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Sammanfattning 

 

Lean production, ofta förkortat Lean har under de senaste decennierna blivit 
en ledande verksamhetsstrategi i alla typer av organisationer. Syftet med Lean 
är att optimera och effektivisera alla processer för att minimera all sorts slöseri 
samt skapa ett kontinuerligt flöde genom hela organisationen (Maskell & 
Baggaley 2006). 

Trots Lean productions popularitet så upplever en stor del av företagen som 
arbetar med verksamhetsstrategin problem vid dess implementering och 
arbete. En studie från 2013 visar att fler än 75 procent av de svenska företag 
som försöker arbeta med Lean inte når önskvärda resultat av arbetet (Ivarsson 
et al. 2013).  

Den här studiens syfte är att belysa faktorer som kan upplevas som kritiska i 
ett företags arbete med Lean. Studien har genomförts med hjälp av en 
fallstudie på ett företag inom den svenska industrisektorn. Inom koncernen 
som företaget utgör har tre olika verksamheter med olika Leanresor och 
upplevelser från arbetet studerats. Studiens resultat har utmynnat i en modell 
bestående av fem olika faktorer som visat sig vara kritiska i fallstudieföretagets 
arbete med Lean.  De fem olika faktorerna som identifierats är: 
organisationens individer, organisationskultur, verktyg och metoder, utbildning 
samt dynamiska- och omvärldsfaktorer. Studiens resultat indikerar att 
faktorerna i olika grad är beroende av och påverkas av varandra. Vid arbete 
och implementering av Lean bör samtliga faktorer tas hänsyn till. Trots att 
studien utförts på ett enskilt företag kan resultaten som presenteras i den 
användas som vägledning för andra företag som arbetar med Lean.   
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Abstract 

 

Lean production or as commonly referred to Lean has during the previous 
decades become the dominant business strategy for al types of organisations. 
The objective with lean is to optimize and streamline al processes through the 
organisation, in order to minimize al waste and to create a continuous flow 
throughout it (Maskell & Baggaley 2006). 

Even though lean production has gained a widespread popularity, many 
companies that are adopting the strategy are struggling with the 
implementation process as well as the following work with it. More than 75% 
of the Swedish companies that are trying to adopt lean do not receive the 
desired results with the strategy according to a study from 2013 (Ivarsson et al. 
2013). 

The purpose of this study is to illustrate critical success factors that may be 
perceived by a company’s lean work. The study was conducted by using a case 
study on a company in the Swedish industrial sector. The results of the study 
are presented in a model consisting of five different factors that proved critical 
in the case study company's work with Lean. The five identified factors are: 
organisations employees, organisational culture, tools and methods, education 
and dynamic- and environmental factors. Results from the study indicate that 
al factors are depending on and are affected by each other. When adopting 
lean, al factors should be taken into account. Although the study was 
conducted at a single company, the results presented in it may be used as an 
indicator for other companies working with lean. 
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1. Inledning 

Kapitlet inleds med en beskrivning av bakgrunden till Leanlärans popularitet. Därefter 
beskrivs det motstridiga faktum att Lean trots sin popularitet ofta inte leder till de 
resultaten företag efterfrågar. Syftet med de inledande delarna är att skapa en förståelse för 
den frågeställning som studien behandlar. 
 

1.1. Problemdiskussion 

“There are some possibilities to improve the production...”. Citatet kommer från Eiji 
Toyoda när han 1950 besökte Fords mytomspunna fabrik Rouge i Detroit, 
USA. Toyoda och hans kompanjoner kom sedermera att starta utvecklingen 
på den kanske mest populära men också mest omdiskuterade 
produktionsfilosofin idag (Dennis 2007).  

Med en större öppenhet och hårdare konkurrens på de globala marknaderna i 
dagens samhälle är det viktigt för företag att ta hänsyn till en mängd olika 
faktorer. Det är bland annat faktorer som tilltagande globalisering, ny 
informationsteknik, stärkt ägarorientering och kunskapsarbetets ökade 
betydelse som bör beaktas. Faktorerna påverkar enskilt eller tillsammans 
företaget på ett sådant sätt att de måste utveckla en ny modernare verksamhet 
(Lindvall 2001). Den globala konkurrensen och osäkerheten som företag 
möter idag har lett till att de i större utsträckning använder konkurrensfaktorer 
som kvalité, flexibilitet och tidsoptimering för att möta osäkerheterna 
(Kennedy & Widener 2008). Företag har på basis av de hårdnande kraven 
utvecklat nya avancerade produktionsfilosofier, där Lean production kommit 
att bli en av de ledande (Shah & Ward 2003).  

Redan på 1990-talet fanns det en mängd litteratur och forskning som berörde 
Lean (Karlsson & Åhlström 1996). Att företag försöker implementera och 
arbeta med Lean inom sina organisationer än idag finns klara indikationer på i 
tidigare forskning. Lean har snabbt blivit det dominerande synsättet inom 
organisationer Fullerton et al. (2013). Även Karim och Arif-Uz-Zaman (2013) 
menar att Lean är en filosofi som många organisationer världen över försöker 
införa i syfte att optimera processer och optimalt utnyttja resurser. En 
undersökning från 2007 visar att fler än 50 procent av de amerikanska 
företagen har börjat använda Lean production i någon del av sin organisation 
(Maskell & Kennedy 2007). En svensk studie från 2013 visar att av de svenska 
företagen som arbetar med Lean, har 20 procent arbetat med det i mer än tio 
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år, 25 procent har arbetat med det i mer än fem år och 50 procent har arbetat 
med det i mindre än fem år (Blue Consulting group 2013).  

Forskningen har på senare år försökt presentera en enhetlig bild av de faktorer 
som karaktäriserar Lean. Bakgrunden till forskningen är att ett stort problem 
med Lean länge varit att det råder delade meningar kring begreppets innebörd. 
Det har inte presenterats en enhetlig definition av Lean (Shah & Ward 2007; 
Pettersen 2010). Avsaknaden av en vedertagen definition skapar problem vid 
implementering av Lean och leder till svårigheter att definiera övergripande 
mål för arbetet med filosofin (Pettersen 2010). Det är viktigt att skilja på Lean 
ur ett filosofiskt perspektiv och Lean ur ett praktiskt perspektiv, där det 
filosofiska perspektivet syftar till sambanden av de olika metoderna och hur de 
samspelar för att uppnå ökad produktivitet medan det praktiska perspektivet 
syftar till de olika verktygen och tekniker vars syfte är att minimera slöseri 
(Scherrer-Rathje et al. 2009). Studien kommer som utgångspunkt inte se Lean 
enbart som verktyg och metoder eller enbart som en filosofi utan väljer att se 
Lean ur ett helhetsperspektiv och benämner det fortsättningsvis som en 
verksamhetsstrategi. 

Att arbeta med Lean har visat sig vara mer eller mindre framgångsrikt för 
organisationer. Tidigare forskning har visat på både framgångsrika och 
misslyckade fall i förändringsarbetet (Worley & Doolen 2006). Browning och 
Heath (2009) menar att införa Lean i organisationer bygger på att minimera 
slöseri i de olika processerna och därmed även minska kostnaderna men att 
alla försök till implementering av Lean inte alltid påvisat sådana resultat. Det 
har visat sig att införa Lean i organisationer inte är någon lätt uppgift och 
många misslyckas därför med sina implementeringsförsök (Scherrer-Rathje et 
al. 2009). Många tror att implementera Lean i ett företag genomförs under en 
period och att det därefter skall fungera effektivt, men i grund och botten 
handlar det om en pågående process utan något slut som bygger på att ständigt 
försöka identifiera och minimera slöseri i flödeskedjorna (Petersson et al. 
2008). Tidigare forskning har visat att endast cirka tio procent av alla företag 
som försöker implementera Lean framgångsrikt lyckats (Bhasin & Burcher 
2006). En studie av 50 stycken svenska företag som har arbetat med Lean 
under olika lång tid visar att mer än 75 procent uppger att deras arbete med 
Lean inte fungerar, att det inte lett fram till de önskvärda resultat införandet 
avsåg (Ivarsson et al. 2013).  
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Tidigare forskning som behandlat implementering av Lean production har ofta 
fokuserat på enskilda delar som utgör filosofin, exempelvis Just-In-Time eller 
Total Quality Management (Shah & Ward 2003). Den studie som här 
genomförts är intressant då Lean är ett centralt begrepp bland företag i dagens 
samhälle som många försöker implementera och arbeta efter. Tidigare 
forskning visar att många företag stöter på stora problem vid 
implementeringen av Lean och att det behövs ytterligare forskning om vilka 
faktorer som är avgörande för organisationerna. Bland annat menar Pérez 
Pérez och Sánchez (2001) att det saknas empiriska studier på vilka metoder 
och hur de används vid implementering av Lean production. Avsaknaden av 
undersökningar och utföranden gör därför att det är nödvändigt att 
vidareutveckla forskningen om hur nya filosofier i organisationer bör införas 
(Achanga et al. 2005).  Även Bruun och Mefford (2004) konstaterar att det 
saknas empiriska bevis om implementering av Lean och vilka faktorer som är 
avgörande. 

Det framgår av tidigare forskning oklarheter kring ämnet och den här studien 
behandlar faktorer som är avgörande vid ett företags implementering och 
arbete med Lean. Faktorerna har identifierats genom en fallstudie på tre 
organisationer inom samma koncern och deras försök att anpassa sig till Lean. 
Som tidigare nämnts finns studier som belyst såväl misslyckade som lyckade 
fall med implementering av Lean. Studier som behandlar olika enheters 
förändringsarbete inom samma företag är svårare att finna och utgör därför en 
intressant aspekt av den här studien. Den här studien syftar till att bygga vidare 
på ovan nämnd forskning inom området och komplettera den genom att 
genomföra en kvalitativ undersökning som granskar hur arbetet sker i olika 
delar av företaget samt hur de olika verksamheterna uppfattar eventuella 
problem och hinder som uppstår. 
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1.2. Frågeställning 

Vilka faktorer är kritiska i ett företags arbete med Lean?   
 

1.3. Syfte 

Syftet är att genom en fallstudie identifiera faktorer som är av avgörande 
betydelse vid implementering och arbete med Lean. 
 

1.4. Avgränsningar 

Studien syftar inte till att generalisera vilka faktorer som är avgörande för 
företag när de arbetar med Lean även om resultatet eventuellt kan appliceras i 
andra fall. Beräkningar kommer inte utföras för att mäta förändringar i 
resultatet hos fallstudieföretaget och studien kommer därför inte presentera 
verkliga resultat i siffror som kan hänföras till Leanarbetet.  
 

1.5. Vidare disposition 

I nedanstående kapitel kommer teori från tidigare forskning presenteras. Syftet 
är att ge kunskap om de bakomliggande faktorer som påverkar vald 
frågeställning. Studiens upplägg motiveras i ett metodkapitel för att styrka de 
val som genomförts vid insamling och bearbetning av resultat. Resultaten 
redovisas i empirin och utgör med stöd från tidigare teoridel underlag för 
diskussion och vidareutveckling av teorin i området analys. Avslutningsvis 
summeras slutsatser från studien och förslag på eventuella forskningsområden 
för vidare studier presenteras.  
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2. Metod 

Kapitlet inleds med att valet av kvalitativ metod och fallstudie motiveras. Därefter 
diskuteras valen av fallstudieobjekt och intervjuer som datainsamlingsmetod. Det praktiska 
upplägget vid intervjuer och bearbetning av data presenteras sedan. Kapitlet avslutas med en 
diskussion om studiens reliabilitet och validitet. 

