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Sammanfattning   

Aldrig förr har vi konsumerat så mycket som nu och konsumenterna ställer hela tiden krav 

på högre kvalitet till lägre pris, samtidigt som kostnader för arbetskraft, energi och material 

ständigt ökar. För att bemöta kundernas behov används olika produktionssystem. Lean 

production är ett sådant produktionssystem och inkluderar en mängd uppsättning praktiska 

verktyg, men också en filosofi byggd på engagemang, kunskap, team-känsla och ledarskap. 

Lean är något många företag eftersträvar att införa, men studier visar att mindre än 20% 

lyckas att införa hela Leans koncept. Det är främst de mjuka delarna av Lean (filosofin) som 

företagen har svårast att implementera, vilket innebär att Lean i många fall reduceras till en 

verktygslåda. 

I denna studie har Lean-implementationen på ett fallföretag studerats. Fallföretaget införde 

Lean i samband med ”Produktionslyftet” år 2007 i syfte att effektivisera processer och 

bemöta hårdnande konkurrens. Ett antal intervjuer har genomförts med både produktions-

personal och personer i ledande befattning. För att synliggöra individens roll i införandet 

och anammandet av Lean har en ny undersökningsmodell tagits fram för att analysera 

empirin och som utgår från ramverket för teknik, organisation och miljö, TOE, men där 

influensen av miljö har ersatts av influensen av individ, TOI. Den teoretiska undersöknings-

modellen är undersökarens bidrag till forskningen.  

Resultatet av studien visar på att fallföretaget är ett klassiskt exempel på ett företag som 

lyckats väl med att införa de tekniska verktygen av Lean och att verksamheten fungerar 

mycket bättre idag än före införandet av Lean. Fallföretaget har ökat leveranssäkerheten och 

omsättningen men samtidigt minskat på produktionsytan och producerar ändå mer på 

samma tid. 

Däremot har fallföretaget inte lika tydligt implementerat de mjuka beståndsdelarna av Lean, 

det vill säga själva filosofin. Undersökningsmodellen TOI lyfter här fram verksamhetens 

karaktär, en hierarkisk och toppstyrd organisation, som en möjlig faktor till varför de mjuka 

beståndsdelarna inte har fått fäste. Modellen visar även att individen inte integrerar och 

samspelar med de influenser som borde skapa Lean. Samspelet mellan individ och ledning 

(organisation) ses som väsentliga för att uppnå de mjuka beståndsdelarna. För att få Leans 

hela koncept måste det finnas ett samspel och förbindelse mellan TOI modellens tre 

influenser; teknik, organisation och individ. Alla delarna är lika viktiga för att hela Lean ska 

få fäste. Detta är en möjlig anledning till varför det är mindre än 20% av Lean-projekteten 

som misslyckas med att implementera Leans hela koncept. 

  



  
 

 

Abstract 

Never before have we consumed as much as now and customers are constantly demanding 

higher quality at a lower price, while at the same time costs are increasing for labour, energy 

and materials. Different production systems are used to meet customer needs. Lean 

production is such a production system and includes a variety of practical tools but also a 

philosophy based on commitment, knowledge, team spirit and leadership. Lean is something 

many companies strive to introduce, but studies shows that less than 20% succeed in 

introducing the entire Lean concept. It’s mainly the soft parts of Lean (the philosophy) that 

companies have most difficulty to implement, which means that in many cases Lean is 

reduced to a toolbox. 

This study is about the Lean implementation in a case company. The case company 

introduced Lean through its participation in the "Produktionslyftet" in 2007 with the aim of 

streamlining processes and responding to toughening competition. A number of interviews 

have been carried out with both production staff and senior executives. In order to highlight 

the individual's role in the introduction and adoption of Lean, a research model has been 

developed to analyse the empirical data, which is based on the framework for technology, 

organization and environment, TOE, but where the influence of environment has been 

replaced by the influence of the individual, TOI. The theoretical survey model is the 

investigator's contribution to the science. 

The result of the study shows that the case company is a classic example of a company that 

has succeeded well in introducing the technical tools of Lean and that the operation works 

much better today than before the introduction of Lean. The case company has increased 

the delivery reliability and sales but at the same time decreased the production area and still 

produces more at the same time allotted. 

However, the case company has not as clearly implemented the soft elements of Lean, that 

is, the philosophy itself. The survey model TOI highlights the nature of the business, a 

hierarchical and top-down organization, as a possible factor why the soft components have 

not been attached. The model also shows that the individual does not integrate and interact 

with the influences that should create Lean. The interaction between individual and 

management (organization) are seen as essential for achieving the soft components. In order 

to get the whole concept of Lean, there must be an interaction and connection between the 

three influences of the TOI model; technology, organization and individual. All parts are 

equally important for the whole of Lean to get attached. This is a possible reason why there 

are less than 20% of Lean projects that fail to implement the entire Lean concept. 
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1 Introduktion 

Detta kapitel introducerar studien med att presentera ämnesområdets bakgrund, 

målgrupp, tidigare forskning, och problematisering. Kapitlet presenterar även det 

utvalda fallföretaget, studiens syfte samt frågeställningar och avslutas med en kort 

redogörelse över studiens avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 

I ett klimat där marknader förändras utmanas industrisamhällen radikalt genom att 

kunder kräver kvalitetsprodukter till lägre priser, samtidigt som kostnader för 

arbetskraft, energi och material ständigt ökar. Aldrig förr har människan konsumerat 

så mycket som idag och dagens kunder har ofta många alternativ att välja mellan, 

vilket påverkar styrning av produktion, samt valet av produktionssystem (Jaeger, 

2018). Syed Azuan (2013) belyser att för de organisationer som kan optimera och 

effektivisera sina processer leder det oftast till en ökad lönsamhet. Men problemet 

stannar inte där utan idag förväntar sig kunden att få sina varor i en snabbare takt, 

till konkurrenskraftigare priser och till en högre kvalitet (Syed Azuan, 2013). För att 

uppnå konsumenternas krav kan det vara nödvändigt att genomföra förändringar 

eller omorganiseringar för att implementera de metoder och styrmedel som anses 

lämpliga för att få större marknadsfördelar (Olivella, et al., 2008). 

Lean production (Lean) är en filosofi som används för att reducera olika former av 

slöseri för att skapa ett högre värde åt slutkunden. Lean kan ses som ett styrmedel 

som bistår organisationer med strategier och tillvägagångsätt för att effektivisera 

processer, öka lönsamheten och förbli konkurrenskraftiga. Målet för många företag 

som inför Lean är att möta kundernas ökade krav på kvalité, högre produktions-

kvantiteter och större produktvariationer (Liker, 2009) (Sanjay & Burcher, 2006).  

Liker (2009) och så många andra hävdar att det finns svårigheter med att 

implementera Leans hela koncept då de mjuka beståndsdelarna ofta förbises. Varför 

är det så? Nyfikenheten till problemområdet växte fram under den tid som 

undersökaren arbetat med Lean och studerat dess filosofi och metodologi. Forskare 

hävdar att det vanligtvis beror på ledarskap, delaktighet, motivation och 

engagemang. Men finns det andra förklaringar?   

1.2 Målgrupp 

Förhoppningen är att denna studie ska bidra till att fylla några av de kunskapsluckor 

gällande varför så många företag, misslyckas med att implementera hela Lean. I 

rapporten undersöks en operativ enhets Lean-adoption. För detta ändamål har en 

teoretisk undersökningsmodell TOI tagits fram som synliggör individens samspel 

med Lean. Den framtagna undersökningsmodellen är undersökarens bidrag till 

forskningen. Modellen är generell och kan användas även då andra arbetsmetoder 

studeras. Studien vänder sig främst till företag i tillverkningsbranschen med liknande 

Lean-problematik som fallföretaget. Lean-konceptet är också applicerbart inom 

tjänste-organisationer så även dessa kan vara en relevant målgrupp för studien 

eftersom undersökningsmodellen fokuserar på individens samspel med Lean.   
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1.3 Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom ämnet visar att det finns flera fördelaktiga resultat som kan 

uppnås genom att implementera principer hämtade från Lean. Några exempel är 

ökade marknadsfördelar, expansion, bättre kundfokus och högre produktivitet. 

