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Sammanfattning 
 
 
På senare tid har företag fått behov av att kombinera affärssystemets stöd 
för informationshantering och styrande egenskaper med Lean- filosofins 
syn på att styra en verksamhet. Det är vanligt att verksamheter som inför 
Lean använder sig av ett affärssystem, verksamheters processer kan därför 
tänkas vara färgade av affärssystemens bästa praxis. När Lean 
implementeras kan företag vänta sig att konsolideringen med affärssystemet 
blir komplicerad. 
 
Enligt äldre teorin finns det olikheter mellan dessa två sätt att styra 
processer, som till och med ger anledning att kalla dem för varandras 
motsatser. Lean och affärssystem har därför länge setts som en omöjlig 
kombination. Nyare teori hävdar att affärssystemen behöver förändra sitt 
sätt att hantera processer för att tillfredställa kundens behov på en marknad 
som väntas växa.  
 
Studiens syfte är att utifrån en teoretisk referensram och empiriska studier 
beskriva vilka olikheter verksamheter påträffar mellan Lean och 
affärssystem. Vi vill underlätta för verksamheter som vill tillämpa Lean i 
kombination med ett affärssystem och öka förståelsen för vilka effekter som 
kan uppstå. Genom en kvalitativ undersökning har sex tillverkande företag i 
Sverige studerats. Vi har identifierat olikheter som både kan uppfattas som 
konflikter, då de ställer till problem för verksamheten där de uppstår, samt 
komplement där affärssystemet underlättar Lean- arbetet. Vi stöter även på 
fall där Lean- filosofin har gjort att användningen av affärssystemets 
funktioner förbättrats. I den fortsatta uppsatsen presenteras dessa olikheter i 
detalj, samt hur resultatet arbetats fram. 
 
  



   
 

   
 

Abstract  
 
Companies have recently developed a need to combine ERP systems 
(Enterprise Resource Planning system) and their support for information 
management and governance characteristics with the Lean philosophy 
approach to control a business. It is common that businesses uses an ERP 
system, therefore it is assumed that the companies has adapted their best 
practice processes in one way or another. When implementing Lean, 
companies can expect the consolidation to be complicated. 
 
According to the older theory, there are differences between these two ways 
to control processes, which even give reason to present them as opposites. 
Lean and ERP are generally seen to be an impossible combination. Recent 
theory argues that ERP systems needs to change its way of handling 
processes to satisfy customer needs in a market that is expected to grow.  
By studying the topic, we want to describe the differences that businesses 
encounter. In this way we hope to make it easier for businesses that want to 
apply Lean in combination with an ERP system and increase the 
understanding of the effects that may occur. 
 
We have identified differences that both can be perceived as conflicts, when 
they are creating problems for the business in which they occur, and which 
complement the ERP system facilitates the Lean process. We also 
encountered cases in which the Lean philosophy has enabled the use of ERP 
functionality improved. The continuing paper presents these differences in 
detail, and the results worked out. 



   
 

   
 

Förord 
 
 
Denna uppsats är skriven på kandidatnivå inom informatik. Vi vill tacka 
studiens informanter som tagit sig tid att sätta sig in i undersökningens 
diskussionsfrågor samt hjälpt till med löpande komplettering av material till 
empirin. Utan deras engagemang hade studien inte varit möjlig. Vi vill även 
tacka vår handledare Daniela Mihailescu (JIBS), som tillhandahållit 
värdefulla kommentarer till vårt arbete beträffande rapportstruktur samt 
delgivit oss sin kunskap i ämnet. Våra familjer förtjänar också ett tack 
liksom vänner och bekanta som hjälpt till med korrekturläsning och stöttat 
oss i arbetet under hela terminen. 
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1 Introduktion  
I introduktionskapitlet presenteras en övergripande bakgrund till uppkomsten av 
denna uppsats. Problemformuleringens diskussion leder fram till studiens syfte och 
forskningsfråga. Vidare beskrivs vilken målgrupp examensarbetet vänder sig till. 
 

1.1 Inledning 
 
Företag utsätts ständigt för utmaningar att effektivisera och förändra sin 
verksamhet (Ljungberg & Larsson, 2001). Detta beror bland annat på den 
ökade globaliseringen som sker i världen, vilket leder till ökad konkurrens 
(Ljungberg & Larsson, 2001). Det ökade trycket från konkurrerande företag 
gör att verksamheter måste vara förberedda att anpassa sig snabbt efter 
förändrade krav från omgivningen så att de kan positionera sig rätt 
(Ljungberg & Larsson, 2001). 
 
Vid mitten av 2008 inträffade en finanskris som drabbade större delar av 
världen. Detta hade stor inverkan på de flesta marknader då handeln 
minskade och företagens försäljning sjönk, vilket resulterade i stora 
uppsägningar. Det är troligt att verksamheter vid skrivande tidpunkt 
fortfarande har denna kris färsk i minnet. Det kan tänkas styra verksamheters 
fokus mot att hitta effektivare arbetssätt, för att minska kostnader.  
 
Ett sätt att standardisera sina processer för att effektivisera är att tillämpa 
Lean- filosofin. Syftet med Lean är att inte utföra något arbete som kunden 
inte är beredd att betala för (Petersson, Johansson, Broman, Blücher & 
Alsterman, 2009). Westling (2009) skriver att det under 2000-talet näst intill 
skett en explosion av verksamheter som säger sig jobba med Lean. Tidigare 
har filosofin varit mest erkänt inom större verksamheter, nu finns 
tankegångarna både hos små och medelstora företag samt hos större 
verksamheter i alla branscher (Westling, 2009).  
 
Andersson & Liljenvald (2008) hävdar det samma, att svenska medelstora 
tillverkningsföretag har blivit mer Lean- tänkande 2008 jämfört med 2003. 
De har konstaterat att förtroendet för att Lean- konceptet påverkar 
ekonomiska prestationer positivt är stort. Andersson & Liljenvald (2008) 
menar att deras studie visar att svenska medelstora tillverkningsföretag har 
tagit globaliseringen och den ökade konkurrensen på allvar.  
 
Ett annat sätt för att förbättra affärsprocesser är att tillämpa affärssystemens 
bästa praxis. Syftet med systemen är att skapa en förbättring av 
beslutskvalitet samt att effektivisera processer (Magnusson & Olsson, 2005). 
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Magnusson & Olsson (2005) skriver att branschen för affärssystem har nått 
en viss mognad under mitten av 2000- talet, då affärssystem som fenomen är 
mer aktuellt än någonsin.  Magnusson & Olsson (2005) menar att detta 
hänger ihop med den ökade kompetensen för IT- relaterade investeringar i 
organisationer. 
 
Lean och affärssystem har länge setts som en omöjlig kombination (Berger 
och Wikner, 2011). En av anledningarna är att affärssystem ska tillämpas i 
sin helhet (Motiwalla & Thompson, 2009). Detsamma gäller Lean där de 
bästa effekterna uppnås när filosofin tillämpas i hela verksamheten (Bicheno, 
Holweg, Anhede & Hillberg, 2011). Vid en implementering av ett 
affärssystem rekommenderar leverantörer att systemet modifieras i mindre 
utsträckning (Motiwalla & Thompson, 2009). En av anledningarna är att det 
är kostsamt att genomföra dessa anpassningar, samtidigt som framtida 
uppgraderingar blir mer tidsödande, kostsamma och risken för buggar i 
systemet ökar (Motiwalla & Thompson, 2009). Bicheno, m.fl., (2011) hävdar 
att verksamheter som bara inför vissa Lean- principer riskerar att enbart bli 
effektiva på en avdelning. Det gör att värdet av förbättringar inte når ända 
fram till kunden. Det spelar ingen roll om delar av verksamheten är effektiv 
om hela processen inte är effektiv.  
 
Trots den traditionella synen att Lean är affärssystemets motsats (Nakashima, 
2000) menar Cruz- Cunha (2010) att företag bör leta efter det bästa från båda 
världar, samt att företag kan skapa konkurrensfördelar genom att länka dessa 
två sätt att styra affärsprocesser. Cruz- Cunha (2010) menar att affärssystem 
med säkerhet kommer att innehålla mer Lean- stöd i framtiden, samt att 
företag kommer dra fördelar av de synergier som kan härledas till Leans 
bästa praxis i en miljö där data samlas in och tillgängliggörs automatiskt. 
Piszczalski (2000) skriver att dessa två processyner inte hade behövt ses som 
varandras motsatser eftersom de båda skolorna eftersträvar samma mål, att 
maximera produktiviteten och kvaliteten till så låg kostnad som möjligt.  
 

1.2 Problemformulering 
 
Majoriteten av den forskning som bedrivits i ämnet är litteraturstudier och är 
på så sätt konceptuella studier. Många källor återkommer i de artiklar som 
funnits vilket tyder på att det är ett relativt outforskat ämne. Det pågår en 
utveckling i affärssystemens uppbyggnad mot att stödja Lean- principer, en 
debatt i ämnet pågår och diskuteras av representanter från respektive 
processtänk.  
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Då intresset för att tillämpa Lean växer förändras även verksamheters sätt att 
styra processer. Det arbetssätt som standardiserats via en implementering av 
ett affärssystem sätts på prov. Genom att införa Lean kan verksamheter 
tvingas frångå de processer som affärssystemet baseras på. Samtidigt är 
företagen fortfarande beroende av att samla in, analysera och leverera 
information via affärssystemet. Det finns därför ett problem i att 
affärssystemen inte kan stödja processer upprättade enligt Lean.  
 
Det förekommer teorier kring var problem uppstår samt orsaker till dessa, 
däremot saknas empiriska undersökningar på hur verksamheter upplever 
detta fenomen. Ett problem är att affärssystemleverantörer inte förstår vilka 
krav som verkligen ställs från en Lean- verksamhet. Genom att undersöka 
vilka hinder som upplevs i verksamheter kan vi bidra med en ökad förståelse 
i ämnet. Genom att få en större förståelse för fenomenet skapas även en 
möjlighet för att se hur affärssystemens bästa praxis och Lean- filosofin 
kompletterar alternativt hindrar varandra. 
 

1.3 Syfte och frågeställning 
 
Studiens syfte är att beskriva samt empiriskt testa fem kategorier av 
motsättningar mellan Lean och affärssystem. Utifrån dessa kategorier har vi 
utvecklat följande frågeställningar: 
  

• Vilka motsättningar påträffas mellan produktionskoncepten? 
• Vilka motsättningar påträffas angående effektivisering av processer? 
• Vilka motsättningar påträffas mellan tryckande och dragande system? 
• Vilka motsättningar påträffas angående transaktioner och 

förflyttningar 
• Vilka motsättningar påträffas i kommunikationen mellan 

informationsplattform 
 

1.4 Målgrupp                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Denna uppsats är skriven för verksamheter som är intresserade av att 
kombinera affärssystemens nyttor med Lean- filosofins principer. Forskare 
inom informationslogistik, informatik och logistik som vill veta mer om 
dessa möjliga verktyg för att förstå processförändringar och effektivitets-
arbete kan få värdefull information. För att ta till sig materialet förväntas 
läsaren ha förkunskaper om Lean och affärssystem. För läsare som behöver 
mer kunskaper kring de Lean-verktyg som tas upp i kapitel 4 beskrivs dessa 
under bilaga nummer 1.  
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2 Teori 
Inledningsvis i detta kapitel presenteras affärssystem och Lean åtskilt från varandra. 
Vi vill ge en förståelse för syftet med att styra verksamheter från dessa två skilja 
perspektiv. För att konkretisera de olikheter som finns presenteras de avslutningsvis 
i avsnitt 2.3 samt sammanställs i en teoretisk referensram i avsnitt 2.4. 

2.1  Affärssystem 
 
Ett affärssystem är ett standardiserat verksamhetsövergripande systemstöd 
som rent teoretiskt leder till full insyn och kontroll över verksamheten 
(Magnusson & Olsson, 2005). Affärssystemets mål är att heltäckande 
integrera data för att stötta alla betydande funktioner i organisationen 
(Motiwalla & Thompson, 2009) samt att skapa en förbättring av 
beslutskvalitet och att effektivisera processer (Magnusson & Olsson, 2005).   
 
Det lyfts fram att innebörden av “standardisering” i sammanhanget handlar 
om att mjukvaran inte anpassas efter verksamheten den implementeras i, utan 
att grundkonceptet är att samma lösning ska passa alla (Magnusson & 
Olsson, 2005). Magnusson & Olsson (2005) belyser att begreppet 
“standardisering” inte handlar om att systemen vilar på en erkänd standard 
för hur verksamheter ska utformas, utan är helt leverantörsspecifika. Det är 
däremot allmänt vedertaget att affärssystem är utvecklade enligt ett 
processperspektiv vilket i stort sätt innebär att de fungerar likadant. 
 
Magnusson & Olsson (2005) förklarar begreppet “verksamhetsövergripande” 
med beskrivningen att systemet hanterar hela verksamhetens data. 
Affärssystemet leder till full insyn och kontroll över verksamheten, vilket 
underlättar en rationell styrning. Begreppet “verksamhetsövergripande” 
innefattar även en geografisk och funktionell spridning, vilket ökar 
tillförlitlighet och tillgänglighet. 
 
Begreppet “systemstöd” definierar Magnusson & Olsson (2005) som det 
informationsteknologibaserade informationssystem som möjliggör en effektiv 
hantering av information. Affärssystemen är ett strategiskt verktyg som kan 
förbättra verksamheters operationer och styrning. Systemet är uppbyggt av 
fem komponenter, hårdvara, mjukvara, databas, människor samt 
verksamhetsprocesser (Motiwalla & Thompson, 2009).  Genom att använda 
systemets verksamhetsprocesser även kallat bästa praxis för att definiera 
affärsprocesser kan resursfördelning optimeras (Motiwalla & Thompson, 
2009). Då affärssystemet blir verksamhetens informationscenter kan det 
hjälpa verksamheten att förstå sina processer och resurser bättre samt planera 
för framtiden (Motiwalla & Thompson, 2009). Den komponent som får mest 
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fokus i denna uppsats är verksamhetsprocesser, men vi kommer även beröra 
mänsklig interaktion och informationsfångst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 Affärssystemens utveckling 
Motiwalla & Thompson (2009) förklarar att i takt med att produktionen 
utvecklades under 1960 – 1970- talet centraliserades produktionssystem för 
att automatisera lagerhantering och produktionsplanering. Stora 
effektiviseringar kunde uppnås genom det IT-stöd verkstadsansvariga fick, 
vilket ledde fram till utvecklingen av MRP – Material Requirements 
Planning. MRP syftar främst till att planera produkt- eller materialbehov 
baserat på ett produktionsschema.  
 