2.1. Design 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som upplevs som 
kritiska i ett företags arbete med Lean och därför har en kvalitativ ansats 
tillämpats för undersökningen. En kvalitativ ansats är tillämpningsbar i fall 
som syftar till att tolka och förstå specifika situationer där det inte är intressant 
eller det inte är möjligt att mäta resultat (Ahrne & Svensson 2011).  Den 
kvalitativa ansatsen har antagits i form av en fallstudie då studien bygger på en 
djupgående granskning av en specifik organisation. Vid djupgående studier av 
ett specifikt samhällsfenomen lämpar sig fallstudier (Yin 2013). En fördel med 
att granska ett enskilt företag är att djupare och bredare förståelse i det 
enskilda fallet kan uppnås, jämfört med att studera flera olika företag och 
branscher. Eftersom studien behandlar data som är svår att kvantifiera, 
exempelvis organisationskultur, ledarskap och förändringsarbete så ses en 
fallstudie som lämplig för att skapa ett bättre helhetsperspektiv. Syftet skulle 
bli svårt att uppnå med hjälp av en kvantitativ eller statistisk studie. Kvalitativ 
metod är något som ofta används när studien söker förklaring till och vill ange 
orsaker bakom händelser (Jacobsen 2002), något som anses lämpligt sett till 
den här studiens syfte. Den kvalitativa metoden för datainsamling har starka 
samband till intensiva upplägg i forskningen, då de är lämpliga när studien vill 
gå på djupet med ett fenomen, i syfte att finna specifika detaljer och nyanser 
för fenomenet (Jacobsen 2002). Frågeställningen söker svar inom ett område 
där utfall är oklart och bredare kunskap saknas inom ämnet, vilket är något 
som anses stärka valet av en kvalitativ metod (Jacobsen 2002). 

Det intensiva upplägget och kvalitativa metodiken är tidskrävande vid såväl 
datainsamling som analys. Något som av praktiska skäl utgör en anledning till 
att studien begränsats till att behandla situationen i ett specifikt företag, med 
tre fall inom företaget, vilka utgörs av olika interna organisationer. 
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2.1.1. Val av fa l l s tudie före tag  

Vid studier av enskilda fall är urvalet av yttersta vikt (Yin 2013; Jacobsen 2002; 
Ahrne & Svensson 2011). 

Företaget som fallstudien utförts på är en koncern som under det senaste 
decenniet påbörjat och bedrivit arbete med Lean i olika omfattning i olika 
delar av koncernen. Att företaget arbetar med Lean är helt avgörande för att 
det ska vara lämpligt att studera. Det som är intressant i studiens specifika fall 
är att studera de olika organisationernas upplevelser av arbetet, hur de har 
antagit och arbetat med Lean, samt synen på Lean och dess effekter på 
verksamheten. Det är något som skulle kunna skilja inom koncernen. 
Koncernen som helhet har flera verksamhetsanläggningar över landet och har 
arbetat med Lean i olika omfattning under olika lång tid. Det bör ge en god 
insikt i vilka faktorer företaget i fråga upplever som avgörande i arbetet, vilka 
problem som stötts på under arbetets gång och vad som upplevts som kritiskt 
i avgörandet huruvida syftet med den typ av förändringsarbete som Lean utgör 
uppnås (Jacobsen 2002). 

Samtliga respondenter från företaget har vid intervjutillfället givits möjlighet 
att vara anonyma i studien och det ställdes även frågor kring användandet av 
det riktiga företagsnamnet i studien. Efter att resonemang förts med 
respondenterna valdes företagets namn att uteslutas. Anledningen till att det 
riktiga företagsnamnet inte används i studien är att det ses som oväsentligt ur 
studiens synpunkt och syfte. Att använda företagets namn skulle inte tillföra 
något till studien och därav har det utelämnats. 
 

2.2. Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden som används är primärdata i form av individuella 
intervjuer. Anledningen till att individuella intervjuer ansågs lämpliga i det här 
fallet var att individuella upplevelser och uppfattningar av studiens ämne samt 
individuella upplevelser i arbetet ansågs intressanta (Jacobsen 2002). Sex 
personer har valt att medverka på en intervju och de har alla i olika former 
varit involverade i arbetet med Lean inom företaget. Inför intervjuerna har 
respondenterna kontaktas via telefon och mail. De fick i förväg en kortfattad 
information om syftet med studien, intervjuguiden lämnades ut i förväg i fall 
där det efterfrågades. Samma intervjuguide användes i samtliga fall men då en 
semi-strukturerad intervjuguide använts belyser samtalen i olika grad olika 
aspekter av ämnet, beroende på uppfattningar och åsikter hos respondenter. 
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Nedan kommer urvalet av respondenter och utformandet av intervjuguide 
presenteras, avslutningsvis kommer intervjuernas tillvägagångssätt vidare 
beskrivas. 

2.2.1. Urval av respondenter  

Vid urval av respondenter ställdes två kriterier upp för att begränsa 
urvalsgruppen. 

 
1. Respondent ska ha varit anställd under större delen av tiden organisationen 

arbetat med Lean (helst hela). 
2. Respondenten ska ha varit direkt inblandad i arbetet och utvecklandet av Lean. 

(helst haft någon form av övergripande ansvar). 
 

Enligt Jacobsen (2002) finns en mängd kriterier för urval till intervjuer. Några 
av de vanligaste kriterierna baseras på: slumpmässigt urval, bredd och 
variation, information eller den så kallade snöbollsmetoden. I det här fallet har 
urvalet baserats på information. Att basera urval på information handlar om 
att välja respondenter som anses ha tillräckligt djup kunskap och information 
om ämnet som studeras (Jacobsen 2002). Anledningen till att urvalet baserats 
på information var att det gav tillgång till respondenter som hade goda 
kunskaper kring den information som efterfrågades. Ett problem med den 
typen av urval kan vara svårigheten att avgöra huruvida en person är en 
tillräckligt god informationskälla. Då kvalitativa metoder är resurskrävande och 
den stora mängd data som samlas in vid för stora urval inte kan hanteras på ett 
rimligt sett har studien avgränsats till att intervjua personer som haft någon 
form av ansvar med Leanarbetet i fallstudieföretaget. Syftet med en kvalitativ 
studie är inte att finna något representativt eller generellt, det är inte möjligt 
med så få respondenter. Kvalitativ studie syftar till att belysa det unika och 
speciella (Jacobsen 2002). Respondenterna i studien har yrkestitlar som: Lean 
manager, Lean director, förbättringsledare, sektions- och avdelningschef. Det 
ansvar som tjänsterna inneburit i företagets arbete med Lean gör att de anses 
vara personerna med störst kunskap i det studerade området. Även om 
gemene anställd eventuellt kunnat bidra med någon nyans så begränsar den 
kvalitativa ansatsen studien så till vida att de får bortses från i det här fallet. 
Respondenterna har varit inblandade i arbetet med Lean under större delen 
eller hela tiden företaget arbetat med det. De flesta har även långtgående 
erfarenhet av förändrings- och förbättringsarbete och har arbetat med liknande 
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frågor i verksamheten innan Lean började användas som begrepp och etikett 
på arbetet. 

2.2.2.  Interv juguiden 

Intervjuguiden (se bilaga 1) som utformats är att anse som semi-strukturerad. 
Den bygger på öppna frågor och teman för vägledning samt några möjliga 
följdfrågor. Anledningen är att ge respondenten möjlighet att fritt ge sin bild 
av situationen utan att aspekter riskerar att förbises (Jacobsen 2002). En annan 
anledning till att en semi-strukturerad form av intervjuguide valts var att 
försöka väga de fördelar respektive nackdelar som följer med hårt strukturerad 
respektive öppen intervju. Samtyckesblanketten (se bilaga 2) har i det här fallet 
utgjort en form av utvidgad intervjuguide där inledande frågor om yrkestitel 
och namn används. I samband med ifyllandet av blanketten har även en 
presentation av studien och dess syfte genomförts. Intervjun har sedan inletts 
med bakgrundsfrågor avseende arbetsuppgifter och generella frågor om Lean 
som begrepp och filosofi. Därefter har frågorna delats in under olika teman 
för att få en struktur i intervjun. Dock har inte intervjuguiden följts strikt utan 
syftet har varit att föra ett öppet samtal där intervjuguidens teman i olika 
ordning berörts. Avslutningsvis har en sammanfattande fråga ställts rörande 
ämnet, i de fall svaret på den inte framkommit tidigare under intervjun. 

Intervjuguiden har utformats enligt Jacobsen (2002) allmänna råd för en lyckad 
intervju: 
• Inleda med presentation och avsikt med intervjun 
• Fortsätt med allmänna frågor 
• Mjukt avslut 
 

2.2.3.  Interv juer  

Intervjuerna i studien utgörs av individuella intervjuer som genomförts ansikte 
mot ansikte på respondentens arbetsplats, då besöksintervjuer tenderar att vara 
tillförlitligare än telefonintervjuer (Jacobsen 2002). En telefonintervju har 
använts i ett av fallen, där personligt möte inte var möjligt och intervjun i fråga 
var viktig för uppsatsens kvalité. Intervjun genomfördes med en person som 
var väl insatt i Leanarbetet i en organisation som kommit långt i det. 
Telefonintervju kan utgöra ett hot mot tillförlitligheten, men sett till att 
resurser i form av tid samt att det geografiska avståndet praktiskt begränsat 
möjligheten i det här fallet ses det som den lämpligaste intervjuformen (Kvale 
& Brinkmann 2009; Jacobsen 2002). Öppna intervjuer är lämpliga då 
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individuella tolkningar av händelser är intressanta (Jacobsen 2002).  Att i så låg 
grad som möjligt påverka eller vinkla svar från respondenter är också en av 
anledningarna till att intervjuer valts. Vid intervjuer har öppna frågor ställts 
och svar har påverkat eventuella följdfrågor och utformande av fullt 
standardiserat frågeformulär skulle i det här fallet anses olämpligt (Jacobsen 
2002). 

Intervjuerna i studien har varit mellan 30-60 minuter långa, för att undvika att 
trötta ut respondenten. I de fall där intervjuerna varit närmare 30 minuter har 
det berott på att frågor som ”vad arbetar ni med här?” och ”hur ser 
verksamheten ut här?” bortsetts från. Svaren skulle endast utgöra en repetition 
av tidigare respondenter och därför valdes att lägga större fokus på andra 
aspekter i intervjun som relaterade till respondentens egna reflektioner och 
upplevelser. En tidsgräns om ”ungefär en timme” sattes i början av 
intervjuerna. Samtliga intervjuer har spelats in efter godkännande av 
respondent. Det hjälpmedel som används för inspelning är en applikation för 
mobiltelefoner. Anledningen till att hjälpmedlet valts är att det flyttade fokus 
från att ordagrant anteckna allt som sades under intervjun till att skapa ett 
bättre flytande samtal och få bättre kontakt med den intervjuade (Jacobsen 
2002). 