Många studier visar dock att företag har svårt att implementera hela konceptet med 

Lean. Enligt Kilpatrick & Osborne (2006) är framgångsgraden för en Lean-adoption 

låg, mindre än 20% lyckas med att implementera Lean helt. Leans koncept består 

både av en metodologi och en filosofi och det har visat sig att filosofin, den mjuka 

sidan, vanligtvis förbises då företag istället fokuserar på Leans metodologi, verktyg 

och metoder. Vidare hävdar författarna att det är få organisationer som kommer att 

uppnå de fördelar som Toyota uppnått enbart genom att använda Lean som en 

verktygslåda och inte som en filosofi. 

Även Miina (2012) menar, i studien ” Lean Problem: Why Companies Fail with Lean 

Implementation?”, att det finns faktorer som försvårar en Lean-adoption och hävdar 

att det finns fyra kritiska faktorer som anses vara grundläggande för att uppnå 

framgångar med Lean. Faktorerna berör ledarskap och ledning, företagskultur, 

kompetens, expertis och ekonomi. Vidare anser författaren att det är ledarskap och 

ledningsengagemang som står för 50% och räknas därmed till den mest kritiska 

faktorn till varför företag inte uppnår framgångar vid en implementering. 30% står 

för de ekonomiska medlen 10% för kultur och 10% för kompetens och expertis.  

För att skapa en kultur med starkt ledarskap hävdar Ballé (2005) att det inte handlar 

om att skapa kontroll, utan snarare om ett aktivt deltagande och engagemang som 

genomsyrar hela organisationen. Författaren hävdar att det är först när medarbetarna 

har skapat sig en förståelse över samspelet mellan dem själva, verksamheten och 

Lean som de kan se vilka fördelar och inverkan Lean har på den egna arbetsplatsen 

och verksamheten. En viktig del i ledarskapet är att motivera, uppmuntra, utbilda och 

involvera medarbetarna för att skapa långsiktiga resultat. Sanjay & Burcher (2006) 

hävdar att det handlar om att skapa ett stödjande och vägledande system som utgår 

från medarbetarnas handlande. Det är väsentligt med ett ledarskap som coachar och 

delegerar ut ansvarsområden för att öka medarbetarens kreativitet och kompetens för 

att skapa en lärande organisation och uppnå organisatoriska mål. 

I artikeln "An appropriate change strategy for lean success", har Bhasin (2012) 

undersökt Lean implementation i brittiska produktionsföretag. Bhasin hävdar att 

personalens arbetsuppgifter måste vara både tillfredställande och stimulerande med 

en möjlighet till vidareutveckling. Författaren poängterar att det är individens strävan 

efter kunskap och utöka sin kompetens som kan komma att påverka motivationen 

för att förändra och kontinuerligt förbättra systemet. Bhasin poängterar att de företag 

som implementerat Lean ska se adoptionen som en oändlig resa och inte som ett 

verktyg som enbart används vid behov. Det finns inte någon generell metod som 

visar hur en implementering ska gå till, utan företag kan uppleva olika svårigheter 

beroende på mognadsgrad och företagskultur. 

Detta på grund av att de hinder som kan påverka en förändring är relaterade till 

individer, engagemang, kommunikation och motstånd. Därför är det viktigt att 

organisationen använder sig av strategier, mål och individuella ansvarsområden för 
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att minimera risken för förändringsmotstånd. Bhasin (2012) hävdar att så länge 

förändringen inte assimileras in i företagskulturen så kommer den aldrig att 

accepteras. 

1.4 Problematisering  

Tidigare forskning har visat att organisationer har svårt med att införa Leans hela 

koncept detta trots att företag kan förbättra sina resultat utifrån Lean tänkandet och 

dess metoder. Det är de mjuka principerna som utgör ett hinder och försvårar en 

adoption. Kilpatrick & Osborne (2006) hävdar däremot att det är först när Lean 

implementeras in i företagskulturen som den verkliga magin skapas (Kilpatrick & 

Osborne, 2006). Det finns dock lite forskning kring Lean som utgår från ramverket 

TOE, vilket är ett verktyg till att förklarar ett specifikt fenomens samband mellan 

influenser av teknik, organisation och miljö och själva fenomenet i sig. Ramverket 

har modifierats för att synliggöra individen. Syftet med ramverket är att skapa en 

djupare förståelse över vad som skapar Lean på ett företag.  

Att använda Leans principer enbart som en verktygslåda kan ses som en kortsiktig 

lösning, men för att skapa ett långsiktigt förhållningsätt till Lean måste filosofin 

förankras med företagskulturen. Många är de företag som strävar efter att uppnå en 

fullständig adoption, men forskning visar att det inte är så många som lyckas 

förankra den kultur som är nödvändig (Sanjay & Burcher, 2006). En av faktorerna 

enligt Bhasin (2012) är att det är organisationens individer som utgör grunden för en 

framgångsrik Lean-adoption. De kulturella aspekterna är enligt Liker (2009) något 

som anses uppenbart, men att försöka förändra en företagskultur är något som inte 

sker lika lättvindigt. 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att synliggöra vilken roll och betydelse Lean har för 

en produktionsenhet, samt hur samspelet mellan teknik, organisation och individ 

skapar Lean, för att förbättra möjligheterna till en framgångsrik utnyttjande av Lean-

filosofin på operativ nivå.    

Examensarbetets forskningsfrågor formulerades enligt följande:   

− Vad krävs för att få positiv effekt av ett Lean-införande? 

− Hur är individens samspel mellan teknik, individ och organisation?  

1.6 Avgränsningar  

Med hänsyn till studiens omfång sker avgränsningar för att rikta studien så att den 

kan besvara syftet och forskningsfrågorna. Studien har avgränsats genom att betrakta 

forskningsfrågorna utifrån en teoretisk undersökningsmodell TOI: s tre influenser; 

teknik, individ och organisation. På grund av tidsramen avgränsas studien till att 

utföras på ett utvalt fallföretag. Fallföretagets faktiska Lean-adoption studeras. Hur 

fallföretaget har skaffat sig sin Lean kompetens har inte undersökts djupgående i 

denna studie. 
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1.7 Fallföretaget 

Studiens empiriinsamling har utförts på ett medelstort fallföretag i södra Sverige. 

Fallföretaget har idag, 2019, fem produktionsanläggningar, nationellt och 

internationellt, där den undersöka produktionsanläggningen har ca 120 anställda. 

Fallföretaget konstruerar och producerar kontraktelektronik som exempelvis 

industriella styrsystem, kablage, testsystem och industriella elsystem. Fallföretaget 

har sedan tidigare deltagit i Produktionslyftet, ett nationellt program startat 2007 med 

syfte att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga inom svensk 

industri. Produktionslyftets utbildningsform bygger på metoder och influenser 

hämtat från Lean-konceptet och är bland annat finansierat av IF metall, Vinnova och 

Teknikföretagen. Från starten och fram till idag, har produktionslyftet haft över 260 

deltagare (Produktionslyftet, 2014). 

Fallföretaget såg möjligheterna och flexibiliteten i produktionssystemet Lean 

production, som påverkat strukturer, processer och aktiviteter, men framförallt 

påverkat ledningens ”sätt att tänka”. Idag används metoder och tekniker hämtade 

från metodologin flitigt inom den taktiska och strategiska nivån. Den operativa 

enheten är dock inte insatta i Lean-konceptet på det sätt som fallföretaget önskat, det 

är denna operativa enhet som ligger till grund för studien.  

1.8 Studiens disposition  

Nedan ges en kort beskrivning över varje avsnitts innehåll så att läsaren, beroende 

på dess förkunskaper, kan identifiera vad som anses vara relevant att läsa. Studien 

består av fem kapitel som visualiseras i Figur 1   

Kapitel 1 – Inledning: I detta avsnitt presenteras studiens bakgrund, tidigare 

forskning, problematisering, syfte och frågeställningar, fallföretaget och 

avgränsningar.  

Kapitel 2 – Teori: I detta avsnitt presenteras valda teorier som ligger till grund för 

studiens teoretiska referensram. I slutet av avsnittet presenteras en överskådade bild 

över teori som berör Lean.  

Kapitel 3 – Metod: I detta avsnitt presenteras studiens vetenskapliga strategi, med 

utgångspunkt i studiens genomförande, datainsamling, tillförlitlighet, etiska 

övervägande och analysmetod. 

Kapitel 4 – Resultat: I detta avsnitt presenteras först den empiriska berättelse som 

utgör grunden för studien. Empirin analyseras utifrån undersökningsmodellen TOI. 

Avsnittet avslutas med resultatdiskussion och metodkritik.  