MRP II (Manufacturing Resource Planning) introducerades på 1980-talet för 
att synkronisera material med produktionskrav (Motiwalla & Thompson, 
2009). Nya stöd för verkstadshantering i form av avrapportering samt 
distributionshantering, projekthantering, finans och ekonomi, tidshantering 
och ingenjörsteknik lanserades (Motiwalla & Thompson, 2009).  
 
Motiwalla & Thompson (2009) förklarar att det blev tydligt att komplexa 
organisationer hade ett behov av att förenkla informationsspridning genom 
integrering för att behålla sin konkurrenskraft i en ständigt föränderlig värld. 
För att integrera separerade verksamhetsstöd utvecklades ERP, eller 
affärssystem, under 1990-talet. 
 
Den senaste generationen affärssystem erbjuder även systemstöd som 
sträcker sig längre än verksamhetens interna processer (Motiwalla & 
Thompson, 2009). Genom SCM–stöd (Supply Chain Management) kan 
integrering och processynen utökas utanför den egna verksamheten mot 

	  
Hårdvara	  

Databas	  

Mjukvara	  

Människor	  

Verksamhets-‐
processer	  

Figur 1 Affärssystemets komponenter, Motiwalla & Thompson (2009) s. 12 
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leverantörer som förekommer tidigare i försörjningskedjan (Motiwalla & 
Thompson, 2009). På grund av denna utveckling möjliggörs en högre nivå av 
planering och bättre beslutsunderlag kan framställas (Motiwalla & 
Thompson, 2009). 
 
Motiwalla & Thompson (2009) beskriver CRM- stöd, (Customer 
Relationship Management) ytterligare ett tillägg som kom till under 2000- 
talet. Affärssystemleverantörerna tillhandahåller CRM- stöd på olika nivåer, 
bland annat för att logga kundkontakt. CRM-stöd med Business Intelligence- 
funktioner kan göra analyser utifrån verksamhetens kundbas för att få fram 
information om kundernas behov och på så sätt skapa en bättre relation. 
 
Davenport (1998) beskriver hur ett affärssystem hämtar och levererar data via 
moduler som stödjer hela verksamhetens virtuella affärsprocess. När 
information matas in på en plats uppdateras relaterad information 
automatiskt. Informationsspridningen sker tvärfunktionellt, över 
verksamhetens avdelningar och geografiska uppdelning. I figuren nedan 
illustreras hur integreringen mellan affärssystemets moduler kopplas samman 
via en central databas. 
 
 

 
Figur 2. Anatomy of an enterprise system. Davenport (1998) 

 
Davenport (1998) beskriver vidare hur affärssystemen togs fram för att 
eliminera problem som uppkommer då information finns fragmenterad i 
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organisationens olika avdelningar, till exempel försäljning, tillverkning, 
lagerhantering och finansiering. Om avdelningarnas system är fragmenterade, 
är även verksamheten fragmenterad (Davenport, 1998). Därför har en bästa 
praxis upprättats för hur processer ska styras mellan systemets moduler. 
 

2.1.2 Affärssystemens bästa praxis 
 
Enligt Nakashima (2000) karaktäriseras denna bästa praxis av nedan punkter.  
 

• Materialanskaffning och produktionsplanering baseras på en 
kombination av faktiska order och prognoser. 

• Planeringen kan sträcka sig från ett antal veckor till ett år framåt eller 
mer. Genomsnittet är 12 veckor. 

• Produkter tillverkas i stora batcher för att dra nytta av större 
körningar. 

• Produkter förflyttas batcher genom fabriken då specifika operationer 
genomförs på hela batchen innan den flyttas vidare till nästa 
operation. 

• Maskiner ska optimeras och aldrig stå stilla  
 

 
Enligt Davenport (1998) är det vanligt att verksamheter behöver anpassas 
efter affärssystemens generella processer. Affärssystem är utvecklade för att 
användas i sin helhet baserade på ett antal antaganden kring hur verksamheter 
bör bedrivas. Av den anledningen drar verksamheter större fördelar från 
affärssystemet om det används i sin helhet. 
 
Davenport (1998) förklarar däremot att organisatoriska anpassningar enligt 
affärssystemets uppbyggnad kan påverka företag negativt. Om de processer 
som gör verksamheten unik förändras kan konkurrensfördelar reduceras 
(Davenport, 1998). Michael Porter instämmer i att företag bör vara försiktiga 
med att anpassa sig helt efter affärssystemens bästa praxis eftersom det kan 
innebära att de blir mer lika sina konkurrenter och förlorar konkurrenskraft 
(Larsson, 2008). 
 
Denna synpunkt förstärks av Motiwalla & Thompson (2009) som menar att 
organisationer som implementerar ett affärssystem utan anpassningar tvingar 
verksamheten att genomgå stora förändringar, vilket stör verksamhetens 
funktionalitet och då kan vara till större skada än nytta. Speciellt kritiskt är 
det för verksamheter som inte konkurrerar med utmärkande produkter utan 
snarare kostnadsfördelar eller utmärkt kundservice. Dessa verksamheter 
möter strategiska konflikter med ett affärssystem (Davenport, 1998). 
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Motiwalla & Thompson (2009) hävdar att en verksamhet måste vara 
uppmärksam på hur en organisation anpassas efter affärssystemets bästa 
praxis. Det är vanligt att verksamheter väljer att modifiera affärssystemet för 
att anpassa det enligt verksamhetens organisation och strategi samt att det 
finns lyckade exempel på detta. Processförändringar kan påverka 
verksamhetens lönsamhet radikalt, både positivt och negativt, därför måste 
beslutsfattare granska sina processer noggrant inför beslut om huruvida 
affärssystemet eller organisationens processer ska anpassas.  
 

2.2 Lean 
Lean är en uppsättning principer för att uppnå högsta kvalitet, kortast ledtid 
och lägst kostnad under produktionen av en vara eller tjänst (Petersson, 
Johansson, Broman, Blücher & Alsterman, 2009). 

2.2.1 Historien om Lean 
 
Petersson m.fl., (2009) beskriver hur begreppet Lean började spridas under 
början av 90-talet i samband med att boken “The Machine that Changed the 
World” av Womack, Jones och Roos (1990) publicerades. Boken beskrev 
skillnaden mellan Toyota och andra biltillverkare. Skillnaderna i kvalitet, pris 
och produktivitet hade till en början förklarats med den japanska kulturen 
som antogs innebära att människor jobbade hårdare till lägre löner. 
 
Studier genomförda på Toyotas fabrik i USA visade att produktiviteten var 
nästan lika höga som i Japan och nära 40 procent högre än i andra 
amerikanska bilfabriker. Andersson, Audell, Giertz och Reitberger (1992) 
menar att skillnaden inte längre kunde förklaras av den Japanska kulturen. 
Samtidigt uttalade sig anställda mycket positivt om företagen vilket gjorde att 
intresset ökade för hur Toyota faktiskt arbetade.  
 

2.2.2 Vad är Lean 
Det finns en mängd olika sätt att definiera begreppet Lean. Olika författare 
ger olika definitioner beroende på vad de vill lyfta fram. Fokus kan antingen 
läggas på själva arbetssättet, metoderna och styrningen av verksamheten 
alternativt på filosofin bakom arbetssätten, de styrande principer som bara tar 
metoderna till hjälp. I denna studie läggs fokus på de grundläggande 
principer som ursprungsförfattare definierat som Lean. 
 
Petersson, m.fl., (2009) menar att Lean bör ses som ett förhållningssätt 
snarare än en metod eller aktivitet. De menar att det därför inte går att 
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implementera Lean i en organisation utan istället ska Lean ses som en vision 
eller strategi som organisationen ska sträva mot. Petersson m.fl., (2009) 
menar att förhållningssättet Lean produktion innebär att företaget hushåller 
med sina resurser. Innebörden av Lean kan enligt Petersson m.fl. (2009) delas 
upp i tre punkter, vilka kan härledas till Womack och Jones (2003) fem steg. 
Petersson m.fl. (2009) tar upp följande tre punkter:    
 

• att inte göra något arbete som kunden inte är beredd att betala för  
• öka medarbetarnas engagemang  
• se till helheten när detaljerna förbättras. 

 
 
Womack och Jones (2003) menar att verksamheter som tillämpar Lean på rätt 
sätt kan tillgodoräkna sig effektivisering av halverade genomloppstider, 75 % 
effektivisering av orderprocessen samt 90 % i fysisk produktion . Nedan 
återges de grundläggande principer som Womack och Jones (2003) anser att 
verksamheter bör tillämpa om de vill arbeta enligt Lean för att skapa dessa 
effektiviseringar. 
 
Ett centralt begrepp inom Lean är slöseri. Slöserier är aktiviteter som inte 
skapar värde och hindrar företaget att öka försäljningen eller förbättra flödet. 
Womack och Jones (2003) tar upp två kategorier av slöseri, slöseri Typ 1 och 
slöseri Typ 2. Slöseri Typ 1 är aktiviteter som inte skapar värde för kunden 
men som ändå kan vara viktigt för att produktionen ska fungera. Slöseri Typ 
1 bör förenklas så mycket som möjligt så att det tar så kort tid som möjligt. 
Slöseri Typ 2 är däremot helt onödigt och snarare förstör värde. Fokus bör 
ligga på att eliminera slöseri Typ 2 (Womack & Jones, 2003).    
 
Womack och Jones (2003) beskriver Leans grundläggande principer under 
fem rubriker som alla går ut på att förhindra att slöseri uppstår. Dessa 
principer som benämns Värde, Identifiera värdekedja, Flöde, Att dra och 
Perfektion presenteras nedan. 
 
2.2.2.1 Värde 
Värde är ett grundläggande begrepp inom Lean- filosofin.  Vad som är värde 
kan enbart definieras av den ultimata kunden, men är av många anledningar 
svårt för tillverkare att fånga upp. Värde blir meningsfullt först när det 
uttrycks i en produkt eller tjänst som möter kundens behov beträffande pris 
och tid. Ur kundens synpunkt existerar verksamheten för att skapa värde för 
kunden. 
 
Womack och Jones (2003) menar att tillverkande företag bör förvänta sig att 
en viss typ av kund köper en viss typ av produkt till ett visst pris, vilket ska 
hålla verksamheten lönsam. I samband med dessa parametrar ska 
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verksamhetens prestanda och leveranskvalitet förbättras samtidigt som 
grundläggande kostnader stadigt reduceras. Att leverera fel vara till rätt pris 
och i rätt tid anses vara slöseri.  
 
Womack och Jones (2003) menar att leningen i en verksamhet måste känna 
till hur den egna verksamhetens process från mottagen order till leverans ser 
ut, för att kunna utvärdera om de interna processerna går i linje med kundens 
definition av värde. Womack och Jones (2003) skriver att en central del i 
punkten är var värdet skapas för kunden. Många faktorer spelar i vad värdet 
för kunden är och var det skapas. Olika förutsättningar gäller för olika 
branscher, i olika delar av världen och kan förändras över tiden. 
Sammanfattningsvis uttrycks att Lean- filosofins första steg är att identifiera 
vad som är värde för kunden. 
 
2.2.2.2 Identifiera värdekedja 
 
Värdekedja definieras som samlingen specifika handlingar som krävs för att 
föra en produkt, tjänst eller kombinering av dessa genom tre kritiska steg i en 
verksamhet - problemlösning, informationshantering och fysisk förvandling. 
Med problemlösning menas erbjudandets utveckling beträffande design 
kopplat till tekniska produktionsaspekter fram till att produkten lanseras på 
marknaden. Informationshantering innefattar informationsflödet från 
mottagen order till detaljerad planering vidare till leverans. Med den fysiska 
förändringen menas materialets förändring från råmaterial till den färdiga 
produkten slutkunden använder. 
 
Efter att verksamheter identifierat vad som är värde för kunden enligt 
föregående punkt (2.2.2.1 Värde) identifieras hela värdekedjan för varje 
produktfamilj. Värdekedjan sträcker sig även över organisationers gränser 
från leverantören av råmaterial till slutkund, därför är det viktigt att 
verksamheter i hela försörjningskedjan arbetar på liknande sätt för att 
effekterna ska infinna sig. Lean involverar helheten, även utanför 
verksamhetens gränser vilket kräver att verksamheterna är beredda att tänka 
utanför de interna processerna. 
 
2.2.2.3 Flöde 
Det tredje steget beskrivs som en total förändring av mentaliteten. Det finns 
en vana hos tillverkande företag att tänka att aktiviteter ska delas in i grupper 
beroende på dess slag och utföras enligt funktion eller avdelning för att få den 
mest effektiva och enkla produktionen. Ett exempel på detta är att tillverka i 
batcher vilket innebär att flera enheter ska färdigställas innan de skickas 
vidare till nästa operation i verksamheten. Detta sätt att arbeta gör i regel att 
påbörjade produkter ligger och väntar i produktionen, medan maskiner och 
anställda är fullt sysselsatta. När något står still utan att bearbetas är det enligt 
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Lean slöseri eftersom kunden sällan är beredd att betala för att något står och 
väntar. 
 
Styrs arbetet enligt Lean bör fokus ligga på produktens behov istället för 
verktygens och organisationens behov. Alla aktiviteter inblandade i 
produktdesign, order och tillhandahållande sker i ett pågående flöde.  Istället 
för att se funktioner eller avdelningar som delprocesser bör maskiner och 
operationer placeras ut så att enstycksflöde blir möjligt. Syftet är att få totalt 
fokus på produkten och dess rörelse genom produktionen. Dessutom är det 
genom att sälja som ett företag får pengarna att rulla in, inte genom att ha 
varor liggande på lager.  
  
Vad som krävs är alltså att sätta en ny definition på funktioner, avdelningar 
och företag för att kunna genomföra positiva bidrag för att skapa värde. De 
synliga nyttorna är att tiden från att ett koncept skapas till att produkten 
lanseras kortas ned dramatiskt, samma sak gäller tidsåtgången från 
försäljning till leverans, råmaterialets väg till slutkunden.  
 