 

2.3. Dataanalys 

Analysmetoden som används för att utveckla empiri och analys från studiens 
rådata är en kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalys används för att koda 
långa intervjutexters innehåll i specifika kategorier och därigenom går det att 
finna mönster över återkommande teman och tankegångar från de intervjuade 
(Kvale & Brinkmann 2009).  

Innehållsanalysens inledande steg utgjordes av en ordagrann utskrift av 
intervjuerna där rådata från intervjuerna transkriberades. Transkriberingen 
möjliggjordes av att samtliga intervjuer spelats in. Respondenterna hade via 
samtyckesblanketten möjlighet att få en färdigställd version av det 
transkriberade materialet för godkännande. Transkriberingen genomfördes i 
syfte att få en bättre överblick över samtalen som fördes under 
intervjutillfällena samt för att ge möjlighet till att finna centrala begrepp som 
återkommit under samtalen. Transkriberingen säkerställde att inget från 
intervjuerna skulle missas eller glömmas bort i arbetet med att få fram 
resultatet.   
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Analysen fortskred genom att den stora mängd material som de transkriberade 
intervjuerna utgör lästes igenom och sorterades genom att kommentarer 
“sammanfattade” övergripande teman i större textstycken. En metod som i 
litteraturen vanligtvis benämns kodning (Ahrne & Svensson 2011). Därefter 
bearbetades materialet genom att en form av “färgkodning” där specifika 
teman i materialet gavs en enskild färg. Kodningen kan klassas som datastyrd 
då den framkommit genom tolkning av materialet från studien (Kvale & 
Brinkmann 2009). Kodningen reducerades sedan genom att de längre 
textstyckena minskades till kortare formuleringar. Något som benämns 
meningskoncentrering. Den bearbetningen blev en form av inledning på 
kategoriseringen av materialet då koncentreringen underlättade och gav en 
tydligare bild av de kategorier som växt fram i materialet.  Metoden hjälpte till 
att finna återkommande men även avvikande teman. Med hjälp av den 
bearbetningen byggdes därefter kategorier upp baserat på de resultat som 
studien visat påverka vald frågeställning. Resultaten från studien och de 
kategorier som arbetats fram ur materialet har utmynnat i en modell som 
presenteras i empirin.  
 

2.4. Källkritik och metod 

I samband med kritiska granskningar av studier så framkommer ofta 
begreppen Validitet och Reliabilitet. 

Validitet bygger på att ur studiens syfte studera rätt objekt och handlar om att 
pröva giltigheten i resultaten. Validiteten i studien har i fallet uppnåtts genom 
att kritiskt granska källor och information de lämnat. Eftersom data som 
presenteras i studien kommer från källor i form utav uppgiftslämnare blir det 
viktigt att fråga sig om rätt personer har används som uppgiftslämnare 
(Jacobsen 2002). 

Studiens validitet stärks av att källor nåtts inom fallstudieföretaget som är att 
anse som de korrekta. Förstahandskällorna som respondenterna utgör får 
anses stärka studiens validitet genom den närhet de har till syftet och 
frågeställningen studien berör. En fråga som dock bör ställas vid granskning av 
källorna är deras vilja att dela med sig av korrekt information. Svårigheten 
handlar om att respondenter eventuellt har incitament att ge en förskönande 
bild av situationen i företaget. Ett misslyckande kan av natur vara svårt att 
erkänna. Samtidigt kan respondenten välja att undanhålla vissa aspekter och 
åsikter som är av vikt för studiens resultat, av rädsla för att det som återges ska 
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komma att vara skadligt för dem eller företaget i fråga. Oönskade beteenden 
har undvikts genom att låta såväl respondenter som fallstudieföretag vara 
anonyma. 

Det material som utgör grunden för studien i teorin består främst av 
vetenskapliga artiklar som tagits fram genom sökmotorn Google scholar. Vid 
urval av artiklar har hänsyn tagits till antal refererande artiklar då det kan antas 
vara en form av kvalitetssäkring. Hänsyn har även tagits till publicerings år i 
syfte att finna den senaste forskningen. Relevant litteratur har används för att 
finna grundläggande teori inom området, men har utöver det syftet används i 
mindre utsträckning. 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i resultaten som studien presenterar och 
bygger på att göra studien rätt. Olika effekter av studiens upplägg, intervjuare 
och kontexter som kan ha en negativ inverkan på studiens tillförlitlighet är 
exempel som vanligtvis nämns (Jacobsen 2002). I det här fallet skulle en aspekt 
som att spela in intervjuerna eventuellt kunna ha en negativ inverkan på 
tillförlitligheten, då det kan uppfattas som ”skrämmande” av respondent. 
Inspelning genomfördes endast vid tillåtelse och möjlighet till granskning av 
materialitet före publicering gavs, vilket anses stärka studiens tillförlitlighet 
(Ahrne & Svensson 2011). I övrigt har intervjuareffekt och kontexteffekt tagits 
hänsyn till genom att dels ha ett tillbakalutat tillvägagångssätt under 
intervjuerna där respondenter getts plats att föra resonemang och reflektioner. 
Dels har kontexteffekten undvikts i största mån genom att föra samtalen i 
enskilda ”samtalsrum” på respondentens arbetsplats.  
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3. Teoretisk referensram 

Kapitlet inleds med en historisk tillbakablick över bakgrunden till det som idag kallas 
Lean production, följt av Leantemplet och mer ingående om vad dess termer innebär. 
Därefter presenteras den teori som beskriver faktorer som anses viktiga vid implementering 
och arbete med Lean. 

  

För förståelse kring utvecklingen av nya produktionsstrategier och de krav på 
anpassning av organisationen som de ställer krävs kunskap om den 
bakomliggande historiska utvecklingen av Lean production. 

 

3.1. Traditionell massproduktion och vägen mot Lean production 

Traditionella produktionsstrategier härstammar från Taylorismen som 
utvecklades av Frederick Winslow Taylor i början av 1900-talet. Grundidén i 
strategierna var att företagets ledning skulle utveckla bästa möjliga sätt att 
utföra de önskade arbetsuppgifterna och sedan kontrollera att instruktionerna 
utförs korrekt (Littler 1978). Henry Ford var en av dem som blev inspirerad av 
tankarna och kom även att skapa ett effektivt produktionssystem för 
biltillverkning därefter (Petersson et al. 2008). Henry Ford hade kvalité i fokus 
under tillverkningen och lyckades också skapa en arbetsprocess som innebar 
att kvalitén på bilmotorerna var så hög att de inte behövdes testas innan hela 
bilen var färdig för leverans. Det var något konkurrenterna inte klarade av och 
än idag är kvalité i alla led en princip som eftersträvas hos företagen. Henry 
Fords tankesätt om hög kvalité till en låg kostnad ledde så småningom fram till 
det första löpande bandet på fabriken i Detroit 1913. Fords grundläggande 
vision var att allt material i fabriken skulle röra på sig, vilket sedan kom att bli 
en av principerna hos Toyota som anses vara förgrundsfigurer till Lean 
production (Petersson et al. 2008). 

Toyota motor corporation presenterade på 1940-talet sitt produktionssystem, 
Toyota Production System (TPS). Produktionssystemet har sin grund i de 
amerikanska och europeiska biltillverkarnas massproducerande verksamheter. 
På grund av den begränsade japanska bilmarknaden och rådande 
makroekonomiska förhållanden behövde företaget anpassa sin produktion, 
något som skapade Toyotas grundtankar om att minimera resursslöseri och 
enbart producera det som kunden efterfrågar (Shah & Ward 2007; Holweg 
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2007). TPS fick sitt stora genombrott på 1970-talet under oljekrisen då Toyota 
klarade de omställningar som krävdes mycket väl och presenterade betydligt 
högre vinster än konkurrenterna (Petersson et al. 2008). Intresset bland 
västerländska biltillverkare för Toyotas produktionssystem växte med 
framgångarna. Ett forskningsprojekt vid Michigan Institute of Technology 
(MIT) startades i syfte att studera skillnader mellan biltillverkare världen över 
och lade då grunden till västvärldens tolkning av TPS, Lean production 
(Holweg 2007).  

Begreppet Lean production myntades av forskaren John Krafcik och 
presenterades år 1990 i boken “The machine that changed the world” 
(Womack et al. 1990). Boken grundar sig på resultatet från det 
forskningsprojekt som presenterades vid MIT. Toyotas produktionsmetoder 
ansågs “smidiga och smärta” och var de bakomliggande faktorerna till 
begreppet.  

 

3.2. Lean Production 

Lean production bör ses som ett komplett system av kombinerade avancerade 
tillverkningstekniker (Kennedy & Widener 2008). Lean production bygger på 
kombinationer av olika styrnings- och ledningsmetoder som till exempel Just-
In-Time, Total Quality Management, Kaizen och Jidoka. Metoderna används 
för att skapa högsta möjliga värde för kunden samt för att minimera slöseri 
(Womack 1990; Kennedy & Widener 2008). Lean production fokuserar på att 
effektivisera processerna vid tillverkning genom att enbart producera det som 
kunderna efterfrågar och samtidigt reducera och minimera alla processer som 
anses vara av icke värdeskapande karaktär för kunden. Syftet är att minska 
kostnaderna, förbättra kvalitén på slutprodukten, öka produktiviteten, minska 
ledtiderna mellan de olika processerna samt hålla lagernivåerna så låga som 
möjligt (Maskell & Baggaley 2006). De främsta anledningarna till att företag 
väljer att implementera Lean är enligt Bhasin (2012) för att förbättra resultaten, 
konkurrens, kundtryck eller för att skapa “laganda”. 

Lean production kan exemplifieras med hjälp av det så kallade Leantemplet, 
vars grundstenar först presenterades av Toyota. Symboliken med ett tempel är 
stabilitet där pelarna representerar huvudprinciperna som ska leda 
verksamheten mot visionen och målen vilket är det som taket utgör (Liker & 
Morgan 2006). Likt ett husbygge krävs först att grunden byggs och det är vad 
grundförutsättningarna i templet utgör. 
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Figur 1. Omarbetad version (Bergman, 2012) 

 

Just-In-Time (JIT) är en av två huvudprinciper inom Lean som syftar till att få 
alla processer i organisationen att producera och leverera rätt mängd, vid rätt 
tidpunkt. Med JIT vill korta och förutsägbara ledtider inom produktionen 
uppnås (Sugimori et al. 1977). JIT kan delas in i tre principer: takt, 
kontinuerligt flöde och dragande system. Takt används för att minimera lager i 
produktionen genom att producera en efterfrågad mängd inom en specifik 
tidsram. Kontinuerligt flöde innebär en strävan efter att produkten och 
materialet ska vara i konstant rörelse genom flödeskedjan. Dragande system 
syftar till att företaget skapar en produktion där behov av material signaleras av 
efterföljande produktionsled (Sugimori et al. 1977).  

Jidoka är den andra huvudprincipen och syftar till att bygga in kvalité i 
produkten samt stoppa produktionen vid fel. För att lyckas skapa en inbyggd 
kvalité är de viktigaste förutsättningarna rätt kompetens hos de anställda samt 
att de följer de önskvärda arbetssätten. Stoppa vid fel innebär att stoppa när ett 
fel uppstår, antingen per automatik eller manuellt (Sugimori et. al 1977).  