Kapitel 5 – Avslut: I avsnittet presenteras studiens slutsatser som dragits utifrån 

studiens problemformulering. Därefter följer en diskussion som avslutas med förslag 

på vidare forskning.   

 

Figur 1: Rapportens disposition (egen) 

Introduktion Teori Metod AvslutResultat
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2 Teoretisk referensram 

Detta teoretiska kapitel inleds med att presentera ett ramverk som använts för att 

analysera insamlad empiri. Studien syftar till att skapa en övergripande förståelse 

över Lean konceptets beståndsdelar, dess uppkomst och karakterisering. Detta för 

att skåda och särskilja nyanser mellan Leans filosofi och metodologi. Kapitlet 

avslutas med att presentera en tabell som särskiljer ismernas metoder, redskap och 

filosofier.   

2.1 Ramverket för teknik-organisation-miljö (TOE) 

Verksamheter kan inte längre ignorera de tekniska möjligheter som finns vid 

användandet av ett informationssystem (IS). Enligt Hoti (2015) är ett IS en teknisk 

innovation som bidrar med möjligheter till att förbättra en verksamhets effektivitet 

och produktivitet. Hoti hävdar att små och medelstora verksamheter kan dra fördelar 

genom nyttjandet av IS för att förbli anpassningsbara och kunna bemöta konkurrens 

(Hoti, 2015). Information är grunden i tekniska adoptioner så att alla parter i alla 

organisationsnivåer kan förstå, acceptera och använda tekniken på de sätt som är bäst 

lämpat och samtidigt låta den integreras med verksamhetens processer (Awa, et al., 

2017). Teknik är enligt Tornatzky, et al., (1983) fysisk utrustning eller metoder som 

utförs i en organisation av en mänsklig förmåga, som involverar aktiviteter i flera 

steg, exempelvis processteknik och produktteknik. De vanligaste termerna för teknik 

är maskiner, verktyg och affärssystem som används av olika operatörer på liknande 

sätt. Tekniken är menad att användas på ett visst sätt men på grund av individens 

fysiska och sociala beteende så blir resultatet att olika individer använder tekniken 

på olika sätt. 

Det finns flera teorier inom IS och tekniskt upptagande men en av de vanligaste är 

ramverket för teknik-organisation-miljö (TOE) (Hoti, 2015). Mohamed, et al.,(2009) 

menar att TOE modellen, eller TOE ramverket (Figur 2), skapades av Tionatzky och 

Fleisher under tidigt 90-tal och är en organisationsnivåteori, som används till att 

förklara hur tre organisatoriska sammanhang påverkar beslutsprocesser och 

anpassningsförmåga gällande teknisk innovation. 

Hela processen ingår i ramverket och sträcker sig från utveckling till antagandet och 

genomförandet av innovationer inom en verksamhet. Ramverket representerar bara 

ett segment över den påverkan och antagandet som de tre sammanhangen har på 

genomförandet av innovationer. Tillämpningen och användningsområdet för TOE 

modellen är förhållandevis vidsträckt eftersom modellen tydliggör för tekniska, 

industriella och kulturella sammanhang. Verksamheter kan tillämpa TOE modellen 

för att skapa en förståelse över olika IS antaganden som exempelvis öppna system, 

elektroniska datautbyten eller E-handel (Dwivedi, 2011).   
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Figur 2: TOE-ramverk (Tornatzky and Fleischer 1990) 

Nedan kommer en beskrivning över de tre kontexten tillsammans med exempel för 

att kunna förstå dess innebörd.   

TOE modellens tekniska kontext inkluderar all den teknik som används eller den 

teknik som anses vara relevant för verksamheten (Awa, et al., 2017). Dwivedi (2011) 

anser att det är viktigt att verksamheter anpassar sig efter den teknik som redan finns 

implementerad, eftersom tekniken utgör en gräns för vilken omfattning eller 

hastighet som verksamheten kan genomföra tekniska förändringar på. Nya och 

befintliga tekniker som kombineras på ett nytt och innovativt sätt utgör en mittpunkt 

för hur anpassningsbara verksamheter är. 

För att exemplifiera den tekniska kontexten så kan exempelvis verksamheter som 

använder scanning och streckkodsteknik utveckla sitt system så att det istället 

anpassas till RFID teknik. Dessa tekniska innovationer är genomförbara eftersom det 

är samma databaser och artikeldata som använts sedan tidigare fast med den nya 

tekniken effektiviseras affärsprocessen ytterligare (Awa, et al., 2017). Verksamheter 

behöver dock vara uppmärksamma på vilka tekniska innovationer som bör 

genomföras eftersom innovationerna kan ha en dramatisk inverkan på verksamheten 

(Dwivedi, 2011). 

TOE modellens organisatoriska kontext förbinder verksamhetens organisatoriska 

egenskaper och resurser. Detta inkluderar en rad aspektrar som exempelvis kunskap 

över organisationens storlek, resurser som används och inte används (slackresurser), 

kommunikationskanaler, sociala inflytande, informationskällor, kultur och 

ledarskapsövertygelser (Dwivedi, 2011). För att uppnå tekniska innovationer menar 

Awa, et al., (2017) att toppstyrning är en viktig faktor för att kommunicera, stödja 

och förstärka organisationens vision och anpassningsförmåga till ny teknik. Vidare 

påstår författarna att kommunikation kan främja men även hämma en innovation, 
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eftersom det är ledningens ansvarsområde att skapa den organisatoriska samhörighet 

som välkomnar och ger stöd till en förändring (Awa, et al., 2017). För att uppnå 

tekniska innovationer lägger organisationsstrukturer en betoning på lagkänsla, 

kommunikation och ett tydlig definierat ansvarsområde för varje anställd. Det anses 

betydande att främja kommunikation mellan avdelningar, på operativ nivå, för att 

strukturera och anpassa organisationen efter en innovation (Dwivedi, 2011). 

För att exemplifiera ovanstående så övervägde Harley-Davidson Motor Company att 

implementera ett nytt system i slutet av 90-talet. Detta gjordes genom att samla in 

nyckelpersoner från olika avdelningar med olika kompetenser och ansvarsområden 

för att inkludera dessa i projektteam. Detta resulterade i funktionella arbetslag som 

arbetade tillsammans för att uppnå gemensamma mål (Awa, et al., 2017). 

TOE modellens miljö-kontext, är enligt Awa, et al., (2017) ett regelverk och en 

struktur som berör och påverkar organisationens målsättning och dess inriktning till 

marknaden, med andra ord företagets omvärld. Dessa strukturer och regelverk är 

exempelvis rättsliga ramar, regeringar, politik och krav mellan handelspartner och 

kunder. Författarna menar även att konkurrens har en starkt stimulerande effekt och 

organisationer nyttjar innovationer för att skapa konkurrensfördelar på marknaden. 

Dwivedi (2011) belyser att organisationer som har en dominerande ställning på 

marknaden kan påverka andra till innovation. Författaren anser även att 

organisationer som befinner sig i en snabbt växande marknad tenderar att innovera 

snabbare än de organisationer vars marknad står oförändrad. Organisationer 

använder även nedgångar som ett argument till innovation för att kunna effektivisera 

och expandera sina verksamheter, medans andra använder innovationer till att 

undvika investeringar så att kostnader och utgifter kan minimeras. 

Ett exempel på hur strukturer och regelverk kan påverka verksamheter till innovation 

är när säkerhet- och testkrav på byggmaterial blir strängare på grund av riskfaktorer. 

Materialet måste då genomgå noggranna tester innan det godkänns och kan 

användas. Ett annat exempel är bankverksamheter som måste ta hänsyn till 

sekretesskrav vid införskaffandet av nya system som berör hur kunder kan ta del av 

sin kontoinformation (Dwivedi, 2011). 

Tanken med TOE ramverket är att organisationen ska kunna anpassas utifrån 

påverkan av ny teknik men samtidigt måste tekniken utvecklas för att uppnå den 

användarbarhet som organisationen eftersträvar. Awa, et al. (2017) hävdar att 

organisationer kan använda TOE ramverket för att synliggöra de faktorer eller 

åtgärder som organisationen anser lämpliga för teknisk innovation. Dessa faktorer 

eller åtgärder kan ändras beroende på vilken innovation som ska uppnås, vilket gör 

ramverket till både ett användbart och anpassningsbart ramverk (Awa, et al., 2017). 

