klargöra mål och syfte  

• Nyckeltal 

• Förmedla, introducera och utbilda medarbetare 

• Förändring av organisationskulturen  

• Implementera brett i hela organisationen 

• Skapa tydliga roller – vem ska utföra vad och varför 

• Undvik att beskylla systemet vid motgångar 

• Arbeta kontinuerligt med förbättringar 
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Vidare finns det ytterligare några tips som kan vara värda att ta med sig som företag när man 

står inför en implementering: 

• Anlita konsulter som har genomfört en implementering på i liknande verksamheter 

tidigare. 

• Ta styr/projektgrupp på studiebesök till ett liknande företag som har lyckats med att 

implementera lean 

• Gå på lean-seminarier och träffar för att få möjlighet att möta andra företag och byta 

erfarenheter. 

• Ha rimliga förväntningar – håll uppe entusiasmen även vid motgångar  
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6. DISKUSSION  

I detta avsnitt analyseras och diskuteras resultatet av intervjuerna och observationerna från 

fallstudieföretaget med hänsyn till det teoretiska ramverket. Vidare jämförs svaren från 

respondenterna från Göteborg Energi mot svaren från föreläsaren och Lean-kunnige Anders 

Nylund och hans råd för hur företag bör agera och tänka för att ha en lyckad implementation av 

lean. 

6.1 Diskussion av resultat 

Då undersökningen som genomförts är en fallstudie är det ett begränsat område som kunnat 

observerats och därför kan resultatet ifrågasättas. Observationen har genomförts hos ett företag 

som är i startgroparna för att starta sin lean-resa och de har inte varit möjligt att praktiskt 

tillämpa resultatet och implementera Lean samt att följa upp företaget under flera år. Trots detta 

faktum har studien resulterat i en teori som vi anser är trovärdig då den stämmer väl överens 

med litteraturen samt intervjuerna. 

De källor som har använts i rapporten har olika nivåer av akademisk validitet, vissa artiklar har 

mindre akademiskt erkännande men har ändå visat sig innehålla värdefull information för 

rapporten. Avgränsningarna för rapporten är dels tid och dels att resultatet inte är applicerbart 

överallt. Anledningen till det är att kulturer ser olika ut på olika platser i världen och approachen 

som talas om här kanske inte är gångbar i t.ex. USA. Vad gäller validitet, reliabilitet och 

övergripandekvalitet får rapporten detta dels via vetenskapliga artiklar och via en expertröst i 

intervjun med fd. föreläsare Anders Nylund. Nylund bidrar med kunskap som kommer från 

många års erfarenhet inom fältet.  

De intervjuade på Göteborg Energi valdes ut för att få insyn i företaget och förstå hur de tänker 

kring lean och den resa de påbörjat samt att ta reda på vilka mål de har med implementeringen. 

De har nyligen startat resan mot en mer Lean verksamhet och har inte förankrat tankesättet i 

hela verksamhetsområdet ännu, därför är det endast chefer som har kunnat besvara våra frågor. 

Efter intervjuerna visade det sig att det övergripande målet var att skapa en bra arbetsmiljö, vara 

en attraktiv arbetsplats samt att få mer effektiva processer. Enligt Nylund är detta bra mål och 

ett bra fokus för företaget. Intervjuerna avslöjade också att ett krav om att sänka kostnaderna 

finns från VD:n. Det behöver inte vara en negativ sak då det är svårt att genomföra en 

förbättring utan någon form av uppföljning. Fokus bör fortfarande ligga på att öka kvaliteten 

och bli mer effektiva, inte att skära ner kostnader enbart i syfte att nå budget.   

Enligt Nylund kan det vara positivt att ta in konsulter som hjälper till med uppstarten och 

utbildar ledningen och utvald styr/projektgrupp. Det är viktigt att tänka på att någon/några i 

styrgruppen får rollen att lära sig mer om lean och förmedla sin kunskap till resten av 

medarbetarna. Detta är viktigt för att det ska bli ett projekt inifrån organisationen och inte rinna 

ut i sanden när konsulternas uppdrag tar slut. I Göteborg Energis fall har de valt att ta hjälp av 

programmet Produktionslyftet för att starta och börja genomföra sin lean-resa och så länge de 

delar ut tydliga roller och får projektet att växa inifrån är det värdefullt att ta hjälp utifrån i form 

av konsulter.  
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Vidare har intervjun med Nylund och litteraturstudien visat att det är viktigt att ta hänsyn till 

företagets struktur och uppbyggnad när man implementerar Lean. Det är viktigt att anpassa 

varje implementation efter den verksamhet som faktiskt bedrivs och att inte benchmarka 

konceptet från ett helt annat företag. När det kommer till Lean på kontor och i administrativa 

miljöer kan det vara bra att ta ett steg ifrån "verktygslådan" som kommer med Lean och fokusera 

på att skapa en hälsosam arbetsplats med en öppen kultur som lyfter och förbättrar både sina 

medarbetare och processer. Ett bevis på detta är när personalen börjar tänka efter och själva 

söka aktivt efter roten till problem istället för att lämna problemet och låta nästa person ta hand 

om det.   