2.2.2.4 Att Dra 
 
När en verksamhet har genomgått de förändringar samt dragit nytta av de 
dramatiska effekter som föregående punkt (2.2.2.3 Flöde) beskriver, har den 
blivit anpassad för att kunna formgiva, schemalägga och tillverka precis det 
kunden efterfrågar.  Detta gör att verksamheter inte längre behöver arbeta 
fram försäljningsprognoser, då det som produceras hela tiden baseras på det 
kunden anser vara värde. Detta innebär att verksamheten kan låta kunden dra 
produkten ut verksamheten vilket står i kontrast till att produkten trycks 
igenom produktionen för att tvingas på kunden. 
 
2.2.2.5 Perfektion 
 
Den verksamhet som hela tiden strävar efter de första fyra beskrivna 
rubrikerna ovan för att definiera kundens värde och produktens värdeflöde, se 
till att flödet flyter på obehindrat samt att verksamheten fokuserar på att 
kunden ska dra produkten genom tillverkningen kommer märka att det pågår 
ett ständigt arbete med förbättringar av processer. Reduceringar av insatser, 
tid, utrymme, kostnader och misstag behöver ske ständigt. Den sista punkten 
syftar till perfektion, vilket då kan te sig naturligt. Innebörden är en strävan 
att hela tiden bli bättre i att möta kundens efterfrågade värde, reducera 
ledtiden och höja kvaliteten. 
 



 

  18 (51) 
 

2.3 Olikheter mellan affärssystem och Lean 
 
Olikheter mellan affärssystem och Lean har diskuterats i motstridiga och 
kompletterande egenskaper. Olikheter används i denna uppsats som ett 
neutralt begrepp för att beskriva hur dessa processyner skiljer sig. 
 
Nedan avsnitt utgår ifrån Cruz-Cunhas (2010) tabell över artiklar som 
presenterar huvudsakliga skillnader mellan affärssystem och Lean. Efter att 
ha granskat ursprungskällor har vi funnit att flera källor behandlar samma 
ämne. Vi har därför valt att göra en ny utformning av tabellen som 
presenterar 5 kategorier. Vi har även lagt till teorier kring möjliga 
förbindelser. Nedan presenteras uppsatsens referensram utifrån fem 
kategorier där teori kring olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystem 
beskrivs. 
 

2.3.1 Produktionskoncept 
Nakashima (2000) skriver att affärssystem traditionellt baseras på konceptet 
med stora batcher som ser till att alla maskiner i så hög grad som möjligt är 
igång genom att maskinernas kapacitet är optimerad. Detta skiljer sig från 
synsättet i Lean eftersom utgångspunkten då är att balansera produktionen 
efter de svagaste processtegen, flaskhalsar. Syftet är att uppnå ett högre 
genomflöde i produktionssystemet som helhet utan onödiga köer 
(Nakashima, 2000).  
 
Berger och Wikner (2011) anser att affärssystem som används i en Lean-
organisation behöver stödja verksamheten genom att leverera nyckeltal och 
scorecards för att hantera förbättringsarbete i hela verksamheten. Genom att 
mäta tillverknings- processen på rätt sätt kan flaskhalsar identifieras. Det 
förenklar arbetet med att balansera tillverkningsflödet då åtgärder kan tas för 
att jämna ut flaskhalsar. 
 

2.3.2 Effektivisering av processer 
 
Bradford, Mayfield och Toney (2001) menar att affärssystemen genom 
prognoser på efterfrågan kan förebygga oplanerade stopp i produktionen som 
annars kan uppstå när material saknas. Perspektivet är att processerna blir 
effektivast genom en bra planering av resurser. Det är däremot svårt att göra 
en prognos som stämmer fullt ut, därför används generella algoritmer för att 
uppskatta osäkerheten i efterfrågan samt effekten av en låst produktion. 
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Petersson m.fl. (2009) skriver att det stora problemet med ett MRP-system är 
att planeringen inte i tillräcklig utsträckning påverkas av oväntade händelser 
som förändringar i kundbehov eller störningar i produktionen. Det innebär att 
risken för att fel produkter produceras vid fel tidpunkt ökar, vilket inte är 
effektivt. Då en korrekt plan är komplicerad att skapa bör företag istället 
arbeta med ständiga förbättringar så att de kan vara tillräckligt flexibla för att 
möta kundernas krav i realtid (Petersson , m.fl., 2009). Bradford, m.fl. (2001) 
förtydligar detta förhållande genom att mena att tyngdpunkten inom Lean är 
ständiga förbättringar till skillnad från affärssystemen som förespråkar 
planering.  
 
Bradford, m.fl. (2001) och Nakashima (2000) anser att affärssystemen bör ha 
som huvudsaklig uppgift att vara ett stöd i planeringen, men att verksamheten 
med hjälp av Lean bör definiera hur planeringen sedan ska verkställas. 
Berger och Wikner (2011) menar att genom att inta en mer administrativ roll 
kan affärssystemet utgöra en integrerad informationskanal för att 
sammanställa beslutsunderlag samt för att förse ekonomi och system för 
verksamhetsuppföljning med information. Detta innebär att affärssystemen 
får gå ifrån sin styrande roll av verksamhetens processer samt att 
affärssystemen kan skapa möjligheter för ytterligare förbättringar. 
 

2.3.3 Tryckande och dragande system 
Nakashima, (2000) skriver att vissa Lean-förespråkare menar att affärssystem 
är en motsats till Lean. Anledningen till detta menar Nakashima (2000) är att 
Lean bygger på dragande produktion till skillnad från affärssystemen som är 
tryckande. Nakashima (2000) framhåller dock att det inte är möjligt att 
jämställa Lean och affärssystem eftersom ett affärssystem bara är ett verktyg 
medan Lean är principer och metoder för tillverkning. Innehållet i avsnitt 
2.5.1 Produktionskoncept och 2.5.2 Effektivisering av processer har redan 
börjat beskriva karaktäristik för det tryckande respektive dragande systemet. 
 
Nakashimas (2000) beskrivning av en planerad batchtillverkning för 
maskinoptimering samt Bradford, m.fl. (2001) beskrivning av planerad 
tillverkning mot prognos är karaktäristiska för det tryckande systemet. 
Frigivning av material görs enligt schema, vilket innebär att vad som går 
igenom produktionen bestäms av en fördefinierad planering (Petersson  m.fl., 
2009). Frisläppning av material är kopplade till en order och 
informationsflödet sker oberoende av det fysiska flödet, se nedanstående bild. 
En längre tidshorisont från order till leverans tillämpas för att så många 
produkter som möjligt ska tryckas igenom maskinen innan den ställs om 
(Nakashima, 2000). 
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Figur 3. Tryckande system. Petersson m.fl. (2009) 

 
 
 
Det dragande systemet tillämpar daglig styrning (Nakashima, 2000) samt en 
balanserad produktion med reducerade flaskhalsar för att produkten ska 
kunna dras igenom systemet utan att stöta på hinder. Istället för att 
möjliggöra detta genom planering fokuserar det dragande systemet på att 
ständigt effektivisera genom att genomföra förbättringar (Petersson m.fl., 
2009). I det dragande systemet legitimeras förflyttningar genom interna 
signaler, till exempel en tom pallplats. Information om efterfrågan flödar 
nedströms, se nedanstående bild (Petersson m.fl., 2009). 
 
 

 
Figur 4. Dragande system. Peterson, m.fl. (2009) 

 
 
 
Nakashima (2000) skriver även att med ett affärssystem skapas 
produktionsplaner genom en kombination av faktisk försäljning, uttag ur 
lager samt från en prognos baserad på tidigare försäljning. På samma sätt 
indikeras behov av inköp av material och påfyllning av komponenter enligt 
affärssystemens principer av planer på förväntad produktion. Nakashima 
(2000) hävdar att detta står i motsats till Lean-filosofin som förespråkar ett 
dragande flöde, där inget produceras om det inte finns ett behov från interna 
eller externa kunder. 
 
Berger och Wikner (2011) samt Nakashima (2000) hävdar att affärssystem 
behöver ha en flexibilitet för att hantera båda tryckande system med 
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batchtillverkning och dragande system som hanterar flöden. Det finns ofta ett 
behov av att blanda produktionsstrategier i en verksamhet. Av kostnadsskäl 
behöver detta ofta planeras och verkställas med tryckande produktions-
system, något som affärssystemen tillhandahåller. Affärssystemet behöver 
stödja verksamhetens behov av blandade strategier.  
 
Ett vanligt sätt att arbeta med att öka genomflödet är att leta reda på och 
förbättra så kallade flaskhalsar (Bicheno m.fl., 2011). En flaskhals är den 
svagaste länken i flödet till kund och sätter därför begränsningen för hela 
flödet. Är fabrikens flaskhals identifierad kan denna användas för att styra 
hela produktionen. Eftersom alla andra processer är snabbare än flaskhalsen 
räcker det med att se till att denna producerar maximalt för att hela fabriken 
ska kunna producera med ett maximalt genomflöde (Bicheno m.fl., 2011). 

2.3.4 Transaktioner och förflyttningar 
 
Piszczalski (2000) menar att tillverkande företag hamnar i kläm när de 
försöker tillämpa både Lean och använda sitt affärssystem, då Lean fokuserar 
på att mindre är bäst; mindre lager, mindre rörelse, färre steg. 
Affärssystemens perspektiv baseras på att mer är bäst; mer information, mer 
funktioner, mer allmängiltiga processer. Vilken information som ska rensas 
bort eller behållas är däremot en svår fråga enligt Berger och Wikner (2011).  
 
Piszczalski (2000) skriver att Lean-förespråkare brukar se 
informationssystem som onödiga eftersom de tvingar på verksamheten 
processer som inte är värdeskapande för kunden. Bradford, m.fl. (2001) 
hävdar att affärssystemen ofta kan tvinga användarna att genomföra 
aktiviteter som inte är värdeskapande i syfte att fånga upp information. Det 
som menas är att informationen kanske ändå inte används. Dessutom hävdas 
att om tillverkningsprocessen genomförs rätt från början och genom hela 
processen så finns det ingen anledning att rapportera i systemet.  
 
Även Bartholomew (1999) instämmer i detta, då det skrivs att om 
tillverkningsprocessen är tillräckligt snabb och smidig finns det inte någon 
anledning att avrapportera för att kunna spåra var produkterna finns eftersom 
de rör sig för fort. Bradford, m.fl. (2001) framhåller dock att utvecklingen går 
mot mer verksamhetsnära system, men på grund av att företag redan 
investerat i system som inte är anpassade så kommer dessa att ändå leva kvar.  
 
Som nämnts tidigare i uppsatsen menar Berger och Wikner (2011) att om ett 
företag arbetar enligt Lean så behöver rapportering finnas för att kunna 
kontrollera flödet och arbeta med ständiga förbättringar. Det är alltså enligt 
Piszczalski (2000) viktigt att se över vilken nytta informationen som matas in 
gör, så att inte onödiga aktiviteter genomförs. 
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Ett syfte med affärssystemen är att standardisera processer så att de alltid går 
till på samma sätt. Lean förespråkar standardisering men innebär samtidigt att 
processer ständigt ska ifrågasättas i syfte att identifiera aktiviteter som inte 
skapar värde för kunden. Datainsamling och rapporteringar som inte skapar 
värde är slöseri och ska enligt Lean elimineras (Bartholomew, 1999).   
 
Traditionellt så har stora batcher ansetts vara fördelaktiga ur 
kostnadssynpunkt eftersom det kortar ner behovet av maskin omställningar. 
Nakashima (2000) menar att det därför är många affärssystem som stödjer 
denna tes. Lean-principen om att produkterna ska flöda står som motsats till 
detta. För att skapa ett effektivare flöde reduceras batch-storlekarna så att 
ledtiden för de enskilda produkterna blir mindre. Produkterna behöver då inte 
ligga och vänta på att en stor batch ska bli klar utan kan genast förflyttas och 
bearbetas i nästa process.  
 
I detta sammanhang spelar olikheten i tidigare nämnd tidshorisont in 
(Nakashima, 2000). Genom att se till behovet för en längre tid framöver 
skapar affärssystemet större batcher av produkter. Dessa stora batcher kräver 
färre förflyttningar än flera små och minskar som tidigare nämnt behovet av 
omställningar i maskiner. Det hindrar däremot grundprincipen om flöde 
enligt Lean-filosofin. Produktion enligt Lean baseras därför istället på en 
kortare tidshorisont vilket visserligen skapar tillfälle till fler förflyttningar 
men förflyttningar av efterfrågade produkter (Nakashima, 2000).   
 

2.3.5 Informationsplattform  
 
Lean och affärssystem tar ansats från olika plattformar. Lean- filosofin utgår 
ifrån verkstadsgolvet där fokus är visualisering av processer, mål samt 
mänsklig interaktion (Eriksen, 2008). Affärssystem är IT-baserade och utgår 
ifrån att all information finns tillgänglig digitalt för att styra och planera 
verksamheten (Piszczalski, 2000). Piszczalski (2000) skriver att affärssystem 
riskerar att leda till en sämre koppling mellan verkligheten och informationen 
i affärssystemet beträffande scheman, lagerstatus och liknande.  
 
Alltför stort fokus på informationen i affärssystemet kan leda till att 
medarbetare tar genvägar för att undvika problemen i affärssystemet istället 
för att lösa de verkliga problemen i tillverkningen (Piszczalski, 2000). 
Davenport (2000) instämmer och menar att det finns en fara i att chefer 
använder affärssystemet som verksamhetens cockpit. Även om all 
information i systemet är rätt kan inte alla aspekter i verksamheten fångas in 
och den mänskliga interaktionen är trots avancerade affärssystem fortfarande 
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mycket viktigt. Det är viktigt för att all den kunskap och information som 
finns i organisationen ännu inte kan samlas i databaser.  
 
Med datoriseringen av planering och styrning riskerar kontrollen över 
tillverkningsprocessen att flyttas från verkstadsgolvet. Piszczalski (2000) 
menar att alla de siffror och den statistik som affärssystemen kan 
tillhandahålla på skärmar är överflödig för att styra flödet av produkter, 
eftersom medarbetarna ofta endast behöver några få parametrar för att veta 
vad de behöver göra. För att balansera produktionen kan därför visualisering 
på olika sätt vara tillräckligt, skriver Piszczalski (2000).  
 