En förutsättning för organisationer att ta sig an tekniska innovationer är att 

kollektivet stödjer antagandet och att gruppmedlemmar stödjer de värderingar som 

berör antagningen av ny teknik (Dwivedi, 2011). De fördelar som ny teknik 

frambringar kan tillsammans med företagets förväntningar förbättra möjligheten till 

konkurrensfördelar för organisationen (Hoti, 2015). 
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2.2 Teoretisk undersökningsmodell TOI 

Awa, et al. (2017) menar, som tidigare nämnts, att ramverket TOE kan ändras 

beroende på vilka tekniska innovationer som vill uppnås. För att besvara 

forskningsfrågans syfte, vilken roll och betydelse Lean har för en produktionsenhet, 

samt visa samspelet mellan teknik, organisation och individ skapar Lean, har ett nytt 

ramverk tagits fram. Den nya undersökningsmodellen är en modifierad variant av 

ramverket TOE och ska på ett bättre sätt synliggöra individen. Ur organisations-

influensen bryts individ ut och placerats i en egen box (I). Modellen undersöker 

därmed influenser av teknik, organisation och individ (TOI) och hur dessa skapar 

Lean (Figur 3). 

Det fenomenet som avses att studeras, är en teknisk innovation, den placeras i mitten 

och därefter analyseras influenserna av teknik, organisation och individ. Detta arbete 

fokuserar på Lean och därför placeras Lean i mittenboxen.  

Enligt Awa, et al. (2017) är exempel på miljökontexten (E) bland annat lagar och 

regler samt politiska beslut. Dessa yttre faktorer (miljön) påverkar företagens 

omvärld, men har mindre påverkan på en verksamhets Lean-adoption. Hur en 

verksamhet väljer att arbeta är till stor del en intern angelägenhet, det finns 

exempelvis inget krav från myndigheter att använda Lean. Miljökontexten kommer 

alltid att finnas där eftersom vi inte kan undkomma omvärlden, på grund av avsaknad 

utav yttre faktorer som kräver hur Lean-konceptet ska användas, är den mindre 

relevant för denna studie. Miljöinfluensen har därför valts bort och kommer heller 

inte att illustreras i undersökningsmodellen TOI.  

Teknik  

Tekniska innovationer inom TOI modellen avser de verktyg och metoder som går att 

hitta i Lean konceptet, men även annan teknik som kan bistå systemet med stöd som 

exempelvis affärssystem.    

Organisation 

I tidigare forskning kring Lean-adoptioner har fokus inte varit på verksamhetens 

organisationsform, det vill säga om organisationen är hierarkisk eller platt. Risker 

finns att individerna inom hierarkiska organisationsformer inte synliggörs tillräckligt 

när organisationen ska analyseras. Därför bryts individen ut ur organisations-

influensen, för att särskilja på ledningen och individens perspektiv vid införandet av 

en teknisk innovation.  

Individ 

Efter att ramverket för teknik-organisation-miljö (TOE) studerats har det fastställts 

att individen inte synliggörs tillräckligt i modellen. När influensen av organisation 

diskuteras, är det oftast från ledningens perspektiv och inte utifrån individens. Awa, 

et al. (2017), hävdar att det är ledningens ansvarsområde att stärka individens 

samhörighet vid förändringsarbeten och tekniska innovationer. Dwivedi (2011) 

påpekar vikten över att ledningen måste få kollektivet till att stödja antagandet av ny 

teknik och dess värderingar för att innovationen ska få fäste. Individer styrs av 

strukturer och samhörighet och vid avsaknande av dessa kan innovationer istället 

hämmas. Individens funktion är därmed viktig, vad det är för människor spelar roll.    
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Figur 3: Undersökningsmodell TOI (egen) 

 

TOI som analysverktyg 

TOI modellen används som ett analysverktyg för att analysera insamlad empiri för 

att förklara ett specifikt fenomens samband mellan influenser av teknik, organisation 

och individ och själva fenomenet i sig. De viktiga aspekterna av den insamlade 

empirin placeras i TOI modellens influensområden: teknik, organisation och individ 

för att studera hur dessa samspelar eller motverkar det fenomen som studeras. Sist 

sker en analys som kombinerar alla tre influenser för att skapa en helhetsbild över 

det studerande fenomenet.      

2.3 Taylorism 

Efter den industriella revolutionens efterdyningar av äldre fabrikssystem och 

masstillverkning uppstod ett nytt angreppsätt mot ineffektiva arbetsmetoder och 

ledarskap. Under tidigt 1900-tal presenterade ingenjören Fredrick Winslow Taylor 

sin teori, Scientific management. Syftet var att bevisa hur tekniska hjälpmedel som 

exempelvis tidtagarur kunde bidra med förbättringsåtgärder i arbetarnas prestationer 

och resultera i en ökad effektivitet och produktivitet inom industriella verksamheter 

(Voss, 1995). Enligt Richardson (1995) grundar sig Taylors metodik på fyra 

huvudprinciper.   

− Arbetare och ledning ska ha ett gott samarbete. Ledningen ska ha det 

organisatoriska ansvaret för planering och utformning av arbetet. 

Ledningens funktion är att inte styra utan snarare att stödja och kontrollera 

att arbetsuppgifter utförs på ett effektivt och korrekt sätt. Om ledningen står 

för ”tänkandet” kan personalen ägna sin tid åt att producera. Detta 

resulterade in en organisationsstruktur med en hierarkisk topp/botten 

organisation. 
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− För att minska på onödiga rörelser och aktiviteter ska arbetsuppgifter studeras 

och utvecklas efter vetenskapliga principer, så att dessa utförs standardiserat 

och på det mest effektivaste sättet.    

− Arbetsuppgifter ska utföras av de individer som kan realisera dem på bästa 

sätt, ”rätt man på rätt plats”, för att ge möjlighet till att arbetet utförs på 

kortast tänkbara tid. För att uppnå detta måste arbetarna tränas och utvecklas 

tillsammans med sina arbetsuppgifter.  

− För att uppnå resultat bör arbetarnas prestanda övervakas för att säkerställa 

standardisering och att lämpliga arbetsförfaranden följs. 

Inom industrin observerade Taylor ett slöseri i form av ”mänskliga resurser” vilka 

kunde bearbetas bort genom standardiserade arbetsmetoder, processkartläggningar 

och tidsstudier (Sandkull & Johansson, 1996). Taylors principer utformades genom 

ett rationellt tänkande bestående av systematisk planering, kontroll och organisering, 

så att verksamheter kan uppnå ”mer för mindre”. För att uppnå detta förespråkade 

Taylor användandet av olika funktioner som exempelvis tidtagare, ordningsmän, 

hastighetskontrollanter och arbetsfördelning (Voss, 1995). Syftet var att skapa ett 

stabilt flöde med en centraliserad arbetsfördelning som utförde enklare repetitiva 

rörelser som inspirerades av produktionslinor. I detta avseende förflyttades produkter 

kontinuerligt, regelbundet och kontrollerat inom produktionen och ledningen var de 

enda som kunde skapa en helhetsbild över processens alla delar (Sandkull & 

Johansson, 1996). Taylors produktionssystem revolutionerade industrialismen under 

början av 1900-talet och hans principer lever vidare än idag (Voss, 1995). Hans 

inflytande och påverkan har bidragit med att verksamheter har inrättat sina 

produktioner utifrån spetskompetenser där var och en besitter djupa 

specialistkunskaper för den del av produktion eller produkt som produceras. 

Hantverkstillverkning var något som var framgångsrikt i hundratals år men Taylor 

utvecklade konceptet till en storskalig variant där produktionen omorganiserades för 

att uppnå en ökad produktivitet. För att höja produktiviteten förespråkade Taylor 

incitament och ackordlön för att förena ledning och personalens intressen. Henry 

Ford fann inspiration i Taylors principer av ”Scientific Management” och 

implementerade idéerna i sin nya fabrik i Detroit 1912 (Sandkull & Johansson, 

1996). 

2.4 Fordism 

Nord & Johansson (2007) hävdar att Fordismen är en mer avancerad produktions-

modell än Taylors. I Fords nya processindustri introducerades ”det löpande bandet” 

där personalen, under en kort tid, utförde få standardiserade arbetsmoment vid 

löpande band. Nord & Johansson påpekar att det var ledningen och andra hierarkiska 

nivåer som fördelade arbetsmomenten eftersom det inte längre behövdes några 

specialistkunskaper. Därför kunde de flesta anställda utföra arbetsuppgifterna. Fords 

innovationsförmåga i kombination med Taylors idéställningar om prognoser och 

tryckande produktion, medförde att fabriken under ett år kunde fördubbla 

framställningen av bilar och samtidigt minska arbetsstyrkan med tio procent. 