Samtidigt som man pratar om att ta ett steg ifrån ”verktygslådan” finns det vissa principer från 

Lean production som kan vara bra att anamma när man implementerar Lean i kontorsmiljö. 5S 

och 5 varför är två exempel på strategier som är lämpliga oberoende på miljö. Både ordning 

och reda samt att ta reda på källan till missförstånd är värdefullt för företag. Slöseri letar sig in 

även på kontoret och det är viktigt att man är medveten om det och att slöseri tar sig andra 

former än i produktion. På kontoret kan ett slöseri vara att öppna ett överflöd av mail med 

information som inte är nödvändig.  

Kvaliteten av den information som kommuniceras och sättet kommunikationen sker på är 

viktigt för att minska bruset av information som ofta skapas i en kontorsmiljö. Överlag är 

människor ganska dåliga på att kommunicera och det är vanligt att medarbetare tycker att chefer 

är dåliga kommunikatörer och vice versa. Hur kommunicerar man då på ett bra sätt? I syfte att 

nå fram till mottagaren är det bra att vara tydlig i sin kommunikation. Dock kommunicerar vissa 

chefer lite väl hårt och för att mottas på ett positivt sätt kan det vara bra att kommunicera med 

en mjukare ton. Resultatet kommer vara detsamma oavsett om man frågar eller beordrar en 

medarbetare att utföra en aktivitet. Dock kommer en beordrad medarbetare utföra den mer 

motvilligt. Att skapa en öppen och transparent organisation, behandla medarbetarna med 

respekt i kommunikationen samt att ha en tydlig rollfördelning kommer öka kvaliteten på 

kommunikationen och produktiviteten (Conrad 2014). 

 

Stora delar av kommunikationen internt sker via mail idag och när det först blev en möjlighet 

att maila spådde man att det skulle effektivisera arbetet då utbytet av information gick snabbare. 

Dock har kvantiteten mail som mottas varje dag blivit ett problem för medarbetarna och de 

upplever ett brus av information som de måste sortera. För att lösa problemet skulle antingen 

individens förmåga att ta emot och sortera information öka eller så inför man tydliga principer 

och riktlinjer för hur information ska flöda i organisationen. Eftersom det är svårt att öka 

medarbetarnas kapacitet för att ta emot och sålla information kan man införa riktlinjer för hur 

mail ska användas och hanteras för att få ner kvantiteten av mottagna mail. Detta ökar 

medarbetarnas förmåga att sortera ut adekvat information samt effektiviserar arbetet (Soucek 

& Moser 2010). 

6.2 Förslag till fortsatt forskning  

Vid vidare forskning kan den ekonomiska aspekten studeras, då det är något som denna rapport 

inte studerar djupare. Vid insamling av litteratur har det upptäckts att just denna aspekt 

saknas och det finns väldigt lite forskning kring detta presenterat. Även de tre 

hållbarhetsaspekterna; ekonomiskt ansvar, socialt ansvar samt ekologiskt ansvar hade kunnat 

studeras vidare för att få en ytterligare stärkt förankring. För att verkligen säkerställa de teorier 
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som framkommit ur resultatet i rapporten bör fler fallstudier göras för att kunna stärka och 

anpassa hypotesen till det mest optimala för att alla olika typer av företag ska kunna nyttja 

informationen.   

Då det finns relativt lite forskning kring lean, speciellt de mer nymodiga delarna så som 

management och service, finns det rum för fortsatta studier om faktisk lönsamhet och fördelarna 

med att låta lean genomsyra organisationen. Vidare forskning bör genomföras för att stärka de 

artiklar och teorier som har hittats under litteraturstudien för att ge en starkare vetenskaplig 

förankring. Det finns några vetenskapliga artiklar kring ämnet men det finns utrymme och 

behov av fler. Vidare har det tagit många böcker och artiklar för att samla in all teori och pussla 

ihop bitarna för att ta reda på hur Lean kom till och hur konceptet har utvecklats. Ett 

uppsamlande verk hade kunnat vara intressant för beslutsfattare och chefer som är intresserade 

av Lean. Vidare benämner rapporten inte eventuella negativa effekterna av Lean, detta skulle 

kunna uppmärksammas.  
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 7. SLUTSATS  

Syftet med studien har varit att studera hur Lean Thinking fungerar i en kontorsmiljö samt hur 

en organisation går till väga för att påbörja implementeringen av Lean. För att påbörja en 

implementation finns det ett par viktigt punkter att förhålla sig till. Dessa finns presenterade i 

en guide under resultat men nedan följer en sammanfattning:   

• Var välinformerad innan man implementerar lean.   