Det framhålls däremot att företag inte bör välja det ena eller andra utan att 
framtiden tillhör dem som lyckas kombinera dessa två världar på bäst sätt. 
Piszczalski (2000) menar att hur simpel tillverkningen i en fabrik än kan 
göras så kommer den fortfarande väldigt ofta vara alldeles för komplex för att 
kunna styras utan datoriserat stöd. Utan datoriserat stöd kommer det vara 
omöjligt för företag att effektivt dela och skapa planer med företagets alla 
underleverantörer, kunder och logistikpartner. Piszczalskis (2000) slutsats är 
att information till operatörer om det aktuella behovet behöver styras genom 
enkla kanaler som tomma pallar. Information på en högre nivå, till bland 
annat leverantörer och ledning måste finnas tillgängligt i digitala system 
eftersom sådan information inte tas om hand av Lean-konceptet. 
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2.4 Teoretisk referensram 
Tabell 2.1 ger en övergripande sammanställning över de fem kategorier som 
beskrivs i avsnitt 2.3. 
 
Tabell 2.1 Sammanställning av teoretisk referensram 
Kategori	  	   Fokus	   Möjlighet	  till	  

förbindelse	  Affärssystem	   Lean	  
2.5.1	  
Produktionskoncept	  
	  

Stora	  batcher	  för	  att	  
optimera	  användning	  
av	  maskiner.	  	  
Nakashima	  (2000)	  

Balanserad	  
produktion	  med	  jämnt	  
fördelad	  kapacitet	  
(Nakashima,	  2000)	  
genom	  att	  identifiera	  
flaskhalsar.	  

Affärssystem	  ska	  
kunna	  leverera	  
nyckeltal	  och	  
scorecards	  för	  att	  
stödja	  förbättrings-‐	  
arbete	  och	  identifiera	  
flaskhalsar.	  
Berger	  och	  Wikner	  
(2011)	  

2.5.2	  
Effektivisering	  av	  
processer	  
	  

Effektivare	  processer	  
genom	  att	  planera	  väl.	  
På	  så	  sätt	  förebyggs	  
oväntade	  stopp	  på	  
grund	  av	  material-‐
brist.	  
Bradford,	  m.fl.	  (2001)	  
	  

Effektivare	  processer	  
genom	  ständiga	  
förbättringar.	  Då	  styrs	  
arbetet	  mot	  kund-‐
värde.	  Petersson	  m.fl.	  
(2009)	  

Affärssystem	  ska	  
fungera	  som	  
planeringsverktyg	  för	  
att	  stödja	  en	  flödande	  
produktion.	  
Bradford,	  m.fl.	  (2001)	  

2.5.3	  
Tryckande	  och	  
dragande	  system	  
	  

Lång	  tidshorisont	  
samt	  tillverkning	  mot	  
prognos	  och	  faktiska	  
order.	  
Nakashima	  (2000).	  

Daglig	  styrning	  samt	  
tillverkning	  mot	  
faktisk	  efterfrågan.	  
Nakashima	  (2000).	  

Affärssystem	  ska	  vara	  
flexibelt	  genom	  att	  
stödja	  en	  kombination	  
av	  tryckande	  och	  
dragande	  system.	  
Berger	  och	  Wikner	  
(2011)	  

2.5.4	  
Transaktioner	  och	  
förflyttningar	  
	  

Perspektivet	  att	  ha	  
tillgång	  till	  mycket	  
information,	  mycket	  
funktioner	  och	  mer	  
standardiserade	  
processer.	  
Piszczalski	  (2000),	  
Bartholomew	  (1999).	  
	  
	  
	  

Perspektiv	  för	  
reducering	  av	  lager,	  
rörelse	  och	  steg.	  	  
Piszczalski	  (2000)	  
	  
Standardiserade	  
processer	  med	  
benägenhet	  att	  
förändras.	  	  
Bartholomew	  (1999).	  
	  
	  

Avrapportering	  i	  
affärssystem	  för	  
flödeskontroller	  samt	  
för	  att	  stötta	  arbetet	  
med	  ständiga	  
förbättringar.	  
Berger	  och	  Wikner	  
(2011)	  
Det	  är	  viktigt	  att	  
utvärdera	  vilken	  
information	  som	  tillför	  
nytta.	  Piszczalski	  
(2000)	  

2.5.5	  
Informations-‐	  plattform	  

Är	  datorbaserat	  och	  
bygger	  på	  att	  all	  
information	  finns	  
tillgänglig	  digitalt,	  
Piszczalski	  (2000)	  

Utgår	  från	  
verkstadsgolvet	  och	  
fokuserar	  på	  
visualisering	  och	  
mänsklig	  interaktion,	  
Piszczalski	  (2000)	  

Affärssystemet	  
behöver	  ge	  stöd	  för	  
visualiseringen	  i	  
verkstaden	  samtidigt	  
som	  det	  tar	  hand	  om	  
informationen	  som	  
används	  för	  
beslutsfattande,	  
Piszczalski	  (2000)	  
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3 Metod 
I metodkapitlet redovisas studiens praktiska tillvägagångssätt beträffande 
datainsamling, urval av informanter, källkritik och etiska överväganden samt 
analysmetod. Inledningsvis presenteras det vetenskapliga perspektiv studien 
tillämpat. 
 

3.1 Positivistiskt perspektiv 
 
Beroende på hur verkligheten betraktas samt hur forskaren tror att vetskap 
kan finnas om verkligheten väljs en metod för att samla in data (Jacobsen 
2002). I följande kapitel kommer vi därför att redovisa vår syn på 
verkligheten. Med utgångspunkt ur detta har vi valt en passande metod vilket 
diskuteras i slutet. 
 
Jacobsen (2002) beskriver två huvudsakliga synsätt på vetenskapen. Dels 
finns positivismen som menar att verkligheten kan beskrivas utifrån generella 
lagar. Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen där lagar har 
formulerats för att till exempel beskriva fenomen inom fysiken. Positivismen 
menar att sådana generella lagar också finns i sociala system, verkan leder 
alltid till samma konsekvens. Positivismens motsats är hermeneutiken som 
menar att vi kan förklara varje enskild händelse men aldrig generalisera detta 
till att gälla alla kommande eller inträffade händelser av olika slag.  
 
Jacobsen (2002) skriver att beroende på vilket av dessa synsätt som väljs så 
kommer forskaren att leta efter olika saker. Antingen positivistisk generell 
lagbundenhet eller hermeneutisk insikt om den unika situationen. Vårt 
förhållningssätt i uppsatsen kom att vara positivistiskt då vi förväntar oss att 
kunna dra generella slutsatser genom att jämföra våra forskningsobjekt. Vi 
tror att verksamheter som inför samma Lean- komponent kommer stöta på 
samma konflikter eller komplement gentemot affärssystemet, med andra ord 
att det finns en orsak verkan relation mellan dessa. Vårt val av vetenskapssyn 
har fått konsekvenser för den valda metoden. 
 

3.2 Analytisk ansats med induktiv strategi 
 
Det finns olika strategier för att en studie ska få så bra grepp om verkligheten 
som möjligt. De två huvudsakliga ansatserna är deduktiv och induktiv 
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(Jacobsen, 2002). Den deduktiva ansatsen förespråkar att forskaren börjar 
med att skapa sig förväntningar genom att först undersöka tidigare teorier och 
empiriska undersökningar. Därefter insamlas ny empiri för att se om 
forskarens förväntningar stämmer överens med verkligheten eller inte. Den 
deduktiva ansatsen kritiseras för att forskaren är bunden till sina 
förväntningar. Forskarens förväntningar riskerar att leda till en benägenhet att 
endast söka efter information som stödjer dessa förväntningar. Forskaren 
riskerar då att bortse ifrån information som är ännu viktigare (Jacobsen, 
2002).  
 
Motsatsen till den deduktiva ansatsen är den induktiva. Den induktiva 
ansatsen förespråkar att forskaren börjar med att samla in empiri utan några 
som helst förväntningar. Målsättningen är att det empiriska materialet samlas 
in helt utan begränsning. På så sätt kan forskaren försäkra sig om att 
verkligheten blir fullständigt korrekt återgiven i den specifika situationen 
(Jacobsen, 2002). Den induktiva ansatsen kritiseras av de som hävdar att en 
människa inte kan vara helt utan förväntningar och samla in all relevant 
information ur en specifik situation. Med en rent induktiv ansats kan det 
därför hävdas att forskarens förväntningar istället endast har hållits dolda 
(Jacobsen, 2002). Av denna anledning menar Jacobsen (2002) att skillnaden 
mellan den induktiva och deduktiva ansatsen främst ligger i hur forskaren 
förhåller sig till att ta in ny information under insamlandet av empiri.  
 
Vid arbetets början var vi osäkra på vilken information och vilka förhållande 
som var relevanta, vilket enligt Jacobsen (2002) passar vid en induktiv 
metod. Vi valde däremot att först läsa in oss på det ämne vi ville undersöka 
och började med att samla tidigare teori. Detta kan ses som ett 
tillvägagångssätt enligt den deduktiva ansatsen. Vi har däremot strävat efter 
att vara öppna för ny information under studiens gång vilket är i enlighet med 
den induktiv ansats.  
 
Vårt tillvägagångssätt ser vi därför som ett sätt att istället explicit presentera 
de förväntningar som vi ändå skulle ha haft. Jacobsen (2002) skriver att det är 
naivt att tro att verkligheten kan studeras utan att resultatet av 
undersökningen färgas av forskaren. Jacobsen (2002) förespråkar därför 
oberoende av deduktiv eller induktiv strategi en analytisk ansats.  
 
Den analytiska ansatsen går ut på att forskaren uttryckligt skapar klarhet i 
sina förväntningar innan empirin samlas in (Jacobsen, 2002). I vår studie har 
vi därför dragit nytta av att i förväg veta hur verkligheten kan förväntas se ut 
men utan att begränsa insamlandet av empirisk data utefter dessa 
förväntningar. Vi har således valt en analytisk ansats med induktiv strategi. 
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3.3 Kvalitativt tillvägagångssätt 
 
En kvalitativ metod används för att undersöka problem som kräver att 
undersökningen går på djupet och behöver vara öppen för oväntade 
förhållanden (Jacobsen, 2002). För att få fram en större nyans av data 
behöver undersökningen fördjupas i ett fåtal enheter. Den kvalitativa 
metoden lämpar sig för att skapa förståelse för en specifik situation. I kontrast 
till den kvalitativa står den kvantitativa metoden som används för att 
undersöka omfånget och utsträckningen av ett fenomen genom att undersöka 
så många som möjligt (Jacobsen, 2002).   
 
Vi såg att en kvalitativ metod skulle passa uppfyllandet av vårt syfte bäst 
eftersom syftet är av förståendeskapande karaktär. Vi upplevde att det 
område vi ville undersöka inte var så väl utforskat sedan innan. Av den 
anledningen ville vi ha möjlighet att samla in information som vi inte redan 
från början kunde vara medvetna om, information som vi under 
undersökningens gång kunde överraskas av. Dessutom gav den kvalitativa 
metoden möjlighet att föra en diskussion med våra forskningsobjekt för att på 
så sätt kunna gräva fram information som för dem inte var helt självklart. Det 
kvalitativa tillvägagångssättet möjliggjorde en djupare diskussion i frågor där 
informanterna hade mer att berätta. Syftet var att få ut mer information än vid 
ett kvantitativt tillvägagångssätt.     
 

3.4 Datainsamling  
 
Det finns två typer av data som kan ligga till grund för forskarens 
undersökning, sekundär- och primärdata. Nedan presenteras vad detta är och 
hur vi har använt oss av dessa.  
 

3.4.1 Sekundärdata 
Jacobsen (2002) beskriver sekundärdata som forskning som baseras på 
upplysningar som är insamlade av andra. Kvalitativa sekundärdata benämns 
texter där forskaren tar del av existerande berättelser och försöker tolka dem. 
Vi har använt oss av sekundärdata för att styrka de teorier som existerar kring 
problemställningen. Den stora bristen med sekundärdata är att den är tolkad 
och använd för ett annat syfte i en annan undersökning och därför inte 
anpassad för den egna undersökningen (Jacobsen, 2002). Vi har bemött detta 
problem genom att så långt det går använda oss av ursprungliga källor så att 
så få forskares tolkningar som möjligt ligger i mellan oss och 
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ursprungsmaterialet. Presenterad sekundärdata har legat till grund för 
insamling av primärdata.  
 
I ett begynnande stadie utforskades vad som fanns skrivet i ämnet Lean 
relaterat till affärssystem. Information söktes på en bred bas i bland annat 
databaser som Linnéuniversitetets Elin/ Libhub och DiVA - Digitala 
Vetenskapliga Arkivet. Information har även samlats in genom att granska 
källor som syftar till att beskriva enbart Lean- filosofin eller enbart 
Affärssystem. 
 

3.4.2 Primärdata 
Jacobsen (2002) definierar primärdata som information som samlas in från 
personer eller grupper av personer. Forskaren går direkt till den primära 
informationskällan för att samla in information genom intervjuer, 
observationer eller frågeformulär.  
 
Vår insamling av primärdata har främst skett genom telefonintervjuer. Som 
stöd har vi utgått ifrån en förbestämd frågestruktur med helt öppna frågor. 
Det är ett tillvägagångssätt som är fördelaktigt vid en kvalitativ studie 
eftersom forskaren då inte riskerar att glömma bort vissa ämnen som ska 
undersökas (Jacobsen, 2002). Intervjuguiden som används i studien redovisas 
som bilaga 2. Dock har vi inte låst intervjun till dessa frågor utan har 
anpassats samtalen efter informantens svar, vilket Jacobsen (2002) 
förespråkar. Tillvägagångssättet valdes för att undvika att hindra 
datainsamlingen utifrån vår förkunskap. Istället så kan vi få med all den 
information som informanten tycker är viktig. Jacobsen (2002) 
rekommenderar även att ljudupptagningar görs under intervjun för att 
säkerställa att information inte faller bort. Varje intervju har spelats in, 
samtidigt som stödanteckningar förts. 
 
Kontakten och intervjuerna med företagen har alltså i huvudsak skett via 
telefon. Eriksson och Wiedersheim- Paul (2006) skriver att telefonintervjuer 
har den nackdelen att det kan vara svårt att samtala om personliga ämnen, 
men eftersom undersökningens frågeställning inte bedöms röra 
informanternas person ser vi inte detta som ett hinder. Telefonintervjun har 
däremot den stora fördelen att de inte kräver någon fysisk förflyttning och 
därför blir effektivare att genomföra. Dessutom menar Eriksson och 
Wiedersheim-Paul (2006) att telefonintervjuer oftast har en högre 
svarsfrekvens jämfört med besöksintervjuer. Det har varit viktigt för studien 
att få med flera informanter vilka funnits på skilda platser runt om i Sverige 
och telefonintervju har vi därför bedömt som det mest lämpliga. Då en 
informant inte kunnat medverka under arbetstid har denne besvarat frågor 
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skriftligen via e-postkorrespondens. Detta gäller informant 6, vars svar därför 
inte har kunnat vara lika uttömmande.  
 