Linjetillverkningens framgångar och masstillverkning spreds som en löpeld och 
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bilindustrin blev symbolen för rationell tillverkning. Nord & Johansson skriver även 

att Fords massproduktion kan återkopplas till tre principer hämtade ur Taylorismen. 

− Utifrån löpande band kan produkter flöda kontinuerligt, kontrollerat och 

regelbundet genom produktionen.  

− Ledningen förser arbetarna med arbetsuppgifter så att dessa ej behöver ta 

egna initiativ till att hitta arbetsuppgifter. Det är arbetarna som ska utföra och 

inte planera eller styra produktionen. 

− Utifrån vetenskapliga metoder fördelas arbetsuppgifter på olika arbetstagare. 

Watson (2018) menar att det var Ford och Taylors teorier som var bidragande 

faktorer till västvärldens välståndsutveckling, vilket under tjugo- och trettiotalet 

resulterade i ekonomiska fördelar, välstånd och utveckling. Fordismen kännetecknas 

av hög produktion, ansenlig lön, ackord och fullt utnyttjande av produktions-

anläggningen. Detta uppnås genom centraliserad massproduktion och optimal 

arbetsfördelning som utformats utifrån en produktionsmodell som ger ett 

standardiserat produktionssätt. Stamm, et al., (2015) menar på att Taylorismen och 

Fordismen lever fortfarande kvar inom processindustrin och i synnerhet inom 

bildindustrin. Ford framställs vanligtvis som löpande bandets fader då han skapade 

en överskådlighet och förståelse över flödesriktning och transporter. Men både Fords 

och Taylors teorier om rationalisering har mottagit kritik för att vara för ”mekanisk” 

som inte tar hänsyn till olikheter, förhållningssätt eller känslor. Fordismens rationella 

förhållningsätt och dess struktur bidrog till en masskonsumtionsmodell som var 

uppbyggd utifrån kapitalistiska ramverk. Men Fords linjetillverkning var inte 

flexibel nog att bemöta och reagera på omvärldens efterfrågan på volym- och 

variantförändringar. 

2.5 Toyotaism 

Toyota production system (TPS) är en produktionsmodell som framtogs av Toyota i 

Japan under 1950-talet. Efter andra världskriget var Toyota tvungna att anpassa sig 

efter den nya ekonomiska situation som uppstod efter kriget (Womack, et al., 2007). 

Toyota skapade Toyotaismen, som revolutionerade bilindustrin utifrån de 

grundläggande principer hämtade från tidigare produktionsmodeller: Taylors 

Scientific management och Henry Fords produktionssystem. Toyota fann stor 

inspiration från Fords produktionssystem och implementerade bland annat konceptet 

av att arbeta standardiserat och ”löpande band principen” som bistod med 

kontinuerliga flöden av produkter (Nord & Johansson, 2007). Toyota hade tidigare 

observerat Fords massproduktion och dess slösaktighet med resurser som skapade 

stora lager av färdiga produkter, produktlager och produkter i arbete. Denna 

hantering av produkter och lager skapade hög kapitalbindning, vilket ett krigshärjat 

Japan och Toyota inte hade råd med (Liker, 2009). 

Toyota ansåg att lösningen var att frångå Taylors och Fords tryckande och 

masstillverknings principer för att istället utveckla ett produktionssystem med hög 

flexibilitet och resurssnål tillverkning. Toyota skapade ett dragande system, kanban, 

som tillät efterföljande produktionssteg styra volymen och tillverkningstakten för 

produkter som fylldes på efter behov. Det centrala med TPS var att reducera 
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kostnader genom att eliminera olika former av slöseri. Inom TPS talas det om sex 

olika former av slöseri: överproduktion, transporter, väntetid, lager, onödiga rörelser 

och felaktiga processer. Genom att lokalisera och eliminera slöseri kunde effektivare 

processer skapas, vilket resulterade i förhöjd arbetstakt och högre effektivitet 

(Womack, et al., 2007). 

Ett fundament inom TPS är att varje nästkommande steg inom produktionsprocessen 

ska ses och behandlas som en egen ”kund” och därmed tillgodoses med resurser när 

det väl behövs. Detta koncept lade grunden för Just- in- time (JIT) vars metodik går 

ut på att föregående process ska bistå nästkommande process med material eller 

information på rätt plats och i rätt tid. För att systematiskt förbättra processerna 

använder Toyota ”PDCA-hjulet”, Plan, Do, Check och Act, som en problem-

lösningsmetod för att ständigt kunna utföra förbättringar, Kaizen (Liker, 2009). 

Liker (2009) anser att Toyota till stor del består av en kultur vilken präglas av 

metoder och principer, vars mål är större än att tjäna pengar. Toyota utgick från 

långsiktiga mål för att tillsammans med sina kunder och medarbetare ta 

verksamheten till nästa nivå. Syftet var att i första hand driva en verksamhet vilken 

skapar värde åt kunden, ekonomin och samhället och inte för att höja det egna 

kapitalet. För att försöka uppnå detta tog Toyota fram fjorton principer, indelade i 

fyra grupper: processer, problemlösning, anställda & partners samt filosofi. Toyotas 

fjorton principer utgör grunden för vad TPS ska åstadkomma: 

1. Beslut ska baseras på långsiktigt tänkande även om kortsiktiga mål påverkas. 

2. Skapa kontinuerliga processflöden genom att visualisera problem. 

3. För att undvika överproduktion bör dragande system användas. 

4. Jämna ut arbetsbelastningen. 

5. Skapa en kultur som reder ut problem genom att stoppa processer. 

6. Standardisering är en grundförutsättning för att arbeta med ständiga 

förbättringar. 

7. Använda visuell styrning för att inte dölja problem. 

8. Använd enbart beprövad teknik som ska vara lämplig för medarbetare och 

processer. 

9. Ledningen måste känna verksamheten och efterleva dess filosofi för att 

kunna lära andra att göra det. 

10.  Utveckla människor och skapa arbetslag som kan efterleva verksamhetens 

filosofi. 

11.  Hjälpa leverantörer och parters att bli bättre genom ömsesidig respekt.  

12.  För att skapa en förståelse över en situation bör man bevittna det med egna 

ögon.  

13.  För att överväga olika alternativ bör besluts fattas långsamt och i samråd 

med andra. När beslutet tagits skall genomförandet ske snabbt. 

14.  Reflektera och förbättra för att undvika misstag och bli en lärande 

organisation. 

Womack, et al (2007) hävdar att dessa fjorton principer måste återspeglas i 

arbetssättet för att långsiktigt skapa framgång med TPS. Författarna hävdar att om 



  
 

13 (58) 

en verksamhet inte lyckas med att genomföra alla principer löper verksamheten risk 

att produktionssystemet blir en uppsättning verktyg vilka används enbart för att 

förbättra verksamhetens processer. Syftet med TPS:s principer är enligt Sanjay & 

Burcher (2006) inte att sträva efter kortsiktiga ekonomiska vinningar, utan på 

långsiktighet och kontinuitet (Sanjay & Burcher, 2006). Toyota kombinerar och 

strukturerar arbetsprocesserna genom engagemang och mobilitet, för att skapa ett 

tillvägagångssätt fyllt med intern laganda som kan producera låga volymer, med ett 

brett sortiment och med god kvalitet (Liker, 2009). Till skillnad från Taylorismen 

och Fordismen använder Toyota inte hierarkiska direktiv utan förespråkar för 

decentralisering och målstyrd produktionsverksamhet med multifunktionella 

arbetare och team-work vilka minskar på onödigt slöseri (Sandkull & Johansson, 

1996). 

I slutet av 70-talet påverkade oljekrisen USA och västvärlden som då kom att sträva 

efter att utveckla en modell för biltillverkning som skulle ge liknande effekt som 

TPS gjort för Toyota och Japan. Institute of Technology (MIT) startade ett 

internationellt forskningsprojekt för att skapa en amerikaniserad variant av Toyotas 

produktionssystem. Resultatet blev ett system som liknande TPS på många punkter 

och fick namnet Lean Production (Nord & Johansson, 2007). 