Kaizen är en term som härstammar från Japan och myntades i samband med 
Toyotas produktionssystem, TPS. Termen står för ständiga förbättringar och 
är en del av själva basen för hela förbättringsarbetet inom Lean. Syftet är att 
kontinuerligt utföra ett förbättringsarbete i små och kontrollerade steg (Elsey 
& Fujiwara 2000). 
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Heijunka är en annan grundläggande förutsättning för Lean. Termen kan 
översättas utjämning och innebär att produktionen genom ett jämnt flöde 
undviker djupa toppar och dalar. Syftet är att skapa möjligheter till en effektiv 
taktning, jämn och hög kvalité samt ett jämnt och högt resursutnyttjande. 
(Hüttmeir et al. 2009) 

Värderingar och principer utgör en del av de mekanismer som styr en Lean 
organisation. Värderingarna påverkas av företagets kultur och filosofi och 
bildas utifrån företagets historia och egenskaper. Värderingarna kan ses som 
det ramverk som sätts för hela organisationen medan principerna kan liknas 
vid de tankesätt som finns inom ramverket (Petersson et al. 2008). 

Då ovan nämnda mjuka ämnena utgör en viktig grund i företags Leanarbete 
kommer de att behandlas utförligare nedan. 

 

3.3. Definition av Lean som begrepp 

Enligt Näslund (2008) definierar medskaparna till den västerländska 
tolkningen av Toyota production system, Womack och Jones, Lean enligt 
följande: “the systematic removal of waste by all members of the organization from all areas 
of the values stream”.  

Definitionen av Lean production har länge varit ett omdiskuterat ämne och 
behovet av en konkret definition har ifrågasatts. Avsaknaden av en definition 
kan leda till kommunikationssvårigheter inom företag och försvårar 
utbildningen av Leanläran. Svårigheter att definiera övergripande mål med 
Lean som koncept skapas också av avsaknaden (Pettersen 2010). Dessutom 
leder avsaknaden av en definition till problem med att hänföra effektivitets- 
och resultatförbättringar inom organisationen direkt till Leanarbetet (Åhlström 
& Karlsson 1996).  

 

3.4. Verktyg inom Lean 

Sheridan (2000) liknar Lean vid en verktygslåda med olika verktyg i. Många 
företag som försöker implementera Lean gör felet att de börjar använda ett av 
verktygen och introducerar det för hela organisationen men märker ganska 
snart att arbetet inte uppnår önskvärd effekt. Problemet ligger i att det krävs 
kombinationer av verktygen och att det kan ta upp till fem år innan 
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organisationen känner sig bekväm med verktygen och verkligen har en tro på 
att de fungerar (Sheridan 2000). Resurssnål produktion kan företag inte nå 
endast genom att införa en metod som till exempel Just-In-Time, utan det bör 
ses som ett system inom kulturen som genomsyrar hela företaget (Liker 2004).  

Några exempel på vanligt förekommande verktyg inom Lean är 5S, visuell 
planering, rotorsaksanalys och PDCA. Syftet med 5S är att minska slöseri samt 
optimera produktiviteten och kvalitén genom att upprätthålla en 
välorganiserad arbetsplats. En förutsättning för det dagliga arbetet är att det 
finns rutiner som upprätthåller ordning och reda för ett smidigt och effektivt 
flöde av aktiviteter (Bayo-Moriones et al. 2010). Visuell planering är ett 
samlingsnamn för olika typer av visuella verktyg som används inom 
Lean.  Syftet är att fungera som ett kommunicerande hjälpmedel och användas 
för planering i såväl det dagliga som långsiktiga arbetet. Visuell planering 
används i motiverande syfte inom organisationer men hjälper även till att 
skapa grupptryck då undermåliga insatser direkt blir synliga (Parry & Turner 
2006; Kennedy & Widener 2008). PDCA är en metod för förbättringsarbete 
och delas vanligtvis upp i fyra delar: Plan, Do, Check, Act (Srivannaboon 
2009). Plan handlar om att identifiera orsaken till ett problem. Do handlar om 
att genomföra förändringen/arbetet. Check handlar om kontroll av resultatet 
från genomförandet. Act handlar om att agera på de resultat som arbetet 
utmynnat i. PDCA används för att effektivt strukturera förbättringsarbete och 
de fyra delarna av modellen illustreras vanligtvis med hjälp av en cykel 
(Johnson 2002). Rotorsaksanalys är en analysmetod för att identifiera det som 
avviker från det normala och klassas som slöseri. En förutsättning är att 
arbetet är standardiserat så att det som avviker synliggörs tydligt. Metoden 
brukar kallas “5 Varför” och bygger på att vid varje avvikelse ställs frågan 
varför fem gånger för att finna själva rotorsaken till avvikelsen (Petersson et al. 
2008).  

Scrum är en ”agil” projektstyrningsmetod som inte direkt räknas som ett 
Leanverktyg men ligger nära de tankegångar som hänförs till Lean. Serum 
bygger på att projektet anpassas efter förändringar som sker under arbetets 
gång (Axelsson 2014).  
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3.5. Lean som filosofi 

Många företag väljer att se Lean som en uppsättning metoder och verktyg. För 
att uppnå långsiktiga fördelar i arbetet med Lean behöver Lean ses som en 
filosofi eller ett tillstånd snarare än en specifik process med en början och ett 
slut (Bhasin & Burcher 2006). I många fall handlar det istället om att få 
anställda på alla olika nivåer i en organisation att förstå de grundläggande 
värderingar och principer läran står för. Lean kan därför ses som ett mind-set 
som styr hur individer ser på verksamheter och processer. En av de främsta 
orsakerna till att Leansatsningar inte når önskvärda effekter är uteblivna 
förändringar av organisationskulturen och människorna i den (Bhasin & 
Burcher 2006).  

3.5.1.  Kultur inom Lean 

“In the Toyota Way, it’s the people who bring the system to life: working communitcation, resolving 

issues, and growing together.” (Liker 2004, s.36). 

Lean är en kultur och om individerna inom en organisation inte förstår 
kulturen bakom Lean kommer arbetsrutiner över tid att återgå till hur de såg ut 
före förändringen. Förändringar i en organisationskultur är ingenting som sker 
över en natt exempelvis Toyotas produktionssystem och organisation 
arbetades fram över flera decennier. För att förändra organisationskultur, 
behöver företag utveckla ledare som kan driva förändringen (Bhasin & 
Burcher 2006; Liker 2004). Ledningen behöver därför vara långsiktigt 
engagerade i arbetet med Lean, något som är problematiskt då ledarskap 
generellt sett lätt fokuserar på kortsiktiga faktorer och händelser i närtid 
(Achanga et al. 2005). Ledare måste för att bortse från det kortsiktiga 
tänkandet förstå och leva enligt filosofin Lean. Det är genom förståelsen och 
tron på Lean som tankegångarna kan överföras tankegångar till medarbetarna 
och skapa den efterfrågade miljön om en ständigt förbättrande organisation. 
Toyota talar om ”genchi genbutsu” som ett kritiskt element inom kulturen. Genchi 
genbutsu handlar om djupgående observationer av detaljer i arbetet, att ledare 
skall förstå hur arbetet genomförs på den operativa nivån, genom att finnas på 
plats. “Go and see” är den amerikanska termen för det här arbetet (Liker 2004).  

Utöver ledningens engagemang krävs engagerade medarbetare för 
genomförandet av arbetsuppgifterna (Angelis et al. 2011). Något som kan 
bidra till ökat engagemang är involvering av medarbetare i 
förbättringsprocesser. Det ökade ansvaret som följer med såväl värderingar 
och principer som specifika verktyg och metoder inom Leanläran kan bidra till 
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positiva effekter på medarbetares motivation och engagemang (Angelis et al. 
2011).  

Något som också anses vara viktigt för att skapa engagerade medarbetare är 
ledarskapet. Den absoluta kärnan i Toyotas filosofi är att kulturen måste stötta 
människorna som genomför arbetet, genom att ledare visar sitt engagemang 
och “commitment” till de principer och värderingar som finns inom Leanläran 
(Liker 2004).  

 

3.6. Arbeta med Lean 

För en önskvärd effekt av implementering och arbete med Lean har tidigare 
forskning identifierat ett antal olika faktorer som anses avgörande. Nedan 
presenteras Toyotas framgångsrecept i form av The Toyota Way och nutida 
forskning inom området. 

3.6.1.  The Toyota Way 

The Toyota Way är Toyotas DNA och bygger på företagets principer som 
mynnar ut i Toyota Production System och är det som ligger bakom Toyotas 
företagskultur. Punkterna anger vad som är viktigt när de arbetar med Lean 
och bör alltså ses mer som en företagskultur än ett antal olika metoder (Liker 
2004). The Toyota Way bygger på 14 principer indelade i fyra grupper: 
filosofin, processerna, medarbetare och partners samt problemlösning. 
Kortfattat lyder principerna:   

Filosofin 

• Basera beslut på långsiktigt tänkande 

Processerna 

• Skapa process flöden 
• Låt efterfrågan styra 
• Jämna ut arbetsbelastningen 
• Stoppa processerna vid fel 
• Standardiserat arbete 
• Gör verksamheten synlig 
• Använd endast pålitlig och väl prövad teknik 

Medarbetare och partners 

• Utveckla ledare som känner till verksamheten väl 
• Utveckla enastående människor som följer företagets filosofi 
• Respektera partners och leverantörer 
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Problemlösning 

• Se med egna ögon för att förstå situationen 
• Fatta beslut långsamt och i samförstånd 
• Bli en lärande organisation genom att ständigt söka förbättringar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Omarbetad version (Liker 2004).  

Det är dock svårt att kopiera Toyotas principer rakt av på grund av en mängd 
olika faktorer som gör att företag skiljer sig åt men de kan ses som en 
vägledning i arbetet mot att uppnå Lean, men bör anpassas och bearbetas 
utifrån företagens egna förutsättningar (Liker 2004).  

3.6.2.  Implementer ing och arbete  med Lean 

Företag kan implementera olika verktyg och olika principer för att minimera 
slöseri och icke värdeskapande aktiviteter (Karim & Arif-Uz-Zaman 2013). 
Det finns dock många exempel där implementeringen inte resulterat i det 
(Browning & Heath 2009). Vid implementering av Lean är det viktigt att 
företag väljer rätt sorts strategi vid rätt tidpunkt och för rätt ändamål, annars 
riskerar det att resultera i ett ineffektivt arbete och bristande förtroende hos 
medarbetarna (Karim & Arif-Uz-Zaman 2013). En felaktig strategi vid 
implementering av Lean kan leda till en ökning av slöseri, längre ledtider samt 
högre kostnader. Det vill säga snarare de motsatta effekterna än vad som 
egentligen eftersträvas med ett Leanarbete. Därför är det av stor betydelse att 
ha en metodisk strategi vid införande av Lean (Karim & Arif-Uz-Zaman 
2013). Tidigare studier om misslyckade Leanimplementeringar visar att de i för 
stor grad genomförts på en praktisk nivå (Anvari et al. 2010). För att lyckas 
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undvika och övervinna de hinder och svårigheter som företag ställs inför vid 
implementeringen är det viktigt att ha en tydlig färdplan som definierar 
önskvärda mål, att medarbetarna har en förståelse för Lean samt att ett 
belöningssystem kopplas till Lean konstaterar Anvari et al. (2010).  