Samtliga informanter har fått tillgång till diskussionsfrågor ett antal dagar 
innan intervjun för att få en möjlighet att förbereda sig. Jacobsen (2002) 
menar att det finns nackdelar med att skicka ut frågor till informanter i förväg 
då det kan påverka deras svar. Men eftersom studiens ämne är komplicerat 
och kräver insyn i flera delar av verksamheten har vi valt att göra på detta sätt 
eftersom det är svårt för informanterna att förstå problematiken och svara på 
frågorna utan förberedelse. 

3.5 Urval 
Trots att det finns en trend att arbeta enligt Lean-konceptet så är inte filosofin 
speciellt utspritt i Sverige idag. Det är däremot vanligt att verksamheter 
använder sig av någon typ av affärssystem. De verksamheter som studerats 
använder Microsoft Dynamics NAV, SAP, Movex M3, ASW kombinerat 
med Baan samt Garp som förekommer i två fall. Vi tittar på tillverkande 
verksamheter i Sverige som använder ett affärssystem, men som arbetar 
aktivt med att införa Lean. Produktionslyftet är ett statligt initiativ som har 
till syfte att sprida Lean till svenska företag och finansieras av KK-stiftelsen 
och Vinnova. Genom Produktionslyftet har vi kommit i kontakt med möjliga 
informanter. Produktionslyftet riktar sig främst till medelstora företag, vilket 
passar bra då teorin finner att verksamheter i den storleken behöver 
kombinera Lean och affärssystem. 
 
 
Enligt Jacobsen (2002) kan informanter väljas ut utifrån deras närhet till 
fenomenet som ska belysas. En kritisk faktor för denna studie är att 
informanter är förstahandskällor, som Jacobsen (2002) definierar som 
personer som upplevt fenomenet själva, och inte fått det återberättat för sig. 
Därför har medarbetare valts ut till informanterna utifrån deras involvering i 
verksamhetens arbete med Lean samt hur detta relaterat till verksamhetens 
affärssystem. Informanterna har befattning inom produktion men har en 
position där de blivit involverade i verksamhetens arbete med affärssystemet. 
 

3.6 Validitet och reliabilitet 
 
Att pröva undersökningens validitet och reliabilitet innebär att forskaren ser 
kritiskt på det insamlade materialet och bedömer hur giltig undersöknings 
resultat är (Jacobsen, 2002).    
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Med validitet menas att empirin måste vara giltig (Jacobsen, 2002). 
Giltigheten beror på hur väl forskaren kan vara säker på att det insamlade 
materialet är det som de verkligen ville ha reda på för att kunna svara på 
frågeställningen. Vi bedömer att giltigheten i vår undersökning säkerställs 
genom att vi har frågat på företaget efter de personer som ansågs ha mest 
kunskap i ämnet och som arbetar med ämnet i sitt dagliga arbete. 
Informanterna har därför en närhet till ämnet som stärker undersökningens 
giltighet. Giltigheten stärks också av att flera informanter har svarat liknande, 
vilket talar för att deras svar också kan generaliseras till andra. Dessutom 
stärks giltigheten av att svaren har prövats mot den teoretiska referensramen 
vilken bekräftar informanternas svar. 
  
Med reliabilitet menas att empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig vilket 
innebär att undersökningen ska gå att genomföra igen med samma resultat 
(Jacobsen, 2002). Vi bedömer att reliabiliteten i vår undersökning stärks av 
att vi har utgått ifrån en intervjuguide med frågor att utgå ifrån under 
intervjuerna. På så sätt har vi haft möjlighet att jämföra de olika 
informanternas svar men det ger också möjlighet att genomföra fler intervjuer 
med samma utgångspunkt.  
 
Eftersom informanterna har fått intervjufrågorna innan intervjutillfället har de 
haft möjlighet att tänka över sina svar utan att vi som intervjuare har kunnat 
påverka dem, på så vis kan trovärdigheten stärkas eftersom svaren inte 
påverkas av oss som forskare. För att stärka tillförlitligheten har vi i de fall 
där informanten varit osäker på frågan haft möjlighet att förklara och 
förtydliga frågan så att informantens svar stämmer överens med vad vi frågar 
efter. 

3.7 Källkritik 
 
Det finns en brist på vetenskapliga studier skrivna om det ämne uppsatsen 
syftar att undersöka. Det anas att källor som använts inte är skrivna med en 
helt objektiv syn, då det i vissa fall uppfattas som att upphovsmän tar parti för 
antingen affärssystemens eller Leans perspektiv. Materialet har granskats 
med stor medvetenhet. Vissa källor är över 10 år gamla, men då det inte 
skrivits något i ämnet som pekar på att informationen inte längre är aktuell 
anses de fortfarande vara gällande.  
 

3.8 Etiska överväganden 
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Enligt Jacobsen (2002) är det etiskt korrekt att informanter får lämna sitt 
samtycke till att medverka i undersökningar. De ska även ha rätt att vara 
anonyma, därför har alla informanter inför fått ge sitt medgivande till 
medverkan i undersökning, inspelning av intervju samt avgöra huruvida de 
vill bli anonymiserade i uppsatsen. 
 
Jacobsen (2002) menar att det är upp till forskaren att presentera data på ett 
sätt så att den inte kan kopplas till individen som lämnat svaren. Ett sätt är att 
eliminera data som kan bidra till att individen kan identifieras. Av denna 
anledning har vi valt att anonymisera alla informanter. Vi har även valt att 
dölja de branschtillhörigheter informanternas arbetsgivare har. Utan dessa 
åtgärder skulle det ha väldigt lätt att urskilja vilken data som kommer från de 
informanter som önskat vara anonyma. 

3.9 Analysmetod 
 
Efter att intervjuer genomförts har anteckningar och inspelningar renskrivits i 
analyskort. På så sätt inleds kategoriseringsarbetet (Jacobsen, 2002), där 
författarna valt att lyfta fram särskilda teman. Dessa teman grundas på de 
motsättningar som beskrivits i kapitel 2 Teori, som även intervjufrågorna 
baserats på. Enligt Jacobsen (2002) hindrar inte denna typ av kategorisering 
att undersökaren är öppen för andra inslag som inte varit väntade. Under 
analysarbetet har kontakt tagits med verksamheterna på nytt för att 
komplettera med information som saknats. 
 
Enligt Fejes & Thornberg (2009) går analysmetoden tolkning ut på att 
forskaren utläser kontexten ur det empiriska underlaget utifrån en 
referensram. Vi undersöker därför vårt empiriska material utifrån vårt 
teoretiska ramverk som presenteras i kapitel 2 Teori för att skapa ökad 
förståelse för fenomenet som vi undersöker.  
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4 Resultat 
Under detta kapitel presenteras undersökningens empiri insamlad från sex 
informanter. Under vissa beskrivningar förekommer verktyg som används för att 
tillämpa Lean, dessa beskrivs i bilaga 1.  
 

4.1 Informant 1  
Informant 1 arbetar som Lean-ansvarig på ett företag med ett hundratal 
anställda. Företaget ingår i en internationell koncern med centrallager i 
Holland och tillverkningsenheter runt om i Europa, däribland Sverige. 
Affärssystemet som används är det koncerngemensamma Movex M3. 
År 2007 påbörjade företaget sitt arbete med Lean genom att starta upp ett 5S-
arbete i två testgrupper, vilket är ett verktyg som används för att uppnå 
perfektion. 
 
Företaget upplevde en nyfikenhet över vad produktionsfilosofin Lean innebär 
och ville prova om det var något för dem. Företaget hade tidigare försökt att 
arbeta med förbättringsgrupper utan att riktigt lyckas. Genom att införa Lean 
ingavs hopp om att kunna få arbetet med perfektion att fungera. Företaget 
ville bli bättre på att ta hand om de problem som uppstår och ta tag i dem 
direkt.  
 
Även om andra aspekter än Lean- filosofin också spelar in så har företaget 
blivit effektivare sedan 2007. Tillverkningsprocessen har ett bättre 
genomflöde, något som märks i bland annat det reducerade antalet 
övertidstimmar. Informant 1 menar att de förändringar som skett på företaget 
främst har inneburit att problem hanteras på ett bättre sätt. Vi har blivit mer 
snabbfotade, säger informant 1 (2011). Trots att företaget inte gjort några 
stora förändringar i t.ex. fabrikslayout så har informant 1 ändå upplevt att 
Lean-tänket inte stödjs av deras affärssystem. Informant 1 berättar att 
process-schemat i affärssystemet inte går att ställa om på det sätt som de vill. 
 
”Helt enkelt så är det som om affärssystemet ser varje operation som 
avgränsade delar istället för en sammankopplad sekvens.” Informant 1 
(2011) 
 
Det uppstår därför problem när företaget vill koppla ihop flera operationer till 
en lång sekvens och vid parallella operationer. Det är också svårt att hämta 
siffror ur affärssystemet, något som är nödvändigt för att stödja i Lean-
arbetet. ”För det behöver man i princip sidosystem” säger informant 1 (2011).     
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Företaget har gått ifrån att lägga månadsplaner till att nu arbeta med dagliga 
planer för produktionen. Företagets största kund är koncernens lager i 
Holland. Det lagret styrs utifrån MRP (Material och resursplanering) i 
affärssystemet vilket tvingar företaget informant 1 arbetar på att använda 
MRP. ”Egentligen så skulle vi vilja kunna köra vissa produkter enbart som 
kundorderstyrt” säger informant 1 (2011). Det går inte att blanda de olika 
sätten i företagets affärssystem vilket får till konsekvens att den femtedel av 
produktsortimentet som tillverkas mer sällan också körs som MRP, trots att 
det vore bättre att arbeta kundorderstyrt. 
 
MRP-styrningen får också till konsekvens att det skapas större batch-
storlekar än vad som är önskvärt. Informant 1 ger ett exempel att om 
affärssystemet räknar ut att behovet för de tre kommande månaderna är 1000 
produkter så registreras en tillverkningsorder på 1000 artiklar. Behovet är 
troligtvis inte 1000 på en gång samtidigt som det finns behov av att tillverka 
andra artiklar under samma vecka också.  
 
”Alltså vill vi dela upp ordern i kanske 100x10 under ett antal veckor. Då 
hade vi kunnat mixa olika produkter lättare.” säger informant 1 (2011).  
 
Det är såklart möjligt att göra detta manuellt men det är något som med 3000 
aktiva produkter blir väldigt tidskrävande. 
 
Den största inverkan som informant 1 upplever att affärssystemet har på 
deras tillverkningsprocesser är affärssystemets krav på återrapportering. Det 
ger visserligen information om kassationsnivåer som är värdefull men helst 
hade dessa gränser och steg som bromsar produktionen inte existerat. För att 
förenkla undersöks möjligheter att använda bland annat streckkodsläsare. 
 
Som tidigare nämnt så upplever informant 1 att de största förändringarna med 
Lean har varit sättet att kommunicera och ta tag i problem. ”Lean handlar 
mycket om att utmana sina processer och det gör vi mycket mer nu.” säger 
informant 1 (2011). De större lagren som hölls förr gjorde att företaget inte 
behövde agera så mycket utan problem kunde bero, berättar informant 1 
(2011). Med Lean så visualiseras problemen bättre och genom att ta tag i dem 
så har företaget större kontroll. 

4.2 Informant 2 
 
Informant 2 arbetar som produktionstekniker på ett företag med 162 
anställda. Tillämpningen av Lean startade 2010 då det fanns ett behov av att 
reducera kostnader genom att effektivisera verksamhetens processer. 
Utländska konkurrenter kunde erbjuda lägre priser, vilket ställde krav på ett 
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smartare arbetssätt. Verksamheten använder sig av SAP som affärssystem- 
leverantör. SAP är gemensamt för hela koncernen och har inte valts på grund 
av att det stöder Lean. 
 
De verksamhetsområden som varit i fokus för förändringar enligt Lean- 
filosofin är främst produktionen. Förbättringar har skapat möjlighet till 
ytterligare förändringar på andra håll, inom administrativa avdelningar som 
ekonomi och marknad samt tekniskt arbete.  
 
Verksamheten har arbetat med att korta ner ställtider med hjälp av metoden 
SMED (Single Minute Exchange of Dies) i syfte att reducera lager. 
Produktvarianter har reducerats ned för att få en ökad standardisering av 
produkter. Ytterligare en förändring är att de har standardiserat arbetet med 
att skapa ordning och reda på arbetsplatserna genom verktyget 5S. Genom 
förbättringstavlor placerade i fabriken presenteras definierade mål samt hur 
långt målet uppnåtts.  
 
Just In Time tillämpas för utleveranser men verksamheten har inte kommit 
lika långt på denna punkt beträffande inleveranser. Kanban tillämpas då 
verksamheten har problem med stora lagerplatser. Effektivitetsmätningar har 
påbörjats avdelningsvis via SAP. För att mäta effektivitet används 
information om stämplad arbetstid från SAP samt ett tredjeparts- system som 
beräknar hur många detaljer som tillverkas på varje skift. De mätmetoder i 
affärssystemet som används idag är inte tillfredställande då det saknas stöd 
för att granska mättal per produktionslinje. Verksamheten upplever inte att 
affärssystemet klarar av detta. 
 
Informant 2 upplever att affärssystemets planeringsstöd har varit en viktig 
faktor för arbetet med minskningen av ställtider. Verksamheten har ett behov 
av att förebygga att förändringar i produktionsplanen sker nära inpå att en 
maskin startar en ny körning.  
 
“En bra planering gör att du kan ställa så mycket som möjligt i det yttre 
stället innan man börjar med den nya produkten... Vi har uppmärksammat att 
det krävs en bra planering för att slippa ändra en körlista i sista sekunden 
och slösa tid på det yttre stället.” Informant 2 (2011) 
 
Affärssystemets planeringsprocess utgår ifrån varor som finns på lager. Är 
det brist på varor skapas en körorder som planeraren lägger upp på bästa sätt. 
Materialanskaffning sker utifrån säkerhetslager upprättade i affärssystemet. 
Informant 2 (2011) beskriver: 
 
“SMED har påverkat arbetet i produktionen beträffande yttre och inre 
ställtider, alltså sådant som vi kan göra medan produktionslinjen ändå 
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rullar, har vi då en bra planering då kan du ställa så mycket som möjligt i det 
yttre stället innan det är dags att påbörja den nya produkten.” 
 