2.6 Lean Production 

Lean Production (Lean) är ett produktionssystem vars koncept är att skapa en mager- 

eller resurssnål produktion. Konceptet Lean blev det nya slagordet för en effektiv 

och rationaliserad produktionsmodell som fokuserade på hela flödet, från kund till 

leverantör, och inte på arbetskraft eller kapital (Petersson, et al., 2015). Den 

amerikanska produktionsmodellen är inte alltför olik den japanska, men enligt Nord 

& Johansson (2007) finns det skillnader mellan TPS och Leans produktionssystem. 

Den främsta skillnaden är kulturen, öst och väst, som är mycket olika varandra. Den 

japanska kulturen är mer nedtonad, kollektivistisk och lågmäld medan den 

amerikanska kulturen är individualistisk, påträngande och framhävande. Dessa 

kulturer skapar olika verksamheter där det finns skiftande relationer mellan anställda 

och ledning. Den japanska kulturen är byggd på en ömsesidig förståelse, där varje 

arbetares kompetens nyttjas för att vara en tillgång till verksamheten. För amerikaner 

var denna ledningsstrategi olik den metodik som tidigare inspirerats ur Taylorismen 

och Fordismens rationaliserade principer. För amerikanerna skulle det nya 

produktionssystemet istället bemannas av en arbetskraft som inte längre var 

specialister utan istället inneha en bred kompetens och ansvara för kvalitet och 

produkters flöde genom hela produktionen. Detta resulterade i att ledningen fick 

minskad kontroll, samtidigt som arbetarna fick nyttja sin egna initiativkraft, 

kompetens och tekniken för att motverka de problem som kunde uppstå vid ett 

manuellt löpande arbete. 

Enligt Petersson, et al (2015) har begreppet Lean en bred betydelse, men vanligtvis 

används begreppet för att beskriva en process eller en verksamhet där:  

− Enskilda produkter befinner sig i ett flöde. 

− Verksamheter inte binder kapital på lager eller produkter i arbete. 

− Kunden styr hastigheten för de produkter som produceras. 
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− Personalen arbetar i flexibla självstyrande lag för att kunna producera sin del 

i tillverkningsprocessen, så att kundens behov tillgodoses. 

− Processer står i centrum snarare än dess funktion.  

Pettersen (2008) hävdar att på grund av att Lean har en bred betydelse är det enkelt 

att verksamheter skådar Lean på olika sätt. Han hävdar att Lean kan anta flera 

skepnader, som exempelvis den mjuka filosofiska skepnaden ”Lean är mer än en 

uppsättning verktyg” eller den hårda verktygsinriktade skepnaden ”Lean är en 

uppsättning av verktyg för att bekämpa slöseri” (Pettersen, 2008, s.14). Liker (2009) 

påstår att Lean inte är en handling utan det snarare är ett tillstånd, något man är eller 

blir. Han menar på att det är den filosofiska delen som fokuserar på att göra 

verksamheten ”mager” medan verktygslådan innehåller verktyg och metoder vilka 

kan bistå med att uppnå en mager produktion. Pettersen (2008) hävdar dock att 

systemet behöver både en filosofi och en verktygslåda för att ”bli” Lean och att Lean 

kan skådas utifrån dessa fyra perspektiv:  

− Att vara Lean – Det tillstånd som verksamheten vill uppnå. 

− Att bli Lean – Som en process för att närma sig målet. 

− Lean som verktygslåda – Som används för att effektivisera verksamheten. 

− Lean-tänkandet – En filosofi som används för vägledning. 

Beroende på hur verksamheter skådar Lean, utifrån den filosofiska skepnaden eller 

verktygslådan, bör konceptet anpassas till den egna verksamheten. I och med detta 

kan verktyg och metoder alltid formas om eller namnges till något annat för att bättra 

passa in i verksamhetens managementkoncept (Pettersen, 2008). 

Enligt Liker (2009) är Lean en flexibel metodologi som är utformad att lämpa sig 

inom olika avdelningar, tillverkningsföretag och tjänsteorganisationer, exempelvis 

ekonomi och bankverksamheter. Petersson, et al (2015) hävdar att för att uppnå 

framgång av Leans koncept måste verksamheter uppfylla vissa kriterier för att få en 

väl fungerande metodik:  

− Ledningen måste vara engagerad. 

− Verksamheten måste vara disciplinerad och välplanerad för att nå uppsatta 

mål. 

− Frågor som berör ”mjuka” (människor) eller ”hårda” (tekniska) bestånds-

delar måste hanteras samtidigt. 

För att uppnå en resurssnål verksamhet hävdar Petersson, et al också att Lean innebär 

fem steg: kartlägga kundens behov, insikt i verksamhetens processer, jämna ut flödet, 

dragande produktion och minimera slöseri. Varje steg består av en uppsättning 

metoder och verktyg, Leans hårda och mjuka beståndsdelar, vilka används för att 

uppnå organisatoriska mål.  

2.6.1 Leans hårda beståndsdelar 

Leans produktionssystem består av en uppsättning resultatinriktade verktyg och 

metoder som vanligtvis benämns för Leans ”verktygslåda” (Liker, 2009). I detta 

avsnitt presenteras kort de som är mest relevanta för denna rapport.     
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2.6.1.1 Processkartläggning 

En processkartläggning används vanligtvis som underlag för att identifiera 

förbättringsmöjligheter och skapa en fördjupad förståelse över de processer som kan 

lokalisera och identifiera olika former av slöseri som exempelvis omarbete, väntetid 

eller ställtid. Det finns olika tillvägagångssätt för att genomföra en process-

kartläggning som exempelvis processintervjuer, tidsanalyser, värde- och 

kostnadsanalys och flödesanalyser (Nord & Johansson, 2007). 

2.6.1.2 Visuell styrning 

Visuell styrning är ett hjälpmedel för att kommunicera och synliggöra information 

över framtida åtgärder, problem eller lösningar. Visuell styrning visar på ett tydligt 

sätt hur det dagliga arbetet fortskrider och vilka mål och mätetal som bör ligga i 

fokus. Den visuella styrningen kan betraktas som ett styrverktyg som kan frigöra 

arbetstid och bidra till bättre lagkänsla, samarbete och engagemang hos 

medarbetarna (Liker, 2009). 

2.6.1.3 Standardiserat arbete 

Standardisering handlar om att individer ska utföra arbetsuppgifter på likartat sätt 

och på det bästa möjliga sättet (Olivella, et al., 2008). Att följa en standard ger 

indikationer över vad som kan förbättras och påföljden av förändringen blir 

uppenbara. Därför kan standardisering bidra med att upptäcka avvikelser och att 

säkerställa att slöseri minimeras (Petersson, et al., 2015). För att standardisera en 

process anser Petersson, et al. att det är medarbetarna själva som skall utforma 

standarden, för att på så sätt optimera framtagningen av ett arbetssätt som alla 

medarbetare kan stödja. Detta genererar även kunskap och lärande till 

organisationen. 

2.6.1.4 Verktyget 5S 

5S är ett verktyg inom Lean metodologin vars syfte är att systematiskt upprätthålla 

ordning och reda för att eliminera former av slöseri på arbetsplatsen. 5S är ett visuellt 

verktyg vars funktion bland annat är att tydliggöra och förenkla hantering av verktyg, 

som exempelvis att minska på onödigt letande eller rörelser. Syftet med 5S är inte 

endast till för att skapa strukturer eller standarder utan även för att skapa en 

engagerad personalstyrka som upprätthåller de dagliga rutinerna och skapar ordning 

och kontroll. Begreppet 5S består av: sortera, systematisera, städa, standardisera, 

skapa en vana/självdisciplin (Liker, 2009). 

2.6.1.5 Ständiga förbättringar 

Ett framgångsrikt antagande av Lean är att ständigt sträva efter att bli bättre och på 

sikt utveckla ett självunderhållande förbättringsarbete som drivs av en arbetskraft 

som engagerar och involverar hela verksamheten (Petersson, et al., 2015). Det är 

genom reflektion som personalen kontinuerligt kan förbättra sina processer och hitta 

grundorsaker till ineffektivitet. Det är viktigt att se ett helhetsperspektiv, även om 

förbättringen sker på detaljnivå (Liker, 2009). För att arbeta med ständiga 

förbättringar krävs ledarskap som ger stöd och handledning och som inte är 
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kontrollerande. Det är viktigt att personalen har uppfattningen att de kan och att det 

förväntas av dem att förbättra sin egna arbetsplats (Womack, et al., 2007).  