• Gör en nulägesanalys, var är vi nu, vart vill vi och vad behövs för att komma dit.   

• Benchamarka inte konceptet från ett annat företag - anpassa Lean till den egna 

verksamheten och ta tag i problemen och motgångarna direkt.  

• Få med medarbetarna på banan direkt – det är medarbetarna som kommer utföra 

aktiviteterna och förbättra processerna.  

När ett företag implementerar lean är en utav de första besluten som tas hur man ska gå tillväga. 

Utifrån intervjuer och litteraturstudier har det visat sig att program som Produktionslyftet med 

konsulter och utbildning kan vara en utmärkt start förutsatt att företaget har en plan för hur 

arbetet ska fortgå när konsulterna lämnar. Vidare är det viktigt att fortsätta vara entusiastisk  

och engagerad när motgångarna kommer.   

Slutligen, det finns ingen anledning att inte ge sig in på en lean-resa. Så länge man är väl 

förberedd och har konkreta och genomtänkta mål finns alla förutsättningar för att lyckas. 
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BILAGA 1 

Verksamhetsområdeschef:  

• Intro: Berätta lite om dig själv.  

• Vad var det som fick Er att ta beslutet om att implementera Lean? (bakgrund?)  

• Hur togs beslutet emot?  

• Vad har Ni för målsättning med implementeringen av Lean?  

• Hur ska Lean implementeras?  

• Hur förberedde ni? Innan – under – efter. Hur ser tidsplanen ut?   

• Vilka praktiska skillnader kommer genomföras? Ska något göras om i produktionen?   

• När man läser på om lean förstår man ganska snabbt att en organisation gynnas av att 

Lean appliceras på alla delar av organisationen och genomsyrar hela företaget och alla 

beslut. Hur tänker ni kring detta? Hur ser en framtidsplan ut?   

• Hur har ni tänkt att fortsatta arbeta med Lean efter att den första implementeringsfasen 

är över?  

• Hur ska Ni förmedla kunskaperna projektgruppen förvärvar sig till resten av företaget?  

  

Avdelningschef Produktion:  

• Intro: Berätta lite om dig själv.  

• Vad är målet med implementeringen av Lean?   

• Hur har ni inhämtat information kring Lean?  

• Vad visste/trodde du om Lean innan projektet drog igång?  

• Vilka fördomar/motstånd finns? (hos dig men också hos dina medarbetare)  

• Hur möter man sitt team/grupp för att så pedagogiskt som möjligt införa idén av 

Lean och minska motstånd?   

• Vilka avdelningar påverkas primärt i första fasen av Lean-implementeringen?   

• Vad har ni för tidsplan? Var befinner ni er nu?  

• För att arbeta Lean är det viktigt att kontinuerligt förbättra sina processer och 

arbetssätt. Hur har ni tänkt att fortsatta arbeta med Lean efter att den första 

implementeringsfasen är över?  

• Projektgruppen – Vilka består den av och varför?  

• Hur ser det praktiska arbetet ut? - Nuläge och framtid?   

• Vad är målet med implementeringen av Lean?  

  

Enhetschef:  

• Intro: Berätta lite om dig själv.  

• Vad är målet med implementeringen av Lean?   

• Hur har ni inhämtat information kring Lean?  

• Vad visste/trodde du om Lean innan projektet drog igång?  



 

 

 

• Vilka fördomar/motstånd finns? (hos dig men också hos dina medarbetare)  

• Hur möter man sitt team/grupp för att så pedagogiskt som möjligt införa idén av 

Lean och minska motstånd?   

• Vilka avdelningar påverkas primärt i första fasen av Lean-implementeringen?   

• Vad har ni för tidsplan? Var befinner ni er nu?  

• För att arbeta Lean är det viktigt att kontinuerligt förbättra sina processer och 

arbetssätt. Hur har ni tänkt att fortsatta arbeta med Lean efter att den första 

implementeringsfasen är över?  

  



 

 

 

BILAGA 2 

F.d lärare vid Högskolan i Borås:  

• Börja med att berätta om dig själv och hur du har hämnat här på Högskolan?  

• Vad är den/de stora skillnaderna man ska ta hänsyn till när man implementerar    

Lean i kontorsmiljö/service om man jämför med Lean production?   

• Vilka brukar vara de stora svårigheterna att bibehålla ett fungerande 

Leanarbete för organisationer.  

• Har du några tips att ge för ett företag som står i startgroparna för att 

implementera Lean?   

• Vilka brukar vara de stora svårigheterna att bibehåll ett fungerande Leanarbete 

för organisationer  

• Vad anser du är de största fördelarna med att ha ett fungerande Leanarbete 

samt att implementera det i hela organisationen och inte bara i produktion?  

• De största svårigheterna/motstånden att implementera Lean på kontoret?  

• Vad är viktiga faktorer att tänka på när man implementera Lean?  
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