Verksamheten har just nu ett behov av att avrapportera mer frekvent under 
tillverkningsprocessen. Som det ser ut nu avrapporteras hela komponenter, 
vilket gör att material dras från saldot först när en komponent är färdigställd. 
Det gör att materialsaldo i affärssystemet inte stämmer i realtid. Därför pågår 
ett arbete med att fastställa rutiner för avrapportering efter varje operation. 
 
Efter att företaget börjat tillämpa Just In Time upplever Informant 2 att det 
har blivit lättare att se när saker är slut på lagret, då leveransintervallerna blir 
kortare. Vid problem med att kassationer inte bokförs samtidigt som 
beställningsintervallerna är långa kan det hända att det märks att lagersaldot 
är lägre än affärssystemet visar. 

4.3 Informant 3 
 
Informant 3 är produktionschef på ett företag med 75 anställda. Företaget 
började arbeta med Lean år 2007. Företaget hade hört från andra att det var 
ett bra sätt att arbeta. Företaget hade en förhoppning om att Lean-arbetet 
skulle kunna hjälpa dem att sänka sina höga kostnadsnivåer, kostnaden att 
tillverka produkterna var helt enkelt för höga.  
 
Till en början försökte företaget få med alla avdelningar i Lean-arbetet men 
fokus har sedan riktats mot produktionen eftersom det upplevts att det är där 
det kunnat ge störst effekter. Där tillämpas ett antal principer som gett goda 
resultat. Företaget jobbar till exempel med att standardisera arbetssätt, skapa 
ordning och reda enligt 5S och att göra värdeflödesanalyser.  
 
I produktionen har Lean-arbetet inneburit att arbetsmoment har ifrågasatts 
och nya lösningar tagits fram. Det har resulterat i bättre arbetsmiljö och 
tillverkningstiden reducerats med en tredjedel. Företaget använder sig av 
affärssystemet Garp men har kopplat bort modulen för verkstadsplanering. 
Planeringen görs istället i ett väl utvecklat Excel dokument, ett tillvägagångs-
sätt som informant 3 upplever stödjer verksamheten mycket bra.   
 
Informant 3 upplever inte att deras affärssystem varken har varit ett hinder 
eller en hjälp i deras Lean-arbete. När företaget har reducerat batchstorlekar 
eller förändrat det fysiska flödet så har det kunnat göras utan komplikationer i 
affärssystemet. Däremot så upplever inte heller informant 3 att affärssystemet 
har kunnat stödja dem i att till exempel plocka ut relevanta mätvärden.   
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Informant 3 menar däremot att verksamheten har fått större kontroll över 
produktionen efter det att Lean införts. En anledning är att när företaget sakta 
men säkert har förbättrat sina tillverkningsprocesser samtidigt har blivit bättre 
på att uppdatera tillverkningstiderna i affärssystemet. 
  
Informant 3 berättar att anledningen till att företaget inte använder sig av 
affärssystemets verkstadsplanering är att det Excel- dokument som används 
är mycket enklare. Det upplevs tidsödande att administrera detaljer i 
affärssystemet.  
 
”I ett mer komplicerat affärssystem så kan du sitta och ändra i detaljer hela 
dagarna, men jag har ju annat att göra också” berättar informant 3 (2011). 

4.4 Informant 4 
 
Informant 4 arbetar som logistikchef i en verksamhet med 122 anställda, där 
Lean har tillämpats sedan 2005. Det ursprungliga syftet med 
implementeringen var att skapa ordning och reda samt att upprätta rutiner för 
att hantera förbättringar. Verksamheten håller just nu på att implementera 
affärssystemet Baan. Vid intervjutillfället har Baan implementerats i 
orderprocessen men i produktionen används det föregående affärssystemet 
ASW. 
 
Produktionen har varit i fokus för företagets Lean- arbete, men anpassningar 
av administrativa rutiner är på gång. 5S har tillämpats för att skapa 
standardiserad ordning på arbetsplatser samtidigt som förbättringsgrupper 
tagits fram. Lean- arbetet har främst lett till kulturella förändringar samt vissa 
layout- förändringar. 
 
Informant 4 uppger att affärssystemet styr verksamheten samtidigt som det är 
ett hjälpmedel, då det tillhandahåller all information. Informant 4 har inga 
rutiner för att mäta produktionens effektivitet. I dagsläget har verksamheten 
dåligt uppdaterad grunddata vilket gör att affärssystemet inte kan användas 
för att hitta flaskhalsar. 
 
Informant 4 har upptäckt en nackdel i att inte ha uppdaterade 
tillverkningstider i affärssystemet då det försvårar mätning av effektivitet. 
Verksamheten är medveten om problemet men har inte agerat för att 
uppdatera tiderna. På sikt kommer företaget se över hur planering av 
produktionen går till. Vid intervjutillfället har det inte genomförts 
förändringar beträffande planeringen efter införandet av Lean. Informant 4 
har därför ingen uppfattning kring huruvida affärssystemets tryckande system 
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skapat några konflikter med eller komplement till Leans dragande 
affärssystem. 
 
Informant 4 upplever att deras föregående affärssystem haft en väldigt 
omständig orderregistreringsprocess. Det har upplevts som att affärssystemet 
ställt krav på fler aktiviteter än vad som var nödvändigt för att genomföra 
uppgiften. Informationsflödet har förbättrats mellan avdelningar sedan 
verksamheten började tillämpa daglig styrning. Det finns en inarbetad vana 
att dagplanera eftersom företaget uteslutande arbetar efter kundorder.  

4.5 Informant 5 
 
Det femte företaget som medverkat i undersökningen sysselsätter 115 
anställda och har tillämpat Lean sedan 2008. Företaget sysslar i huvudsak 
med legotillverkning. Informant 5 arbetar som produktionschef. Införandet av 
Lean var naturligt då det redan stämde överens med stora delar av 
verksamhetens arbetssätt. En stor anledning var att ledningen inte ville ha en 
toppstyrd organisation och sökte sätt att uppmuntra korta beslutsvägar och 
kunskapsspridning. Samtidigt krävdes handlingar för att behålla produktionen 
i Sverige. Företaget använder affärssystemet Microsoft Navision (numera 
benämnt NAV). Vid implementeringen gjordes många anpassningar för att 
systemet skulle stödja verksamhetens processer. 
 
Informant 5 anger att verksamheten har prioriterat att Lean- filosofin sprids i 
hela verksamheten. Att fokusera på ett eller ett fåtal verksamhetsområden 
skulle inte ta fram de nyttor verksamheten önskar. Det anses viktigt med 
integration mellan verksamhetens avdelningar då hela flödet från order till 
leverans involveras. 
 
Den största förändringen som gjorts hos Informant 5 är en mental förändring 
hos medarbetare. Ett nytt sätt att belysa problem har skapats, där fokus ligger 
på hur problemet blir löst effektivt istället för vem som bär ansvar. Införandet 
av Lean har inte krävt några stora investeringar, informant 5 framhäver att 
även små förändringar kan ha stor effekt. 
 
Informant 5 upplever att arbetet med att mäta processer får ett bra stöd från 
Navision och har inte stött på några bekymmer. För övrigt har verksamheten 
inte stött på några olikheter mellan affärssystemets processer och Lean- 
filosofin. Informant 5 har ingen uppfattning kring hur affärssystemet gett stöd 
till Lean- arbetet, det anses att det inte bör påverkas. Inställningen i 
verksamheten är att affärssystemet får följa med och anpassas, men hittills 
har det inte behövts. 
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Informant 5 upplever inte att Lean står i konflikt till affärssystemets 
planering.  
 
“Inte hos oss, på grund av att vi arbetar med legotillverkning och tillverkar 
direkt enligt den produkten kunden efterfrågar. Vi kan inte styra  våra egna 
flöden.” Informant 5 (2011).  
 
Därför har till exempel kanban inte varit aktuellt för denna verksamhet, då 
det anses att det skulle skapa kapitalbindning i form av lager. Av den 
anledningen styrs verksamheten sin tillverkning efter affärssystemets 
planering. 
 
Det upplevs inte att affärssystemet skapar onödiga transaktioner. För övrigt 
har verksamheten inte stött på några olikheter mellan affärssystemets 
processer och Lean- filosofin. Informant 5 har ingen uppfattning kring hur 
affärssystemet skapat stöd till Lean- arbetet och anses att affärssystemet inte 
påverkas. Inställningen i verksamheten är att affärssystemet får följa med och 
anpassas efter de förändringar som görs. 
 

4.6 Informant 6 
Informant 6 jobbar på ett företag med ett 70-tal anställda. Företaget har 
arbetat med Lean sedan 2008 men säger att Lean-arbetet verkligen fick fart 
först 2010. Verksamheten använder affärssystemet Garp. Då informant 6 inte 
har haft möjlighet att delta i den fullständiga undersökningen återges inte 
dennes uppfattning kring vissa punkter. Arbetet med Lean har lett till 
tydligare produktflöden och bättre ordning på de olika stationerna. Lean-
arbetet har också lett till att verksamheten valt leverantörer som finns 
geografiskt närmre företaget.  
 
Informant 6 berättar att företaget har försökt anpassa sig mer till Lean och 
upptäckt att affärssystemet är ganska stelt och inte så lätt för dem att 
kombinera med Lean. Det har fått till konsekvens att företaget har fått göra 
några speciallösningar för att kunna styra flöden på det sättet de nu vill. 
Informant 6 berättar att det krävs en hel del manuellt jobb vilket tyvärr lett till 
att de inte längre fångar upp all information som verksamheten behöver. 
  
Informant 6 exemplifierar detta med ett arbete där de styr ett visst antal 
artiklar via två- bingesystem. Bingarna är utplacerade hos verksamheten där 
informant 6 arbetar och fylls kontinuerligt på av leverantören när de är 
tomma. Bingarna vill företaget därför styra helt saldolöst, det vill säga att 
inleveranser inte registreras förrän materialet används i produktion. Det 
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uppstår problem när affärssystemet inte kan hantera att det fungerar på ett 
annat sätt på företagets reservdelslager runt om i Sverige. Problemet i 
affärssystemet är alltså att det inte går att hantera artikeln på båda sätten 
samtidigt. Detta försöker företaget lösa genom att använda två olika 
artikelnummer beroende på om det är en komponent för produktionen eller en 
reservdel. 
 
Informanten avslutar med följande: 
”Vi har tyvärr inte kommit så långt men redan dykt på en hel del problem 
med att affärssystemet inte går att använda som vi vill det är förmodligen 
därför det även går lite trögt framåt.” Informant 6 (2011) 
 
 



 

  40 (51) 
 

5 Analys 
I detta kapitel analyseras motstridiga och kompletterande olikheter i det empiriska 
materialet utifrån den teoretiska referensramen som presenteras i kapitel 2. Det bör 
påpekas att nedan kategorier inte är helt självständiga. Avsnitten kompletterar 
varandra då de tar upp olika aspekter inom Lean- filosofin och affärssystemens 
bästa praxis. 

5.1  
Produktionskoncept  

 
Informant 1 menar att affärssystemet skapar för stora tillverkningsbatcher 
eftersom det bevakar behovet för en längre tid. Verksamheten har upplevt 
den konflikt som Nakashima (2000) beskriver, att affärssystemets syfte att 
optimera användningen av maskiner skiljer sig från Lean-principen att 
balansera produktionsflödet över tiden. Informant 1 upplever även att 
affärssystemet behandlar varje operation som avgränsade enheter istället för 
en sammankopplad sekvens vilket försvårar mätning av effektivitet samt 
planering. Dessutom upplevs det svårt att plocka ut data ur systemet. 
Undersökningens andra informant tillämpar Kanban- system och SMED.  
 
Dessa förändringar verkar ha ökat medvetenheten om behovet att mäta i 
tillverkningsprocesserna eftersom Lean-arbetet har lett till ett ökat fokus på 
att sträva efter perfektion och effektivare processer. För dessa informanter 
tillfredsställer affärssystemet inte behovet av att mäta effektiviteten eftersom 
verksamheten vill mäta per produktionslinje (mäta hela värdekedjans 
effektivitet).  
 
I kontrast till detta upplever den femte informanten att de får bra stöd från 
systemet beträffande mätning av processer. Organisationen där den femte 
informanten arbetar har främst genomgått förändringar på de mentala planen. 
Verksamheten har arbetat med kundorderstyrd produktion sedan innan de 
implementerade sitt affärssystem. När implementeringen pågick genomfördes 
många modifieringar för att systemet skulle passa verksamheten. Det kan 
vara en förklaring till varför verksamheten upplever situationen annorlunda.  
 
Både informant 1 och 2 använder sig av affärssystemets MRP- stöd. Hos 
båda dessa företag ser vi att det finns en olikhet mellan affärssystem och 
Lean som gör att affärssystemet inte ger tillräckligt stöd för Lean-principen 
perfektion. Svårigheter att mäta processer har påträffats på grund av 
olikheter. Det upplevs exempelvis inte möjligt att mäta processer per 
produktionslinje, samt svårt att få ut data. Det visar att om verksamheten 
planerar enligt affärssystemets standard så kan svårigheter uppstå i att 
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leverera nyckeltal som Berger och Wikner (2011) menar är viktigt för att 
stödja förbättringsarbete. Arbetet med Lean-principerna kan leda till att 
verksamheten utvecklar ett behov av nya mätvärden och beräkningsmodeller. 
Det är däremot inte säkert att verksamheter som arbetar med kundorderstyrd 
produktion stöter på samma olikhet. Vi uppfattar att det finns en olikhet i sätt 
att mäta processer och finner därför en förbättringspotential. Här har 
affärssystemsleverantörer en möjlighet att utveckla mer Lean-anpassade 
lösningar. 