2.6.1.6 Reducerade partistorlekar 

Petersson, et al. (2015) hävdar att vägen mot Lean baseras på att skapa en ”verklig” 

förbrukning genom att reducera partistorlekar och enstycksflöden. Att reducera 

partistorlekar handlar om antalet detaljer av samma modell ska tillverkas under en 

och samma gång. För att uppnå detta krävs det även att verksamheter reducerar 

ställtider, även maskinernas omställningstider, för att höja resultatet och skapa en 

ekonomisk vinning. 

2.6.1.7 Fabrikslayout 

Det är väsentligt att verksamhetens layout är utformad på ett sätt som gör att material 

och information kan flöda så att de skapar effektivitet och bättre resursutnyttjande. 

Det handlar om att reducera genomloppstiden för att skapa en överskådlig, säker och 

trivsam arbetsmiljö (Liker, 2009). Det finns ingen fabrikslayout som är ”rätt” utan 

den styrs av vad verksamheten vill uppnå. En produktionslayout ändras vanligtvis på 

grund av ett ändrat behov, omflyttning av maskiner, personal eller byte av utrustning 

(Petersson, et al., 2015).  

2.6.1.8 Takt 

För att kunna producera efter kundernas efterfrågan med så lite slöseri som möjligt 

använder både TPS och Lean en försäljningsfrekvens som baseras utifrån en speciell 

takt. Liker (2009) hävdar att takttiden är den genomsnittliga produktionshastigheten 

som ska anpassas efter kundernas efterfrågan och därför ska takttiden agera som 

arbetsprocessens hjärtslag och ge en ökad produktionsstabilitet. Petersson, et al. 

(2015) hävdar att takttiden kan optimera verksamhetens kapacitet på ett lämpligt sätt 

utan att bygga lager eller reserver. Takttiden synkroniserar olika processer och 

skapar ett stabilt och kontinuerligt flöde med reducering av väntan vilket bidrar till 

en ökad flödeseffektivitet (Petersson, et al., 2015). Syftet är även att skapa ett 

engagemang, medvetenhet och drivkraft för ett förbättringsarbete där arbetarna får 

motivation till att förbättra sin arbetsplats och jämna ut flödet för att minimera 

störningar, eftersom störningar anses vara den riktiga stressfaktorn (Womack, et al., 

2007). 

Figur 4 visualiserar ett Lean hus med hårda beståndsdelar som framgått inom det 

teoretiska ramverket för Lean.  
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Figur 4: Lean hus med verktyg och metoder(egen) 

2.6.2 Leans mjuka beståndsdelar 

Lean associeras oftast med verktyg som används för att effektivisera verksamheter. 

Dessa metoder inkluderar dock enbart 20% av det arbete som måste utföras för att 

Lean ska få fäste. De andra 80% av arbetet representerar ledarskapets förändrings-

arbete gällande handlingar och tankesätt (Aij, et al., 2014). Detta är de mjuka delarna 

av Lean och bygger på personalens förhållningssätt, det vill säga hur de agerar och 

integrerar med verksamheten och bygger på delaktighet och engagemang, vilket är 

en förutsättning till ett positivt långsiktigt resultat (Liker, 2009). I detta avsnitt 

presenteras kort de mjuka beståndsdelar som är mest relevanta för denna rapport.     

2.6.2.1 Delaktighet, motivation & engagemang 

Bergman & Klefsjö (2015) hävdar att delaktighet är en förutsättning för att uppnå 

framgång, men för att skapa delaktighet krävs det att arbetarna tar sitt egna ansvar 

och initiativ för utvecklingsmöjligheter. Ledarskapet har en stor betydelse för att 

kunna involvera och motivera arbetarna. För att möjliggöra detta måste ledarna 

synliggöra och skapa en form av trygghet för arbetarna, men även skapa en känsla 

av stolthet för sin eller gruppens prestationer. För att skapa rätt förutsättningar för ett 

organisatoriskt engagemang och delaktighet menar Bergman och Klefsjö att det 

bygger på Leans fem grundstenar: 

1. Kunden är i centrum 

2. Beslut baseras på fakta 

3. Arbeta med processer 

4. Ständigt förbättra   

5. Skapa delaktighet  

En väsentlig del i Lean-arbetet är att medarbetarna måste bli motiverade till att delta 

(Bergman & Klefsjö, 2015). Detta är något som skapas genom relationen mellan 

ledare och medarbetare. Det är viktigt att medarbetarna inte förlorar innebörden till 

varför arbetet skall utföras, eftersom Leans grundstenar bygger på ett aktivt 

deltagande och utan motivation fallerar dess principer (Petersson, et al., 2012). Detta 

kan enbart uppnås genom gemenskap, ansvar, framsteg och symboliska belöningar 

(Liker, 2009). Inom en organisation finns det ingen som kan ”tillverka” motivation, 
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utan ledarna måste observera och bearbeta omgivningen för att sedan bevittna om 

motivationen påverkar medarbetarna eller ej (Petersson, et al., 2012). 

2.6.2.2 Förbättringskultur 

Att skapa en kultur som grundar sig i ett ständigt förbättringsarbete innebär enligt 

Georgescu (2011, p. 203) ett "samarbete mellan anställda och ledare i deras 

ömsesidiga strävan efter perfektion". Detta är en svår uppgift och ställer stora krav 

på ledarnas kompetens att förmedla intentionen och vikten av förbättringskultur ned 

till den enskilde medarbetaren. 

2.6.2.3 Kommunikation 

Kommunikation ska vara öppen och förmedlas på det verkliga arbetsgolvet för att 

bemöta och förstå de dagliga svårigheterna som medarbetarna ställs inför. Ledarna 

måste även informera medarbetarna över vad som förväntas för att minska på 

osäkerheten, eftersom människor oftast fruktar det okända (Georgescu, 2011). Det 

finns flera kommunikationsverktyg och Poksinska, et al (2013) förespråkar 

visualisering, där ledarna visuellt kan klargöra för verksamhetens syften, 

arbetsprestanda och mätningsresultat. Det väsentliga är att kommunikationen är 

frekvent mellan arbetare och ledare för att kontrollera att rutiner efterföljs och att 

stämma av hur sammanhållningen är i gruppen (Poksinska, et al., 2013). Majoriteten 

av personer i ledande befattning har svårigheter med att förmedla visioner, vilket gör 

det svårare för medarbetarna att efterfölja dem (Aij, et al., 2014). Visionerna bör 

därmed brytas ned till mindre delprocesser och aktiviteter för att delegera ut till och 

involvera medarbetarna (Poksinska, et al., 2013). 

2.6.2.4 Lean-ledarskap 

Ledarskapets funktion har med tiden kommit att ändras, från Taylor och Fords 

toppstyrda ledarskapsperspektiv till dagens där medarbetarna bjuds in i förändrings-

processen (Liker, 2009). Ledarskap inom Lean ska bidra med kunskap, lärande och 

förståelse. Ledarna har en betydelsefull funktion när det handlar om att uppnå 

framgång inom Lean eftersom fel ledarskapsegenskaper som kontroll och styrning 

kan kväva hela organisationen (Asp & Wedin, 2017). 

Både Toyota och Lean arbetar efter fyra ledarskaps principer som Petersson, et al 

(2012) anser ska vägleda ledarna till hur medarbetarnas förmågor kan förbättra, så 

att medarbetarna kan leva upp till de krav och förväntningar som organisationen 

eftersträvar.  

1. Träna medarbetarna i Leans metoder, principer och arbetssätt för att skapa 

grundläggande förutsättningar till att kunna bidra.   

2. Efterfråga arbetssätt; handlar om att säkerställa att det överenskomna 

arbetssättet efterlevs eller att undersöka om medarbetarna använder Leans 

metoder på rätt sätt.  

3. Att ge stöd så att medarbetarna själva kan komma fram till en lösning för hur 

deras arbetssätt kan utvecklas och förbättras.  
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4. Utmana medarbetaren eller verksamheten för att förbättra den. Detta kan ske 

på olika sätt exempelvis utmana medarbetare till att ta sig ann svårare 

arbetsuppgifter för att utveckla dess kompetens. 

Bergman & Klefsjö (2015) anser att ett framgångsrikt ledarskap ska vara byggt på 

engagemang, delaktighet och trygghet. Ledaren ska visa uppskattning över 

arbetarnas, gruppens eller organisationens prestationer, så att en bättre självkänsla, 

självförtroende och stolthet kan skapas över arbetsplatsen. Petersson, et al (2012) 

delar liknande värderingar som Bergman & Klefsjö och hävdar att det är viktigt att 

vara ödmjuk, lyssna och ta del av sin personal, likaså kundens lärdomar. Ett Lean-

ledarskap handlar om att våga delegera ansvar till sin personal och inspirera dessa 

till att uppnå organisatoriska mål. 