Anvari et al. (2010) delar upp elva kritiska faktorer vid implementering av Lean 
i följande rangordning:  
1. Ledningens engagemang  
2. Organisationskultur  
3. Tydliga målsättningar  
4. Problemlösning  
5. Kunskap 
6. Ständiga förbättringar, ekonomiska förutsättningar, förmågan att skapa 

självstyrande arbetslag, prestationsmått, viljan att förändras, utbildning. 
7. Strategi   

 

Shah och Ward (2003) fokuserar på tre olika sammanhängande faktorer som 
enligt forskarna kan utgöra hinder vid implementeringen av Lean; facklig 
anslutning, anläggningens ålder samt anläggningens storlek. Förekommande 
faktorer som ofta nämns som viktiga i samband med implementering av Lean 
är vikten av en vision och strategi, högsta ledningens engagemang samt en 
utvecklad kommunikation- och informationsspridning (Näslund 2008). 
Ivarsson et al. (2013) visar på fyra faktorer som inte gör skillnad och fyra 
faktorer som gör skillnad i Leansatsningar. 

Faktorerna som inte gör skillnad är följande: 
• Användning av konsulter och tillgång till experter 
• Bakslag i Leansatsning 
• Kundfokus 
• Tillämpning av traditionella Leanmetoder och verktyg 

Faktorer som anses vara av avgörande karaktär är följande: 
• Uthållighet i Leansatsningen 
• Förankring, delaktighet och målstyrning 
• Ständiga förbättringar och lärande organisation 
• Integration av Lean i företagskultur, organisationsstruktur och 

verksamhetssystem 

(Ivarsson et al. 2013) 

Utifrån tidigare forskning kan konstateras att många företag upplever problem 
med arbetet med Lean och att det råder delade meningar om vilka som är de 
viktiga aspekterna i arbetet.  
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4. Empiri 

Kapitlet inleds med bakgrundsinformation om fallstudieföretaget och de olika verksamheterna som 
studien berört. Vidare presenteras resultatet från den genomförda studien med stöd av en modell och 
därefter beskrivs varje del av modellen i syfte att utgöra en grund för den vidare analysen.  
 
 

4.1. Presentation av fallstudieföretag och modell 

Fallstudieföretaget kommer fortsättningsvis inte benämnas vid namn utan 
kallas företag X. Därav kommer även de personer som intervjuer genomförts 
med att vara anonyma och benämnas vid deras yrkestitlar.  

Företag X är en global koncern men har sitt ursprung och större delen av 
verksamheten belägen i Sverige då cirka 11200 av de 14000 anställda finns på 
över 40 orter runtom i landet. Företag X är verksamma inom industrisektorn 
och har verksamhet inom sex olika affärsområden. Studien bygger på 
intervjuer av sex olika personer från tre olika verksamhetsorter.  

På verksamhetsort A har intervjuer genomförts med en förbättringsledare och 
en sektionschef inom produktion. Verksamhetsort A bedriver både utveckling 
och produktionsverksamhet inom sitt affärsområde. På verksamhetsort A 
arbetar cirka 1200-1300 personer idag. Verksamhetsort A inledde sin Leanresa 
2008 men riktade då satsningen enbart mot produktionsverksamheten. Genom 
att utbilda medarbetarna med hjälp av bland annat Leanspel som syftade till att 
öka förståelsen för vad Lean innebar och vilka metoder och verktyg som fanns 
inom Lean. Anledningen till Leansatsningen var inledningsvis för att 
effektivisera och optimera verksamheten. Då satsningen inte ledde till de 
önskvärda resultaten startades 2010 ett bredare och mer styrt 
implementeringsprojekt som berörde hela verksamheten. Den nya satsningen 
gav resultat i form av att alla blev utbildade, något som uppskattades, samt 
bidrog till större förståelse för syftet med Lean. En E-Learningsplattform 
utformades i syfte att användas som utbildningsmaterial i en vidare 
breddutbildning och då främst för mellanchefer som sedan skulle driva den 
vidare med sina anställda. Av olika anledningar kom den inte i drift vilket 
bidrog till att intresset för Lean började avta. I samband med det skedde också 
en omorganisation där en ny lokal ledningsgrupp tillsattes, som inte hade 
samma intresse av Lean som den tidigare. Intresset för Lean avtog och idag 
driver verksamheten inget organiserat Leanarbete. Det finns dock kvar delar 
från Leanarbetet och tankegångar inom främst produktionsavdelningen.  
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På verksamhetsort B har intervjuerna genomförts med två Lean managers, en 
inom produktion och en inom utveckling samt en Lean director från 
produktionsavdelningen. En av de avdelningar som är belagd på ort B har en 
speciell inriktning på sin verksamhet och konkurrerar på en annan marknad än 
andra avdelningar. Ovan nämnd Lean director arbetar inom den avdelningen. 
Avdelningen särredovisas därför och på avdelningen arbetar cirka 500 
personer. I övrigt arbetar cirka 2500 personer inom affärsområdet på orten. 

Verksamhetsort B gjorde avstamp i sin Leanresa 2005 och satsningen berörde 
då hela organisationen. I början togs konsulter in som hjälp och användes som 
tränare för cheferna. De valde att inte massutbilda medarbetarna i Lean utan 
började istället göra saker i form av pilotprojekt för att sedan utbilda efteråt 
vilket är tvärtemot hur Change management brukar genomföras. En av 
orsakerna till det var att medarbetarna var allmänt trötta på 
förändringsinitiativ. 2013 kände verksamhetsorten att de bilder som då visades 
vid utbildningar är samma bilder som visats sedan 2005-2006 och att de hade 
tjänat ut sitt syfte. Därför valdes att utforma en del olika strategier som 
grundades ur frågor som ”var står vi nu, vart ska vi och vad skulle vara hållbart 
på lite längre sikt” och det är genom de strategierna som verksamheten idag 
bedriver sitt Leanarbete. 

På verksamhetsort C har intervjuer genomförts med en avdelningschef som 
tidigare ingått i Leanteam och ledning för den tidigare organisationen men 
ingår nu även i den nya organisationen. På verksamhetsort C arbetar idag cirka 
1000 personer.  Personen kommer benämnas vidare som “respondent 
verksamhetsort C”. 

Verksamhetsort C startade sin Leansatsning 2010-2011 då ett beslut på 
sajtnivå togs men förbättringsarbete som kan kopplas till Lean hade pågått i 
flera år tillbaka. I och med beslutet startades utbildningar men steget till Lean 
var inte speciellt långt då medarbetarna kände igen sig i mycket genom det 
tidigare förbättringsarbetet. Verksamhetsort C har lycktas åstadkomma mycket 
i sin utveckling av Lean och en del har satt sig och är nu en del av kulturen på 
verksamhetsorten. På grund av en omorganisation har utvecklingen dock 
stagnerat då inte samma fokus på Lean finns kvar i ledningsgruppen.  

Resultatet från studiens intervjuer har utmynnat i en modell som presenteras 
nedan. Modellens olika delar utgör de kapitel som empirin kommer bestå av 
samt utgör de faktorer som visat sig kritiska vid implementering och arbete 
med Lean.  
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Figur 3. Egenarbetad 

 

4.2. Organisationens individer 

Förändringsarbeten som Lean är en jätteprocess och kompetens inom förändringsarbete 
växer inte på träd inom industrin i Sverige. Vi tror att allt är mekaniskt men det är 
människor vi har att göra med, förändra människor är en jätteutmaning. -Lean 
manager produktion verksamhetsort B 

 

Organisationens individer tas återkommande upp som en central faktor i 
arbetet med Lean av respondenterna i studien, då det är i individen som 
kunskapen om och viljan att utveckla verksamheten finns.  

I den här studien ses därför organisationens individer som ett samlingsbegrepp 
för ett antal olika faktorer som studien visat vara direkt påverkande i arbetet 
med Lean. Underkategorierna som utformats handlar om individerna i 
organisationen men har mer specifikt delats in i: ledarskap och medarbetare. 

4.2.1. Ledarskap  

Utifrån studien framgår att det ställs stora krav på ledarskapet i 
förändringsarbeten som Lean och att det är en av de största utmaningarna att 
få cheferna och ledarna att förstå, vilja och tro på Lean. En faktor som alla 
respondenter påpekat vara bland de mest väsentliga i Leanarbete är ledningens 
engagemang. Med ledningen åsyftas i studien ledning på såväl koncernnivå 
som lokalnivå om inget annat anges. Respondent verksamhetsort C menar att 
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för att få full och långsiktig effekt i Leanarbetet så måste den högsta ledningen 
naturligtvis vara en drivkraft. Det går inte bara driva det underifrån. Många 
satsningar, likt den på verksamhetsort A, rinner ut i sanden efter en tid och en 
starkt bidragande faktor anses vara att ledningen inte har det intresse för Lean 
som krävs. En av anledningarna är att de ofta efterfrågar kortsiktiga resultat i 
form av avkastningskrav. Ser ledningen ingen vinning i Lean riktar de lätt 
fokus på något annat. Respondent verksamhetsort B liknar det vid metoder 
som LCHF och 5:2, går inte den ena metoden prövas den andra istället. 
 

Leanarbetet ska ge något, vi lägger inte in såhär många miljoner här och där om vi 
inte får tillbaka lika många och lite till, det ska ge vinst. -Förbättringsledare 
verksamhetsort A 

 

Ett förändringsarbete som Lean tar ofta flera år innan det går att visa på någon 
form av resultat som kan hänföras till Leanarbetet. Det är inte heller lätt att 
mäta och visa på resultat som direkt kan kopplas till Lean utan det kan vara 
många andra faktorer som också påverkar. Respondent verksamhetsort C 
menar att resultat av Lean går att mäta om det utgör en del av verksamheten 
men att resultatet aldrig enbart kan hänföras till Lean då det finns andra 
resultatpåverkande faktorer. 

Ytterligare en anledning till varför ledningen ofta saknar engagemanget kring 
Lean kan förklaras genom att personerna i ledningen inte förstått vad Lean 
egentligen handlar om och vad Lean innebär. Något flera av respondenterna 
konstaterat är vikten av att ledningen och cheferna förstår varför de arbetar 
med Lean. Förstår inte ledningen och cheferna varför de använder verktygen 
och metoderna samt vad det är som ska förbättras så kommer det på sikt inte 
ske någon förändring. Respondent Lean manager produktion verksamhetsort 
B menar att allt för ofta har det visat sig att när de infört verktyg och metoder 
har de inte bottnat i tillräcklig omfattning hos ledarna. Att fokusera på 
ledarskapet är således viktigare än att fokusera på att börja använda verktygen 
och metoderna. Lean manager produktion verksamhetsort B menar att 
mognaden kring Lean måste lyftas för att anställda ska förstå hur verktygen 
och metoderna bör användas.  