5.2 Effektivisering av processer  
 
Informant 1 beskriver att affärssystemet samlar ihop ett behov för de tre 
kommande månaderna. Som tidigare nämnt skapar MRP-styrningen större 
batcher än vad som är önskvärt. Det innebär att många produkter måste 
läggas på lager i flera månader. Informant 1 menar att istället för att 
producera något som bara läggs på lager är det önskvärt att ha en mix mellan 
olika produkter. Syftet är att producera det som behövs just den veckan. En 
nackdel med att styra produktionen enligt MRP är att risken för att fel 
produkt tillverkas vid fel tidpunkt ökar (Petersson, m.fl., 2009). På grund av 
att maskinerna ska optimeras och ställtiderna minskas körs produkterna i 
större batcher än vad som vid tillfället efterfrågas. Därför skapas lager och 
möjligheten att tillverka en större bredd av artiklar under en kortare 
tidsperiod minskar. Tillverkningen baserad på denna sorts planering kan 
därför anses vara mindre effektiv då enbart en artikel tillverkas vilket hindrar 
flödet av andra produkter som efterfrågas av kunderna. 
 
Informant 2 anger att affärssystemens planeringsstöd har varit viktigt för 
arbetet med att minska ställtider. Om en körning förändras strax innan 
maskinen ska starta krävs att maskinen ställs om på nytt. Med en god 
planering förebyggs detta problem. Verksamheten har påträffat en olikhet 
som haft kompletterande egenskaper, då planeringsstödet i affärssystemet 
underlättar arbetet med reducering av ställtider. 
 
Undersökningens tredje informant menar att verksamheten på grund av sitt 
Lean-arbetet har blivit bättre på att uppdatera tillverkningstiderna i 
affärssystemet. Det har i sin tur gjort att produktionen blivit bättre planerad 
och kontrollerad. Lean-arbetet kan sägas ha lett till en större medvetenhet 
kring vikten av uppdaterad information. Affärssystemet kan nu därför 
användas på ett bättre sätt och samtidigt vara ett stöd för produktion enligt 
Lean-principerna. Här kan det anas att dessa två sätt att effektivisera 
processer kan komplettera varandra, snarare än att planering enligt 
affärssystemet skulle vara ett hinder vid Lean- tillämpningar. Informant 5 
upplever att deras arbete kan planeras väl med affärssystemets processer för 
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planering. De anger att de inte har så pass kontinuerliga flöden att de kan 
styra dem med exempelvis kanban. Deras produktion planeras med hjälp av 
affärssystemet helt efter direkta kundorder.  
 
Som nämnt tidigare anser Bradford, mfl. (2001) att affärssystemen bör ha 
som huvudsaklig uppgift att vara ett stöd i planeringen för att underlätta 
flöde. Detta är något som bekräftas av Informant 2 som instämmer i att 
affärssystemet är viktigt för att ge ett bra stöd för att planera eftersom en bra 
planering är avgörande för att lyckas korta ner ställtiderna.  
 
Styrningen av processer blir ett problem om affärssystemets prognosverktyg 
som räknar ut kommande månaders behov inte har möjlighet att på ett 
smidigt sätt dela upp batcherna i mindre delar. Är detta möjligt kan MRP-
principerna användas för långsiktig planering som stöd för till exempel inköp. 
Planeringen för produktionen kan istället ske på kort sikt. På detta sätt kan 
produktion ske efter det verkliga behovet, i mindre omgångar, dag för dag 
eller vecka för vecka även om företaget använder affärssystemet för att 
förutse det totala behovet. 
 

5.3 Tryckande och dragande system 

 
Det kan tolkas som att en större flexibilitet i affärssystemen efterfrågas då 
informant 1 beskriver att affärssystemet inte har möjlighet att styra vissa 
produkter via den tryckande MRP-logiken samtidigt som andra produkter 
dras genom produktion mot kundorder. Denna problematik tar också Berger 
och Wikner (2011) samt Nakashima (2000) upp. De menar att det oftast finns 
ett behov av att blanda produktionsstrategier i en verksamhet. Verksamheten 
kan alltså fortfarande ha ett behov av att tillverka varor enligt ett tryckande 
systemet och kan därför inte gå över helt till ett dragande tillverkningssystem.  
 
Även informant 6 beskriver att de upplevt problem beträffande systemets 
flexibilitet efter att de börjat styra vissa inleveranser via kanban enligt Lean-
principen om dragande produktion. För denna verksamhet innebär det att 
inget saldo ska registreras för artiklarna vid inleverans. Då samma artikel kan 
vara en reservdel uppstår problem på reservdelslagret. I detta fall behöver ett 
saldo kunna registreras i affärssystemet. Problemet beror på att 
affärssystemet inte kan hantera samma artikelnummer som både saldolöst vid 
kanban och med saldo på reservdelslagret.   
 
Verksamheten där informant 2 arbetar använder funktionen för säkerhetslager 
i affärssystemet. Även om lager brukar förknippas med tryckande system så 
är de rätt använda också en viktig komponent i ett dragande system. Lagret 
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minimeras däremot genom att endast ställas framför flaskhalsarna i 
produktionen. Med hjälp av affärssystemets funktion för säkerhetslager och 
god planering kan verksamheten se till att material alltid finns tillgängligt vid 
de operationer som är flaskhalsar. Att hålla flaskhalsarna sysselsatta är en 
förutsättning för ett jämt flöde i hela processen (Bicheno m.fl., 2011).  
 
Nakashima (2000) menar att affärssystem och Lean motsätter sig varandra 
genom att vara tryckande och dragande system. De företag som endast 
arbetar med kundorderstyrd produktion upplever inte denna olikhet mellan 
tryckande och dragande eftersom de på grund av kundorderstyrningen inte 
arbetar enligt ett tryckande system. Affärssystemen stödjer i regel att företag 
frångår styrning enligt MRP. Konflikter kan däremot uppstå då företag vill 
blanda styrningen.  
 
De flesta företag kommer att ha behov av att åtminstone delvis fortsätta att 
använda produktionsplaner också efter det att de börjar jobba enligt Lean-
principerna. Informant 1 nämner exempelvis att deras sällanprodukter med 
fördel skulle kunna producerats endast vid direkt kundorder, något som deras 
affärssystem inte stödjer.  
 
Affärssystemen upplevs hos både informant 1 och 6 inte vara tillräckligt lätta 
att anpassa. Däremot i informant 2:s fall tillhandahåller affärssystemet en 
funktion som de med hjälp av Lean-principerna kan utnyttja på bästa sätt. 
Affärssystemen kan vara ett stöd för att tillexempel säkerställa att lager finns 
framför flaskhalsarna så att ett jämnt flöde kan upprätthållas.  

5.4 Transaktioner och förflyttningar  
 
Enligt Piszczalski (2000) och Bradford, mfl (2001) finns det en vanlig syn på 
att informationssystem påtvingar organisationen ej värdeskapande aktiviteter. 
Informant 1 ser att onödig tid läggs på återrapportering, samtidigt som nyttan 
med att ha möjlighet att följa kassationsnivåerna i processerna är tydlig. Här 
finns det ett behov av att fånga upp informationen, men det sker på ett 
tidsödande sätt vilket uppfattas som slöseri. Undersökningens fjärde 
informant anger att det upplevs som att affärssystemet ställt krav på fler 
aktiviteter än nödvändigt för att genomföra till exempel orderregistrering. 
 
Bradford, mfl. (2001) och Bartholomew (1999) anser att avrapportering i 
affärssystemet är överflödigt om verksamheten tillämpar Lean. Detta 
dementerar Informant 2 då verksamheten behöver avrapportera efter varje 
operation för att få bättre kontroll över bundet material, vilket går i linje med 
Berger och Wikners (2011) teori om att rapportering i affärssystemet ger 
viktig information om lagernivåer i realtid. Här kan vi alltså se en kontrast 
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mellan vad Bradford, mfl. (2001) och Bartholomew (1999) hävdar. 
Verksamheter som tillämpar Lean har fortfarande har ett behov av att hantera 
detta informationsflöde i ett affärssystem. Dessutom upplever informant 2 att 
affärssystemet på detta sätt erbjuder ett stöd som kompletterar hur 
verksamheten valt att arbeta med Lean. Avrapporteringen kan därför inte 
generellt sett sägas vara slöseri, det beror på hur den insamlade informationen 
används. Om informationen behövs för att någon annan ska kunna göra sitt 
jobb så är det slöseri typ 1, det vill säga aktiviteter som inte är värdeskapande 
för kunden men som är nödvändiga för att produktionen ska fungera 
(Womack & Jones , 2003). Först när avrapporteringen inte tillför något till 
verksamheten är det verkligt slöseri (typ 2). Att undersöka vilka krav som 
verksamheten verkligen har på den avrapportering som finns är en 
förutsättning för att kunna bedöma om det är för eller emot Lean-principerna.  

5.5 Informationsplattform 
 

Ett för stort fokus på informationen om lagerstatus och planer i 
affärssystemen kan leda till en sämre koppling mellan verkligheten och 
systemet (Piszczalski, 2000). Informant 1 upplever att de största 
förändringarna med Lean har varit sättet att kommunicera problem och hitta 
lösningar då problem i verkstad och lager visualiseras. Som Davenport, 
(2000) skriver så kan inte all information i verksamheten samlas in i 
affärssystemet och systemen bör inte ersätta all mänsklig kommunikation 
eftersom viktig information då kan missas.  
 
Undersökningens andra informant beskriver att det förekommer en avvikelse 
mellan lagersaldo i verkligheten mot det lagersaldo som visas i 
affärssystemet. Detta beror på att kassationer inte rutinmässigt registreras 
korrekt i affärssystemet. Affärssystemets begränsningar i att spegla 
avvikelser från verkligheten kan i sådana fall ersättas med andra slags 
behovssignaler, som exempelvis en tom pall (Piszczalski, 2000).  
 
Även om all information i systemet är korrekt kan inte alla aspekter i 
verksamheten fångas in. Davenport (2000) framhåller vikten av mänsklig 
interaktion och menar att det är viktigt att inte okritiskt acceptera den 
information som finns i systemet. Informant 3 upplever att 
planeringsverktyget i deras affärssystem är mer detaljerat än nödvändigt. 
Informant 3 anser att i enlighet med Lean-principerna så är det bättre att 
lägga tiden ute i verksamheten än att administrera detaljer i affärssystemet. 
Företaget arbetar därför med förenklade lösningar så att mer tid kan läggas i 
produktionsprocessen. Informant 3 har också noterat att arbetsmiljön 
förbättrats sedan Lean införts.  
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Informant 4 upplever att arbetet med att tillämpa Lean-principerna har lett till 
ökad kommunikation då avdelningar håller processövergripande dagliga 
möten. Istället för att styra verksamheten enbart från datoriserade scheman 
samlas alla berörda ute vid tavlor nära verksamheten. Detta har skapat en 
bättre förståelse för vad som verkligen händer.  
 
Genom att kombinera arbetssätt i Lean-konceptet och affärssystem kan risken 
att informationen i affärssystemen inte stämmer överens med verkligheten 
minimeras (Piszczalski, 2000). Affärssystemen behövs som ett stöd att 
planera en komplex produktion och sprida information men Lean-filosofin 
visar sin styrka i styrning av det dagliga arbetet (Piszczalski, 2000).  
 
Affärssystem syftar till att integrera informationen som finns spridd på 
verksamhetens olika avdelningar och på så sätt reducera funktionella gränser 
(Motiwalla och Thompsson, 2008). Trots det upplever flera informanter att 
den största effekten som Lean inneburit har varit ökad kommunikation. Detta 
bekräftar Davenports (2000) påstående om att affärssystemen inte bör ersätta 
mänsklig kommunikation. För att verkligen tona ner de funktionella 
gränserna i en organisation räcker det inte med att informationssystemet 
förändras. Även rutiner beträffande arbetssätt måste ses över, vilket har skett 
hos flertalet av företagen i undersökningen.  
 
Olikheten mellan informationsplattformen för Lean och affärssystem är ett 
starkt komplement mellan dessa två. Detta kan bero på att visualisering enligt 
Lean-filosofin stödjer den mänskliga komponenten i affärssystemet. 
Verksamhetens digitalt standardiserade processer kan med hjälp av 
visualisering tydliggöras på verkstadsgolvet. På så sätt ges medarbetare ett 
stöd för hur processerna ska fungera i den plattform där arbetet sker. 
Informant 2 gav ett exempel på detta då lagersaldot i affärssystemet inte 
stämde överens med verkligheten. Med visualisering blir sådana problem 
uppenbara för alla och inte bara i affärssystemet. Att komma åt det verkliga 
problemet blir lättare, vilket kan leda till att lösningen får fokus istället för 
hur ett osmidigt system ska kringås, som Piszczalski (2000) beskriver. 
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6 Diskussion  
I detta kapitel diskuteras de intryck som uppstått när under arbetat med den analys 
som redovisats i föregående kapitel. 
 
Det mest tydliga komplementet är att affärssystemet syftar till att planera 
verksamhetens resurser innan produktionen startar medan Lean syftar till att 
hantera vad som händer under pågående produktion. Vi har kunnat urskilja 
två grupper av förändringar hos de organisationer vi undersökt. En grupp 
med eller har tankar kring förändringar beträffande tillverkningsstrategi. Ett 
exempel på detta är att styra delar av produktionen med kundorder istället för 
enbart MRP. Den andra gruppen har inneburit mentala förändringar som till 
exempel förbättringar i att uppdatera tiderna i affärssystemet för att kunna 
genomföra bättre planering. 
 
Vi kan se att de verksamheter som gör förändringar i sättet att tillverka och 
planera troligtvis löper större risk för att stöta på olikheter. Här finns den 
största skillnaden mellan affärssystem och Lean. Det är troligtvis dessa 
områden som gett upphov till att affärssystem och Lean har kunnat ses som 
motsatser. På grund av detta tror vi att företag behöver vara noga med att 
undersöka just dessa aspekter grundligt innan förändringar genomförs 
beträffande tillverkningsstrategi. 
 
Affärssystemet måste försörjas med korrekt data för att leverera efterfrågad 
effekt. Det förekommer dock att inmatning av data uteblir om aktiviteten 
känns överflödig, vilket får till följd att informationen som plockas ut inte blir 
tillförlitlig. De mentala förändringarna enligt Lean- principer kan bidra med 
att stödja en av affärssystemets komponenter - människan. Det kan ge en 
ytterligare försäkring om att rätt information matas in i affärssystemet, på ett 
plan där enbart affärssystemet inte kan påverka aktiviteten.  Processer 
standardiseras mot samma mål, både digitalt och fysiskt i miljön på 
verkstadsgolvet. Här finns en möjlig styrka i att kombinera standardisering 
från två informationsplattformar. Figuren nedan illustrerar dessa två 
samband. 
 