Att ledning och chefer förstår, vill och tror på Lean är en förutsättning för att 
kunna bedriva förändringsarbete men det krävs ytterligare initiativ för att få en 
effekt. En viktig del som flera av respondenterna tryckt på är att ledarna aktivt 
deltar i arbetet och för ett aktivt ledarskap. 
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Du kan inte som chef oavsett vilken nivå av organisationen, gå ut och säga nu kör vi 
lite Lean och sedan gå därifrån utan du måste vara med själv. - Lean director 
verksamhetsort B 

 

För ett hållbart förbättringsarbete krävs att ledarna inte står på sidan av och 
pekar på att “vi ska köra Lean” utan att de faktiskt är med och genomför 
arbetet. 
 

Väldigt ofta blir det så med ledningsgrupper och chefsnivåer att de kan säga att något 
är bra och det ska vi satsa på. Men när det gäller Lean så tror inte jag att det räcker, 
det får inte bli ”läpparnas bekännelse” så att säga. Att ledning och chefer bara säger 
att det är bra räcker inte, de måste agera på det sätt som Leanläran innebär. - 
Förbättringsledare verksamhetsort A 

4.2.2.  Medarbetare  

Något som de flesta respondenter konstaterar i studien är att företagets 
anställda har en viktig del i arbetet med Lean. Det är dock något som beskrivs 
som väsentligt i alla förändringsarbeten.  

 
Sen finns det punkter som gäller i alla förändringsarbeten, att få med sig de anställda 
och så vidare. Min syn är dock att om man är hyffsat rätt ute så är det inte 
medarbetarna som är det svåra… - Respondent verksamhetsort C  

 

Som citatet ovan noterar är det inte de anställda som tenderar att vara den 
faktor som upplevs som mest problematisk i ett företags arbete med Lean men 
de har dock ett väldigt viktigt inflytande. Det som framgått i studien är att det 
är väldigt viktigt att de anställda finner en mening med arbetsuppgifterna och 
att de finner en logik med arbetet. Det räcker inte med att olika chefer 
kommer och säger att “gör si och så” utan de anställda måste känna att de har 
nytta av förändringarna, att det underlättar och förbättrar deras arbete och 
verksamheten i stort. 

Fallstudieföretaget beskrivs som “tekniktätt” med stor andel högskoleutbildad 
arbetskraft och enligt flera av respondenterna är det en aspekt som ställer 
högre krav på att de anställda skall känna att de har någon nytta av nya 
arbetssätt och förändringar i arbete.  

Ansvaret för det bär till stor del cheferna, som med sitt ledarskap ska hjälpa 
arbetarna att förstå nyttan av förändringar som genomförs i organisationen. 
Men noterbart är att en av respondenterna konstaterar, att det inte alltid spelar 
någon roll hur mycket chefer “bullrar och bongar”, om inte de anställda ser 
nyttan i det kommer aldrig förändringarna slå rot.  
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Det visar att även en aspekt som utbildning i de verktyg och metoder som 
används i arbetet blir viktigt då de kan bidra till att de anställda finner mening 
och nytta i arbetsuppgifterna.  
 

4.3. Utbildning 

Utbildning är en del i att förändra beteenden och skapa förståelse hos såväl 
anställda som ledare. Alla tre organisationer som studerats har i olika 
utsträckning använt sig av utbildningspaket för att utveckla sitt Leanarbete. 
Det betyder inte alltid att etiketten “Ledarutbildning” har använts utan det kan 
handla om utbildningar i enskilda verktyg som utgör en del av Lean eller att 
ledarskapsutbildningar och värdegrundsarbete genomförts i syfte att driva de 
stora organisationsförändringar som Lönarbetet medför framåt. 

Verksamhetsorterna har i flera fall men i olika omfattning använt sig av 
konsulter som stöd vid påbörjat implementeringsarbete, de har då främst 
används i syfte att utbilda och fungera som bollplank för ledare. Uttrycket 
“train the trainer” är tanken bakom att använda konsulter för att utbilda ledare. 
Tanken är att cheferna sedan skall föra vidare kunskaperna nedåt i 
organisationshierarkin. Att det är just ledare på olika nivåer som engagerar sig i 
och stöttar utbildningen av sina anställda ses som viktigt. Anledningen till det 
är att anställda tenderar att göra det ledarna tänder lyset på. Det är det lyset 
ligger på som handlingen sker enligt bland annat respondenter från 
verksamhetsort B 

Vid flera av intervjuerna betonar respondenter vikten av praktisk utbildning 
för att ge konkreta exempel på nyttan av förändringar och för att chefer och 
anställda ska bilda en bättre förståelse för det.  

 
 
Jag har märkt att om du bara pratar och visar OH-bilder så krävs en stor 
abstraktionsförmåga för att gå från det abstrakta till vad det är jag ska göra. Det är 
jättesvårt. Därför är det bra med ett konkret case där du kan jobba både med 
utbildning, prat, OH- bilder och jobba med att visa, att prova, att träna. - Lean 
director, Verksamhets ort B 

 

Praktiskt arbete, gärna i form av case eller som pilotprojekt nämns som viktigt 
för att skapa förståelse för de förändringar som sker i arbetet och för att se 
nyttan i arbetet. 
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4.4. Verktyg och Metoder 

Litteraturen inom Lean består som tidigare nämnt av en uppsjö olika verktyg 
och metoder. Även de studerade organisationerna använder sig av en mängd 
olika verktyg och metoder med kopplingar till Leanarbetet. De som 
återkommer bland respondenterna handlar främst om visuell styrning genom 
olika former av styrtavlor, bland annat PDCA-tavlor, planeringstavlor och 
förbättringstavlor. Även verktyg som 5S och Scrum tas upp som viktiga men 
det gäller främst inom produktion respektive administrativa enheter. Flera av 
verktygen uppger även respondenter ha arbetat med tidigare utan att Lean 
använts som någon övergripande etikett på arbetet.  

Verktyg och metoder inom Lean ses ofta som stöttande faktorer i arbetet, men 
är i sig inte avgörande för att nå framgångar. Det metoder och verktyg bidrar 
med i Leanarbetet som dock bör ses som viktigt är att de utgör stöd i 
verksamheten, underlättar arbeten och bidrar till de förbättringsarbeten som 
genomförs.  

 
En del pratar mycket om de här med metod och verktyg och de säger att de ska 
implementera Lean och pratar om det som att man ska köpa en ny diskmaskin 
men så funkar det ju inte. - Lean director, verksamhetsort B.  
 

Problemet med verktygen ligger enligt flera av respondenterna i att det i 
många fall fokuseras för mycket på att använda sig av verktygen och att det är 
något som bidrar till avsaknaden av en djupare förståelse för dem. Det svåra är 
att många tror att Lean är just verktyg och metoder, de är väldigt viktiga delar 
men det räcker inte med dem, verksamheten kan se jättefin ut på ytan då det är 
verktyg och metoder som ses utåt sett. Men trots det kan det vara så att ledare 
och anställda inte förstått principerna som eftersträvas (Lean manager 
produktion, verksamhetsort B). Verktygen är en grundpelare inom Lean, men 
vad som är viktigt i arbetet är att dels förstå dem och dels att finna nytta med 
dem. Underlättar de inte verksamheten är de onödiga. De skall helt enkelt inte 
införas bara för att andra företag säger att de lyckats med dem. Den praktiska 
implikation verktygen utgör bör inte underskattas, då som Lean manager 
utveckling, verksamhetsort B noterar att de filosofiska bitarna annars riskerar 
att bara bli ord på papper. 
 
 



 34 

4.5. Organisationskultur 

Mycket av forskningen kring implementering och arbete med Lean syftar till 
att försöka skapa en kultur inom organisationen som andas och är Lean. Flera 
av respondenterna arbetar med att försöka få ledning och chefer att känna att 
Lean inte är någon extra arbetsuppgift utöver den övriga verksamheten. Det är 
ett grundfel bland en del chefer att de ser det som en extrauppgift och det är 
viktigt att de tankegångarna arbetas bort (Förbättringsledare verksamhetsort 
A).   
 

Att få dem att förstå att det här inte är ytterligare en uppgift, utan att det handlar om 
ett grundläggande arbetssätt för alla uppgifter, även i avseendet att leda och utveckla 
verksamheten. - Förbättringsledare verksamhetsort A 
 

Som tidigare nämnt är det väsentligt att förstå vad Lean är och vad det är 
uppbyggt av innan verktyg och metoder börjas användas i verksamheten. Som 
respondent sektionschef inom produktion verksamhetsort A noterat är det 
viktigt att först sätta värderingar sedan sätta principer och därefter kan 
metoder sättas. Det är viktigt att ha tydliga värderingar och principer och att 
förstå dem då de inte är synliga så som verktyg i form av tavlor exempelvis är. 
Därför är det viktigt att företag arbetar med värderingar och principer och 
försöka få anställda att förstå dem. 
 

Det blir ingen effekt om vi inte förstår vilka principer det är vi försöker uppnå med 
verktygen - Lean manager produktion verksamhets ort B 

 

En återkommande diskussion som förts med respondenterna är huruvida 
organisationens individer ändrat på sitt mind-set och att deras beteende och 
handlingar grundar sig från Lean. Att tala i termer som att ändra personers 
mind-set kan uppfattas som någon form av hjärntvätt men lyckas ledarna få 
medarbetarna att se helhetssynen av Lean och förstå vad det innebär har en 
mind-set förändring åstadkommits utan att de själva märkt det (respondent 
förbättringsledare verksamhetsort A). Respondent verksamhetsort C anser att 
de har lyckats ändra på medarbetarnas mind-set och att det syns på sättet som 
de pratar och beter sig, det har alltså blivit en del av kulturen i organisationen. 
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4.6. Dynamiska- och omvärldsfaktorer 

 
Finanskrisen till exempel, då spelar det ju ingen roll hur mycket Lean man kör. - 
Lean director, Verksamhetsort B.  

 

Yttre faktorer är något som inte diskuterats utförligare med respondenterna till 
studien, på grund av svårigheten med att hantera faktorer som 
makroekonomiska förändringar med mera. Som citatet ovan noterar har dock 
det en märkbar effekt på Leanarbetet och kan därmed inte bortses från.  

Vad som placeras under kategorin yttre faktorer som är alltmer intressanta är 
omständigheter som berör de olika organisationerna under koncernen och 
även koncernledning.  

Faktorer som storlek på anläggning, i form av antal anställda har vid flera 
tillfällen nämnts som en faktor som påverkar svårighetsgraden vid 
implementering och arbetet med Lean. Där större grupper och högre hierarki 
gör det svårare för principer och värderingar att genomsyra hela 
organisationen, något som förvisso gäller för alla förändringsarbeten (Lean 
manager production, verksamhetsort B). De olika formerna av verksamheten 
påverkar också förutsättningarna för ett lyckosamt arbete med Lean, ett 
exempel som tas upp av förbättringsledare verksamhetsort A är antalet projekt 
som verksamheten bedriver. Något som skiljer mellan de studerade 
organisationerna. Verksamheter som bedriver ett stort projekt tenderar att ha 
lättare för att bedriva Leanarbete än verksamheter som har många små projekt 
då varje projekt arbetar på sitt egna sätt. Det leder i sin tur till att inte samma 
helhetssyn uppnås som vid arbete med ett stort projekt. (Respondent 
förbättringsledare verksamhetsort A).    

En avdelning inom verksamhetsort B är speciell så till vida att den vänder sig 
till en helt annan marknad än resterande delar och särredovisar därför, ett 
större resultatansvar läggs därmed på enhetens chef. 
 

Om vi pratar om X som koncern betraktat så är det nog svårt att säga att det är 
därifrån det har kommit för det har det nog inte utan det har handlat om mer lokala 
initiativ så att säga. Att man på vissa sajter eller orter dragit igång det här. -
Förbättringsledare, verksamhetsort A. 

 

Något samtliga respondenter där frågan väckts varit överens om är att några 
direkta direktiv avseende Leanarbetet inte utgått från koncernledningens sida. 
Det är något som har diskuterats på koncernnivå men aldrig slagits fast. Trots 
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att det inte är en faktor som respondenter till studien i större utsträckning kan 
påverka så skulle ett uttalat direktiv från högre instans, för eller emot Lean 
självklart ha påverkat arbetet i de studerade verksamheterna. Respondenter 
talar i de fallen om ledningens engagemang som tidigare beskrevs som en 
avgörande faktor, hade de olika organisationerna haft press på sig från 
koncernledning om att bedriva Lönarbetet skulle större fokus per automatik 
läggas på arbetet från ledningen på lokal nivå. 

  

4.7. Vågskålen Lean 

Man kan inte bara prata filosofi, värderingar och man kan inte heller bara prata 
verktyg och metoder utan om man jobbar med dem, kanske inte samtidigt men lite 
periodvis så att man kan omsätta värderingar till konkreta handlingar och sen knyta 
ihop de här konkreta handlingarna med de värderingar och principer som finns i 
Lean. - Respondent verksamhets ort C 

 

Något som de flesta respondenter nämnt är att Leanarbete varken består av 
enbart verktyg och metoder eller enbart värderingar och principer. Det går inte 
fokusera på verktyg och metoder om inte de grundläggande principerna och 
värderingarna inom Lean förstås. Flertalet verktyg kan användas, men saknas 
förståelse för vilka principer som verktygen syftar till att uppnå så uteblir deras 
önskvärda effekt. Samtidigt krävs praktiskt arbete med verktygen och 
metoderna för att effektivisera och optimera verksamheten som är det Lean 
syftar till.  
 

Det är som två vågskålar. Vi får lägga metod, struktur, verktyg i ena vågskålen och 
så får vi lägga människan som ska må bra, inte bara ha en säker arbetsmiljö, utan 
vi brukar prata om utmaningar, att man ska ha något som är lagom utmanade som 
man lägger i andra vågskålen - Lean director verksamhets ort B 

 
Tanken att se Lean som två vågskålar är något som vi instämmer med då båda 
aspekterna är något som måste tas hänsyn till och det har inspirerat oss till att 
komponera ihop den modell som tidigare illustrerats. Utifrån modellen syftar 
studien till att belysa hur ovan nämnda faktorer hör ihop och inverkar på 
varandra, att företag bör arbeta och anpassa dem för att underlätta 
implementering och arbetet med Lean.   
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5. Analys 

Analysen kommer utgå från den modell som presenterats i empirin. Modellens olika delar 
analyseras med utgångspunkt från den teori som berör ämnet.  

 

5.1. Organisationens individer  

Organisationens individer har medvetet placerats centralt i den modell som 
presenterats i empirin. Bakgrunden till det är att studien som genomförts visat 
att de bör ses som en central faktor i arbetet med Lean. Som Bhasin och 
Burcher (2006) nämner så brister många Leansatsningar på grund av att 
människornas handlingar och beteenden inte förändras så som de bör. Det går 
att likna vid det som framgår av empirin, att företag måste lyckas förändra de 
anställdas mind-set för att Leansatsningen ska bli hållbar. Ett exempel som 
illustrerar vikten av en mind-set förändring är verksamhetsort C som menar att 
de i någon form lyckats förändra de anställdas mind-set vilket också varit en 
bidragande faktor till att det resulterat i ett Leanarbete som givit önskvärda 
effekter.  

För ett effektivt Leanarbete krävs både engagerande medarbetare och ledare 
(Liker 2004; Angelis et al. 2011). I empirin framgår att utan ledningens 
engagemang är det i stort sett omöjligt att bedriva ett Leanarbete, något som 
både Näslund (2008) och Anvari et al. (2010) konstaterat. Det framgår även att 
det är i ledningen som det är svårast att skapa engagemang kring Lean. En av 
anledningarna anses vara efterfrågan på kortsiktiga resultat vilka är svåra att 
hänföra till Leanarbetet. det är något som Achanga et al. (2005) och 
respondenterna i den här studien poängterat. Hur ska engagemanget för 
Leanarbete hos ledningen öka är en fråga som då uppkommer. En avgörande 
faktor för ett ökat engagemang är att öka förståelsen för vad Lean innebär. 
Fokus ska alltså inte ligga på vilka verktyg och metoder som finns och vad de 
gör utan fokus ska istället ligga på att få ledingen att förstå varför företaget ska 
arbeta med Lean. De måste inse vilken nytta Leanarbetet tillför företaget. Att 
ledningen inte skapar en förståelse kring vad Lean innebär kan vara orsaken till 
det som empirin visar, att ledning och chefer ser det som en ytterligare 
arbetsuppgift och inte något som ingår i verksamhetens dagliga arbete. Enligt 
teorin är det ledarnas uppgift att skapa engagemang hos medarbetarna. Liker 
(2004) menar att ledningens tankegångar ska överföras till medarbetarna. I 
empirin framgår även de tankegångarna då flera av respondenterna påpekar att 
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ansvaret i förändringsarbeten bärs av cheferna och ska genom sitt ledarskap 
skapa det engagemang som krävs hos medarbetarna.       

 

5.2. Utbildning 

Utbildning är något som studien visat utgöra en grundläggande faktor i arbetet 
med att få människor att förstå Lean och dess innebörd. Det har påvisats att 
utbildning inom såväl de specifika verktyg och metoder som de filosofiska 
bitar läran innebär är önskvärda. Liker (2004) beskriver utveckling av 
medarbetare och ledare som en kategori av The Toyota Ways principer, en 
kategori i arbetet som organisationerna i studien använder utbildning för att 
uppnå. Hur utbildningen bedrivs, om konsulter och extern hjälp används 
skiljer sig mellan de studerade fallen och kan likt det Ivarsson et al. (2013) 
konstaterat att användandet av konsulter inte har någon avgörande inverkan 
på utfallet av Leanatsningen. Konsulter kan dock användas som ett stöd i 
utbildningen. Ett intressant resultat som studien påvisat är däremot att “hur” 
utbildningen bedrivs anses som en väsentlig faktor i arbetet. Att de praktiska 
elementen i utbildningen är viktiga för att skapa förståelse hos organisationens 
individer är något som respondenter vid flera tillfällen under studien noterat. 
Den praktiska utbildningen framgår vara viktig för att omsätta principer och 
värderingar till praktisk handling och skapar en djupare förståelse för 
verktygen och metoderna inom Lean.   

 

5.3. Verktyg och metoder 

En stöttande faktor i Leanarbetet är de olika verktygen och metoderna som 
används inom Lean. Resultaten från den här studien pekar likt Liker (2004) på 
att företag ibland upplever problem med effekten av Lean då de fokuserat för 
mycket på att införa metoder och verktyg utan att förstå det grundläggande 
syftet och tankegångarna bakom dem. För att uppnå önskvärda effekter av 
verktygen är utbildning viktig i arbetet med att skapa förståelse. Kopplingen 
utbildning och förståelse för verktyg och metoder är ett exempel på hur 
faktorerna i ovan presenterad modell påverkar varandra. Att ha en tro på och 
skapa en förståelse för verktygen är viktigt för att få ut önskvärd effekt 
(Sheridan 2000).  När Lean benämns i mjuka termer som filosofi, kultur med 
mera så finns risken att den praktiska implikation som verktygen och 
metoderna inom Lean utgör glöms bort. Som en respondent i studien noterat 
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riskerar de filosofiska bitarna att enbart vara “fina ord på papper” utan stöd från 
praktiskt arbete med verktyg och metoder. 

 

5.4. Organisationskultur 

Organisationskultur är en stöttande faktor i Leanarbetet som delvis bygger på 
de principer och värderingar som finns inom ett företag. I empirin framgår 
tydligt vikten av att en förståelse kring innebörden av Lean skapas hos samtliga 
anställda. En aspekt som även tidigare forskning noterat (Anvari et al. 2010). 
Förståelsen grundar sig mycket på just de principer och värderingar som ett 
företag sätter. Det är något som Liker (2004) och Bhasin och Burcher (2006) 
även påstår att Lean är en kultur och att om inte anställda förstår kulturen 
kommer Leanarbetet inte fungera över tid. En stor utmaning för företag är att 
få Lean att anses som en del av företagets kultur (Ivarsson et al. 2013), då det 
är allmänt känt att kulturförändringar tar lång tid på grund av att det berör 
människors beteende och handlingar vilket ofta är djupt förankrat hos de 
anställda. Det har alltså även här med att göra att försöka ändra de anställdas 
mind-set. Verksamhetsort C har lyckats ändra de anställdas mind-set som ovan 
nämnt och det har resulterat i att delar av verksamhetsstrategin Lean nu är en 
del av deras kultur.        

 

5.5. Dynamiska- och omvärldsfaktorer 

Yttre omständigheter har i studien visats som en påverkande faktor i 
Leanarbetet. Problemet med de typerna av faktorer är svårigheten att påverka 
dem. Omvärldsfaktorer som till exempel konjunktursvängningar är inget som 
är specifikt för Leanarbetet utan berör alla delar av ett företag. Vidare analyser 
av dem är svåra och inte specifika för studiens syfte. Trots det utgör de en 
påverkande faktor värd att nämna. Dynamiska faktorer är faktorer som antal 
anställda, projektens utformning och art, anläggningsstorlek och beslut från 
högre instans. Alla de nämnda faktorerna har studien visat ha en betydande 
påverkan på Leanarbetet i form av att antingen försvåra eller underlätta 
arbetet, något som Shah & Ward (2003) konstaterat. Ledningens engagemang 
har i tidigare studier nämnts som den som mest avgörande faktorn av flera 
forskare. I fallstudieföretaget har som noterats i empirin inget koncerndirektiv 
avseende Leanarbetet utgått. Något som bidragit till att Leanarbetet skiljer sig 
mellan verksamhetsorterna och de upplevt olika resultat i arbetet. 
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Dynamisk- och omvärldsfaktorer är dock faktorer som inte har något direkt 
eller begränsat samband till övriga faktorer som studien utmynnat i. Därför 
illustreras de likt ett “orosmoln” i studiens modell. 

 

5.6. Vågskålen Lean 

Anledningen till att fyra av de faktorer som presenteras i studiens modell 
centrerats kring organisationens individer är att de i olika utsträckning 
påverkar varandra. Vi hävdar baserat på studiens resultat att ingen faktor är 
ensamt avgörande för Leanarbetet utan alla faktorer påverkar varandra och 
gemensamt bygger de förutsättningarna för ett framgångsrikt arbete med Lean. 