 
  

Figur 5. Samband mellan förändringsområde och 
förändringsgrupp. Egen bild 
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7 Avslutning 
Avslutningsvis presenteras de slutsatser vi kunnat dra efter att ha genomfört studien 
samt besvarar forskningsfrågan angiven i avsnitt 1.3. En reflektion kring 
undersökningens tillvägagångssätt samt förslag till fortsatt forskning ges. 

7.1 Slutsats 
 
 
Syftet med det här arbetet har varit att beskriva samt empiriskt testa fem 
kategorier av motsättningar mellan Lean och affärssystem. Nedan besvaras 
varje frågeställning separat. Då nedanstående frågeställningar beskrivits 
grundligt i analys och diskussion anser vi att syftet med studien är uppfyllt. 
Nedan presenteras studiens slutsatser. 
 
 

• Vilka motsättningar påträffas mellan produktionskoncepten? 
Studien visar att verksamheter har stött på motsättningar som medfört 
svårigheter att mäta tillverkningsprocessers effektivitet. 
Verksamheterna har ett behov av att mäta tillverkningsprocessen per 
produktionslinje och inte enbart per maskin eller operation.  
 

• Vilka motsättningar påträffas angående effektivisering av processer? 
Motsättningen i att affärssystemet utgår från en planerande prognos- 
strategi medan Lean syftar till att fokusera på praktiska händelser har 
påträffats samt att affärssystemen inte har möjlighet att blanda olika 
typer av styrning. Det har dessutom visat sig att denna olikhet kan ha 
kompletterande egenskaper i arbetet med att reducera ställtider. 
 

• Vilka motsättningar påträffas mellan tryckande och dragande system? 
Krav på ett ständigt flöde i enlighet med arbetet med Lean-filosofin 
ställer krav på bättre planering. I egenskap av ett mycket sofistikerat 
planeringsverktyg kan affärssystemet i sådana fall spela en viktig roll 
i Lean-arbetet. Dock har denna motsättning även gett upphov till 
konflikter beträffande batch- fördelning. Ytterligare en olikhet som 
har fungerat kompletterande påträffas då planering är viktigt för att 
optimera flaskhalsar.  
 

• Vilka motsättningar påträffas angående transaktioner och 
förflyttningar? 
En motsättning har påträffats i anslutning till avrapportering av 
operationer i affärssystemet. Det har skapat funderingar kring 
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huruvida aktiviteten ska bedömas som slöseri eller värdehöjande, 
vilket måste bedömmas från fall till fall. 
 

• Vilka motsättningar påträffas i kommunikationen mellan 
informationsplattform? 
Verksamheter upplever att kommunikationen förbättrats efter att de 
infört Lean. Utifrån det kan vi se att ett datoriserat affärssystem 
tillsammans med Leans verkstadsperspektiv snarare är ett 
komplement än en motsättning. 

 
 
 

7.2 Metodreflektion 
 
På en övergripande fråga svarar de flesta informanter att de inte stött på 
olikheter eller komplement mellan affärssystemet och arbetet de vill bedriva 
enligt Lean. När direkta frågor ställdes kom både konflikter och komplement 
fram. Funderingar kring att verksamheten ser affärssystemets processer som 
sina egna väcks, vilket är naturligt efter en implementering. Det kan däremot 
försvåra för informanter att skilja på vad som är systemets bästa praxis och 
verksamhetens egenutvecklade processer som ger konkurrensfördelar. Vi 
valde att arbeta med öppna frågor för att inte påverka informanterna.  
 
Då studien fångar upp en stor spridning av affärssystem och verksamheter 
med olika sätt att tillverka kan validiteten minska. Det kan vara så att 
studerade affärssystem inte passar sättet produktionen hanteras, att 
motsättningen inte är aktuell för enbart Lean. Det är allmänt vedertaget att 
affärssystemen utgår från samma praxis, därför tror vi ändå att vald 
leverantör är av mindre betydelse. 

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att gå vidare med undersökningen och genomföra 
en djupare studie för att kunna förklara varför dessa situationer uppstår. Det 
kan en annan inblick i fenomenet.  
 
En annan infallsvinkel i fenomenet är hur affärssystemleverantörerna arbetar 
med Lean-anpassningar. Det skulle även vara intressant att se hur dessa nya 
lösningar upplevs av användare. 
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En viktig begynnande punkt för Lean-företag är att identifiera vad som är 
värdefullt för kunden. Ett sätt att hitta vad som är värde är att använda CRM- 
system med stöd för Business Intelligence- analyser alternativt fristående 
Business Intelligence- lösningar. Det skulle vara intressant att läsa en 
undersökning där det presenteras i hur stor utsträckning verksamheter som 
tillämpar Lean använder sig av denna typ av analyser för att förstå kunden 
bättre jämfört med företag som inte tillämpar Lean.  
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Bilaga 1 -Lean-verktyg 
  
Lean-‐verktyg   är   ett   populärt   samlingsbegrepp   för   den   mängd   metoder   som  
framgångsrika   Lean-‐företag   har   utvecklat   och   använder   sig   av.   Alla   de   Lean-‐verktyg  
eller  metoder   som   finns   ska   bidra   till   att   förverkliga   Lean-‐principerna   som  beskrivs   i  
kapitel   2.2.2.   Nedan   beskrivs   de   metoder   och   en   del   begrepp   som   förekommer   i  
uppsatsen,  som  ett  stöd  för  mindre  insatta  läsare.  
  

5S  
Är  en  metod  för  att  skapa  en  välorganiserad  och  funktionell  arbetsplats  samt  att  gynna  
en  attityd  och  ett  beteende  som  passar  en  sådan  arbetsplats.  5S  används  ofta  som  ett  
första   steg   när   ett   företag   börjar   arbeta   med   Lean   eftersom   metoden   anses   vara  
lättbegriplig  och  ge  ett  snabbt  och  tydligt  resultat.  Bakgrunden  till  5S  är  att  det  i  många  
företag  förekommer  ett  stort  kapacitetsslöseri  på  grund  av  att  arbetstiden  ägnas  åt  att  
leta  efter  material,   verktyg  och   information.  5S   ses  ofta   som  en   förutsättning   för  att  
kunna  lyckas  med  andra  metoder  som  SMED  och  Just-‐In-‐Time  (Petersson  m.fl.,  2009).    
  

SMED  
SMED  (Single  Minute  Exchange  of  Die)  är  en  metod  för  att  reducera  ställtider.  Namnet  
syftar   till   att   målet   är   att   byta   mellan   att   tillverka   två   olika   sorters   partier   på   ett  
ensiffrigt   antal  minuter.  Metoden  bygger   på   att   ställtiden   delas   in   i   två   delar,   intern  
och   extern   ställtid.   Den   interna   ställtiden   är   omställningsarbete   som   kräver   att  
maskinen   står   still   och   inte   kan   producera   något.   Den   externa   ställtiden   är  
omställningsarbete   som   kan   ske   samtidigt   som   maskinen   producerar   något   annat.  
Genom  att  separera  dessa  två  typer  av  ställtider  och  därefter  förenkla  arbetet  på  olika  
sätt  blir  den  totala  ställtiden  kortare  (Petersson  m.fl.,  2009).    
  

Just-In-Time  (JIT)  
Just-‐In-‐Time  är  en  huvudprincip  inom  Lean  som  har  till  syfte  att  ledtider  ska  vara  korta  
och  förutsägbara.  Med  korta  ledtider  så  sätt  blir  det  möjligt  att  producera  först  när  ett  
behov  uppstår  (Petersson  m.fl.,  2009).  
  

Kanban  
Är  ett  japansk  ord  för  synligt  bevis  eller  kort.  Kanban  är  en  metod  inom  Lean-‐konceptet  
för   att   beordra   produktion.   Kanban-‐korten   fungerar   som   behovssignal   till   tidigare  
processer   i   flödet.   På   så   sätt   sker   tillverkning   endast   när   ett   behov   finns.   Kanban-‐
korten   sätter   också   en   begränsning   för   hur   stort   PIA   (produkter   i   arbete)   som   kan  
finnas  eftersom  antalet  komponenter   i   tillverkningen  bestäms  av  hur  många  kanban-‐
kort   som   är   i   rörelse.   Kanban   som   metoden   bygger   inte   nödvändigtvis   på   att   just  
kanban-‐kort   används,   det   synliga   beviset   kan   likaväl   vara   en   tom   pallplats   eller  
container  (Petersson  m.fl.,  2009).      
    

Visualisering  
Visualisering  är  en  annan  hörnsten  i  arbetet  med  Lean  och  innebär  att  förtydliga  saker  
med  visuella  hjälpmedel  som  bilder,  mönster  och  färger.  Visualisering  används  i  5S  för  
att  skapa  standard  för  ordning  och  reda.  Metoden  används  också  för  att  skapa  system  
för  att  upptäcka  andra  sorters  avvikelser  och  att  presentera  standarder.  Visualisering  
fungerar  på  tre  sätt  (Eriksen,  2008):  
1. Det   synliggör   en   fastställd   standard   för   till   exempel   det   nu   bästa   sättet   att  

genomföra  ett  arbetsmoment.    
2. Det  synliggöra  avvikelser  så  att  de  snabbt  kan  upptäckas  och  åtgärdas.    
3. Det  synliggör  förbättringsarbetet  och  ger  medarbetarna  möjlighet  att  se  processen  

och  komma  med  förbättringsförslag.  



Bilaga 2 Intervjuguide 

  
  
Är  det  ok  att  spela  in?  Ja  [  ]  Nej  [  ]  
Kan  vi  använda  namnet  i  uppsatsen?  Ja  [  ]  Nej  [  ]  

Lean  
  
Stödord   Fråga   Ja/Nej   Åter  
Hur  länge   1. När  påbörjades  införandet  av  Lean?        

   Svar        
           

   Följdfråga:        

           

  
  
Stödord   Fråga   Ja/Nej   Åter  
Mål  
Vision  
Trigger  

2 Varför  infördes  Lean?  

  

     

   Svar        
           

   Följdfråga:        

Datum:   Företag:  
Respondent:  
Befattning:  
  

Josefin  [  ]    
eller    
Viktor  [  ]  



           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Stödord   Fråga   Ja/Nej   Åter  
Konkreta  
förändrin  
JIT,  TQM,  
Kanban,  
ständiga  
förbättrin
gar  

3 Vilka  verksamhetsområden  har  varit  i  fokus  vid  
införandet  av  Lean  och  vilka  förändringar  har  gjorts?  

  

     

   Svar        
           

   Följdfråga:        

           

Affärssystem  
Stödord   Fråga   Ja/Nej   Åter  
leverantör   4 Vad  har  ni  för  affärssystem?  

  

     

   Svar        
           

   Följdfråga:  Känner  ni  till  om  leverantören  marknadsför  
Leanstöd?  

     



           

  
     



Stödord   Fråga   Ja/Nej   Åter  
   5 Vilka  moduler  i  affärssystemet  använder  ni?  

  

     

   Svar        
           

   Följdfråga:        

           

  
Stödord   Fråga   Ja/Nej   Åter  
   2 Vad  var  syftet  med  implementeringen  av    

affärssystemet?  

  

     

   Svar        
           

   Följdfråga:        

           

  
     



Kompletterande  
  
Stödord   Fråga   Ja/Nej   Åter  
   3 Har  ni  upplevt  att  affärssystemet  ger  er  stöd  i  ert  Lean-‐  

arbete?  
     

   Svar        
           

   Följdfråga:  
a. Hur?  

     

           

Konflikter  
Stödord   Fråga   Ja/Nej   Åter  
Slogs  ni  av  
tanken  att  
det  kunde  
vara  ett  
problem  

4 Har  ni  upptäckt  konflikter  mellan  affärssystemet  och  
Leans  principer  sedan  ni  infört  och  arbetar  aktivt  med  
Lean?  

  

     

   Svar        
           

   Följdfråga:  
Om    JA:   -‐Vad  för  konflikt/konflikter?  Varför  uppstår  
den/de?  

     

           

  
  
  
  
  
  
  
  



Stödord   Fråga   Ja/Nej   Åter  
Planering  
  inköp  
Enstycks  
mätvärde
n  

5 Upplever  ni  att  affärssystemet  hittills  har  kunnat  
anpassas  enligt  er  verksamhets  kontinuerligt  
förändrade  krav  på  grund  av  ert  införande  av  Lean?  

     

   Svar        
           

   Följdfråga:  
a. Om  ja:  Fanns  lösningen  som  standard  i  

systemet?  
i. Om  nej:  Kunde  man  lösa  konflikten  
med  en  applikation/program  från  
ett  tredjepartsbolag?    

b. Om  Nej:  -‐  Hur  påverkar  det  ert  
kontinuerliga  arbete  med  Lean?  

     

           

  
     



Teoretisk  kring  konflikter  mellan  ERP  och  Lean  
Stödord   Fråga   Ja/Nej   Åter  
Planering  
är  
lösningen  

6 Enligt  Affärsystemens  sätt  att  se  på  saken  så  blir  
verksamheter  bättre  genom  bättre  planering  av  
material,  kapacitet,  resurser,  är  det  något  som  ni  har  
upplevt  att  Lean  står  i  konflikt  till?  
  

     

   Svar        
           

   Följdfråga:        

           

  
Stödord   Fråga   Ja/Nej   Åter  
   7 Upplever  ni  att  ni  har  större  kontroll  över  vad  som  sker  

i  produktionen  när  man  infört  Lean-‐  tillämpningar  än  
när  man  baserade  planeringen  (kapacitet,  material,  
resurser)  på  affärssystemet?  
  

     

   Svar        
           

   Följdfråga:        

           

  
     



  
Stödord   Fråga   Ja/Nej   Åter  
   8 Upplever  ni  att  affärssystemet  gjorde  saker  i  onödan,  

som  ni  med  Leans  synsätt  kring  eliminering  av  
slöserier  nu  bortser  ifrån?  
  

     

   Svar        
           

   Följdfråga:        

           

  
  
Stödord   Fråga   Ja/Nej   Åter  
   9 Har  ni  upplevt  någon  konflikt  i  metoder  för  att  mäta  

kapacitet  i  produktion?  
     

   Svar        
           

   Följdfråga:        

           

  
     



Stödord   Fråga   Ja/Nej   Åter  
   10 Har  ni  några  erfarenheter  som  ni  vill  belysa  inom  detta  

ämne  som  inte  diskuterats  tidigare  idag?  
     

   Svar        
           

   Följdfråga:        

           

  
  
  
Kan  vi  återkomma  vid  ytterligare  frågor?  
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