Det har konstaterats att det är viktigt att skilja på Leanarbete ur filosofiskt och 
praktiskt perspektiv (Scherrer-Rathje et al. 2009). Därför väljer vi att likna 
Lean vid en vågskål, där metoder och verktyg placeras i ena skålen och 
organisationskultur placeras i den andra. Verktyg och metoder respektive 
organisationskultur utgör de stöttande faktorerna i den modell som empirin 
utmynnat i och har därför placerats på var sin sida kring den centrala faktorn 
organisationens individer. 

Utbildning är den faktor vi anser vara den grundläggande och den som 
påverkar samtliga delar i modellen. Studien visar att det är centralt att skapa en 
förståelse för Lean hos såväl medarbetare som ledning. Värderingar och 
principer utgör delar av ett företags organisationskultur och bildar det ramverk 
som styr de anställdas handlingar och beteenden på gräsrotsnivå såväl som 
bland högre instanser. Det är därför viktigt att företag utvecklar förståelsen för 
grundläggande värderingar och principer inom Lean. Utbildningen utgör ett 
stöd som bidrar till att öka förståelsen hos organisationens individer med syfte 
att utveckla beteenden. Det bidrar i sin tur till en mid-set förändring och i ett 
längre tidsperspektiv skapar det en förändrad organisationskultur. 
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Figur 4. Egenarbetad 

Som modellen och stycket ovan illustrerar påverkar faktorerna utbildning, 
organisationens individer och organisationskultur varandra. De utgör 
gemensamt det vi valt att benämna organisationskulturens del av vågskålen. 
Verktyg och metoder som ingår i den andra delen av vågskålen har därmed 
placerats i bakgrunden i ovanstående modell. Utbildning av värderingar och 
principer är nödvändig för att skapa en kultur i företag. Det krävs även en 
förståelse hos individerna om vad Lean innebär, vilket också sker via 
utbildning. Ur företagskulturen skapas ett mind-set hos organisationens 
individer som innebär beteende och handling som grundar sig i Leanläran.   

Vad som kan konstateras utifrån studiens resultat som illustreras ovan är att 
faktorerna behöver arbeta kombinerat och systematiskt för att skapa en 
enskild förändring. Det går inte enbart fokusera på en enskild faktor utan att ta 
hänsyn till de andra då de påverkas av och stödjer utvecklingen. Tidigare har 
forskare liknat en framgångsrik Lean implementering vid en ”cocktail” 
bestående av olika faktorer (Bhasin & Burcher 2006).  

Den delen av vågskålen som vi benämner verktyg och metoder utgörs av 
faktorerna utbildning, organisationens individer samt verktyg och metoder. 
Grundförutsättningen för att verktyg och metoder ska kunna appliceras i 
verksamheten är att de anställda förstår varför de ska användas. Utbildning i 
verktygen och metoderna är ett stöd som skall bidra till att de anställda får en 
större förståelse för hur och varför de används. Verktygen och metoderna har 
en viktig praktisk innebörd då de används för att stödja och underlätta arbetet 
för organisationens individer. Om anställda saknar förståelse och kunskap för 
verktyg och metoder kommer dock införandet av dem vara betydelselöst ur ett 
långsiktigt perspektiv.  
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Figur 5.  Egenarbetad 

Faktorerna utbildning, organisationens individer samt verktyg och metoder 
påverkar varandra som illustreras med modellen ovan. Precis som för den 
tidigare illustrerade halvan av vågskålen visar studiens resultat även här att 
faktorerna behöver arbeta kombinerat och systematiskt för att skapa en 
enskild förändring. Det går inte enbart fokusera på en enskild faktor utan att ta 
hänsyn till de andra då de påverkas av och stödjer utvecklingen. 

Sammanfattningsvis kan nämnas att liknelsen vid en vågskål uppfyller ett 
specifikt syfte då studien indikerar att det handlar om att finna en balans 
mellan de olika faktorer som gemensamt bör beaktas vid ett företags 
Leanarbete.  
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6. Slutsats 

 

6.1. Vilka faktorer är kritiska i ett företags arbete med Lean?   

Utifrån studiens syfte och frågeställning har fem övergripande faktorer av olika 
karaktär identifierats. De fem faktorerna är: organisationens individer, 
utbildning, organisationskultur, verktyg och metoder samt dynamiska- och 
omvärldsfaktorer. Faktorerna har tidigare illustrerats i empirin i form av en 
modell. 

Dynamiska- och omvärldsfaktorer skiljer sig från övriga faktorer då de är av 
svårkontrollerad karaktär för företag. De går dock inte att bortse från då deras 
påverkan på företag är betydande. Övriga faktorer har ett starkare samband då 
de i hög grad påverkar varandra. För ett fungerande Leanarbete måste företag 
ta hänsyn till alla faktorerna och förstå sambanden mellan dem. Det går inte 
att enbart fokusera på en faktor för att åstadkomma ett hållbart Leanarbete. 
Alla enskilda faktorer påverkar i olika utsträckning arbetet med Lean. 
Utbildning är den faktor som benämns som grundläggande, organisationens 
individer som den centrala och organisationskultur samt verktyg och metoder 
som de stöttande faktorerna. Samtliga faktorer måste beaktas i arbetet med 
Lean för att uppnå ett långsiktigt hållbart resultat. Ett företag som lägger för 
stor vikt vid att implementera enskilda verktyg och metoder kommer inte 
uppnå de önskade resultaten med dem då inte en djupare förståelse för 
förändringsarbetet skapats. Dock uppfyller samtidigt verktygen och metoderna 
ett viktigt syfte då de omvandlar de filosofiska bitar som annars riskerar att 
enbart bli “fina ord på papper” till praktiskt arbete.  

Att organisationens individer benämns som en central faktor beror på att det 
är dem som är avgörande för att bedriva förändringsarbeten som Lean framåt i 
olika verksamheter. I slutändan är det en förändring hos människorna i 
organisationen som är avgörande. Övriga faktorer handlar snarare om att 
stödja och driva den förändringsprocess som Lean innebär framåt i 
verksamheten.  
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6.2. Förslag till vidare forskning 

Då studien begränsats till att genomföra en kvalitativ fallstudie öppnas ett antal 
områden för vidare forskning, som visat sig under studiens gång. Ett område 
som ses som intressant för vidare forskning är att göra en liknande studie på 
ett mindre företag, eller rent utav ett fåmansföretag. Det som ofta dyker upp 
vid alla typer av Landsstudier är större företag och det kan därför även vara 
intressant att granska i vilken utsträckning Lean används eller är användbart i 
mindre företag och hur implementering och arbete med Lean anpassas i den 
typen företag.  

Under studiens gång har vid flera tillfällen betonats av respondenter att den 
praktiska utbildningen och arbetet ses som viktiga faktorer i Leanarbetet. 
Vidare studier inom området skulle därför vara intressant för att granska 
huruvida praktisk utbildning är avgörande för att förankra lönarbetet i företag. 

Slutligen kan noteras att något som visats under studiens gång är att Lean 
ibland anses vara ett begrepp som är på väg att försvinna. De grundläggande 
tankegångarna inom Lean är detsamma som för förändringsarbete i stort och 
nya tankegångar kan presenteras som bygger på liknande grunder som Lean 
men har blivit förfinade och går under en ny etikett. Förändringsarbetet får ett 
nytt modeord helt enkelt, ett begrepp som kommit upp under studiens gång är 
operation excellence. Dels en undersökning av de nya begreppen och 
teorierna, men även Leans eventuella förfall utgör intressanta ämnen för vidare 
forskning. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Inledning (Allmänt): 

• Berätta kort om ditt yrke och dina arbetsuppgifter 
• Berätta i korta drag om er verksamhet. Vad gör ni? Vilka avdelningar finns här? 
• Berätta om din uppfattning av Lean. Vad betyder Lean enligt dig? 
• Hur kom du i kontakt med filosofin? 

 
X Lean-start: 

• Hur arbetade X innan beslut om att försöka implementera Lean togs? Vilka metoder 
användes? Hur styrde man för att få önskat resultat? 

• Berätta om X historia med Lean. När började ni arbeta med Lean? 
• Varför började ni arbeta med Lean? Vad ville ni uppnå? Vilka tog beslutet? Koncernnivå? 
• Berätta om förändringsprocessen. Hur anpassades arbetet för att bli “Lean”? Vilka 

initiativ togs? 
• Vilka organisatoriska förändringar genomfördes? 

  - Bara produktion 
  - Administrativa delarna 
  - Ledning 

• Hur uppfattades arbetet den första tiden? 
  - Av Personal 
  - Chefer 
  - Ledning 

• Såg ni några direkta effekter av förändringen?  
  - Resultat  
  -Produktivitet 

• Fick medarbetare ta del av eventuella resultat? 
- Följdes arbetet upp?  
 

Lean idag 
• Hur arbetar ni med metoden idag? 
• Vilka delar av organisationen berörs av arbetet? 
• Berätta om de Lean-verktyg ni använder inom organisationen? 

   
 

• Hur mäter ni effekten/resultaten av Lean?  
  - Prestationsmätning 
  - Nyckeltal  
  
Om resultat av implementering och arbete med Lean 

• Berätta om de positiva/ negativa effekter du upplevt med filosofin 
• Upplever du att ni har lyckats med implementering av Lean? 
• Vad har gått bra/ mindre bra?  
• Berätta om varför du anser att ni lyckats/ misslyckats med implementeringen och arbetet 

med Lean? 
• Vad kunde ni gjort annorlunda? 
• Vad anser du vara viktigast i arbetet med Lean? 
• Vilka faktorer ser du som avgörande för att lyckas med implementering och arbete med 

Lean? 
 
 
Lean imorgon 
Hur kommer arbetet med Lean se ut framöver i organisationen, delmål? 
 
 
 
 



 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 Bilaga 2: Samtyckesblankett 
 
 
Syftet med denna studie är att belysa kritiska faktorer i företags arbete med Lean.  
Materialet från denna intervju är avsett att användas i ett uppsatsarbete på C-nivå inom 
företagsekonomi vid Karlstad universitet.  
 
Medverkan är helt frivillig och du har möjlighet välja att avbryta intervjun när som helst 
under samtalet. Vi har tystnadsplikt och anonymitet garanteras om så önskas, välj då att 
kryssa i rutan nedan.   
 
Samtalet kommer att spelas in och transkriberas, den färdiga transkriberingen kan sändas 
för godkännande i efterhand, kryssa i rutan nedan.  
 
Om så önskas skickar vi studien efter färdigställande, ange mailadress eller postadress 
nedan. 
 

Jag önskar vara anonym i studien   ☐ 
 

Jag önskar en kopia av samtalet för godkännande ☐  
 
_________________________________________________ 
Underskrift, För- och Efternamn 
 
________________________________________________________ 
Namnförtydligande 
 
_______________________________________________________ 
Yrkestitel 
 
_____________________________________________________ 
Ort och datum 
 
________________________________________________________ 
Mailadress eller postadress (vid intresse av studiens färdiga resultat) 
 
 

Tack för din medverkan! 
Oskar Johansson och Per Backman 

Handelshögskolan vid Karlstads Universitet 



 

 

 
  



 

 