2.6.2.5 Coachande ledarskap 

För att en ledare ska kunna agera coach anser Poksinska, et al (2013) att en 

grundförutsättning är att dessa har kunskap inom Leans principer. Ledarna ska 

engagera medarbetarna till att utveckla ett eget ansvarstagande för personlig 

utveckling så att självförtroendet och motivationen stärks. Det är väsentligt att 

medarbetarna inte förses med färdiga lösningar utan ifrågasätter varför problem 

uppstår. För att bistå med denna målsättning är det viktigt att en coachande Lean 

ledare kan lyssna, tillhandahålla feedback på ett effektivt sätt och inte vara dömande. 

2.6.2.6 Att motivera andra 

Poksinska, et al (2013) hävdar att ledarna måste skapa engagemang och motivation 

för så att arbetarna strävar efter att uppnå verksamhetens visioner. Dom hävdar att 

motiverande ledare och arbetare kommer att utföra sitt arbete på ett korrekt sätt Ett 

exempel är att både arbetare och ledare kan besöka verksamheter som skapat 

framgång i Lean-konceptet för att finna inspiration, uppmuntran och motivation till 

att genomföra Lean. För att motivera medarbetarna betonar Aij, et al (2014) att det 

är viktigt att skapa goda relationer mellan personal och mellan personal och ledare. 

Detta kan exempelvis ske på informella möten eller under fika eller lunchpauser. Det 

är viktigt att inte enbart integrera med personal vid problem utan att det även sker på 

en personlig nivå där familj och hobbies kan diskuteras. Detta kan resultera i 

minskade barriärerna mellan personal och ledare. 

2.7 Sammanställning av teorikapitlet 2.3-2.5 

Tabell 1 är en sammanställning av Taylorismen, Fordismen, Toyotaismen samt hårda 

och mjuka beståndsdelar av Lean som inhämtats från teorikapitlet. Syftet är att 

visuellt ge en överskådlig och lättbegriplig beskrivning över de olika ismernas 

överlappningar av arbetssätt, metoder och förhållningssätt mot de mjuka och hårda 

beståndsdelar som går att finna inom respektive ism. Detta för att underlätta för 

läsaren och samtidigt ge en överskådlig bild över ismernas likheter och skillnader. 
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Tabell 1: Sammanfattande tabell (egen)  

  Outnyttjad kompetens         

  Kunden i centrum         

  Minimera slöseri         

  Aktivt deltagande         

  Lärande organisation         

  Teambuildning         

  Visuell kontroll         

  Förbättringskultur          

  Takt         

  Just-in- time         

  Dragande produktion         

  Variantflexibilitet         

  Volymflexibilitet         

  Platt organisation         

  Enstycksflöde         

  Decentraliserad kompetens         

  Visuell styrning         

  Motiverad personal         

  Kvalitetsfokus         

  Besitta en helhetssyn         

  Löpandebandprincip /Flöde         

  Massproduktion         

  Centraliserad kompetens         

  Hierarki          

  Prognoser & Tryckande produktion         

  Direktstyrning, kontroll och makt         

  "Ledningen står för tänkandet"         

  Standardisering av arbetssätt         

  Ackord         

  Specialistkunskap         

  "Rätt man på rätt plats"         

  Tidsstudier         

Mjuka Hårda   Taylorismen Fordismen Toyotaismen Lean 
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3 Metod 

Kapitlet presenterar upplägget av studien, vetenskapligt antagande, metodologiska val, 

vetenskapsteoretiska utgångspunkter och empiriska ställningstaganden. Kapitlet ska 

fungera som en vägledning och presentera arbetets utförande. Syftet är att läsaren ska skapa 

sig en förståelse över empirins utformning så att dessa kan bedöma studiens antagande och 

påverkan.  

3.1 Forskningsansats 

Studien syftar till att skapa förståelse och därför har ett hermeneutiskt 

tolkningsperspektiv använts. Synsättet utgår enligt Hartman (2004) från en kvalitativ 

forskningsansats och grundar sig i antagandet över hur människan uppfattar 

verkligheten. Enligt Jacobsen (2002) används ett hermeneutiskt synsätt för att skapa 

en djupare förståelse över det händelseförlopp som studeras och för att kunna tolka, 

förstå och analysera förloppet till en mångfacetterad bild.  

I den här empiriska undersökningen har respondenternas egna föreställningar en 

central nyckelfunktion, eftersom undersökaren måste frambringa nyanser i 

tolkningarna för att kunna gå på djupet i det fenomen som studeras. Detta för att 

besvara studiens syfte måste respondenterna upplevelser tolkas och analyseras så att 

en förståelse skapas över den sociala kontexten. Detta innebär att undersökaren 

måste själv måste förhålla sig till den verklighetsuppfattning som redan tolkats av 

respondenterna själva. För att urskilja olika nyanser och för skapa ett bredare 

perspektiv över individens samspel gentemot Lean har undersökningen inhämtat 

empiri från kvalitativa intervjuer och observationer. Detta är något som Hartman 

(2004) anser vara komplext eftersom situationer kan inneha olika företeelser, 

infallsvinklar och perspektiv, vilket gör att individer kan tolka situationer utifrån sin 

egna föreställning över världen och inte hur världen faktiskt ser ut. På grund av 

studiens komplexitet kommer även ett socialkonstruktivistiskt synsätt att tillämpas, 

så att undersökaren på en djupare nivå ska kunna förstå den sociala kontexten i den 

miljö där respondenter befinner sig i.  

Alvesson & Sköldberg (2008) skriver i boken ”Tolkning och reflektion” att det 

socialkonstruktivistiska synsättet handlar om att skapa en förståelse över samspel i 

en social konstruktion. Detta betyder att när individer integrerar med varandra sker 

tolkningar utifrån olika perspektiv och det är kunskapen som är en konstruktion av 

verkligheten, vilket grundas utifrån det sociala samspelet. Eftersom studien syftar till 

att finna svar utifrån individuella och sociala konstruktioner är studien beroende av 

respondenternas upplevelser och hur dessa uppfattar sin verkligheten på olika vis. 

För att kunna behandla studiens problemställning handlar det om att finna samband 

i respondenternas tolkningar för att på så sätt kunna förstå helheten utifrån delarnas 

egenskaper. Inför varje intervju har det empiriska innehållet granskat för att försöka 

se och förstå samband mellan respondenternas tolkningar. På så vis har empirin 

kartlagt respondenternas verkligheter och strävan efter att kunna förstå 

respondenterna handlingar utifrån deras upplevelser och tolkningar över den 

verklighet som de själva konstruerat.  

https://bookitpub.cil.se/web/pub/results?p_p_id=crDetailWicket_WAR_arenaportlets&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_687834046_search_item_id=36925&p_r_p_687834046_agency_name=ASE100131&p_r_p_687834046_search_item_no=0&p_r_p_687834046_arena_member_id=421399341
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3.2 Induktion 

Eftersom en viss förkunskap till empirin redan finns kommer studien att anta en 

induktiv forskningsansats, vilket är den världssyn som överensstämmer med den 

kvalitativa undersökningsmetodologin. Där utgår forskningen från empiri till teori, 

det vill säga att man har ”följt upptäckandets väg” (Jacobsen, 2002). På grund av 

undersökarens empiriska förkunskaper finns det en risk att empirin har blivit 

”färgad”, då kan teorierna bistå med nya reflektioner över den personliga världssyn 

som baseras på förutfattande meningar. Induktionismen kommer därmed att bistå 

och ge stöd utifrån teori och ge olika riktlinjer för att inte bli låst. Hartman (2004) 

skriver i boken ”Vetenskapligt tänkande” att inom den induktiva metodologin 

studeras forskningsobjekt utan någon bakomliggande teori, utan det är från den 

insamlade empirin som teorin formuleras. Detta innebär att generella slutsatser kan 

dras ifrån den empiriska insamlade informationen.  

I studien är det dock viktigt att vidga det teoretiska perspektivet och vara öppen för 

all information, för att inte söka efter det som redan är uppenbart. Användandet av 

ramverket TOI syftar till att hitta samband och olikheter och utifrån teori tolka och 

förstå vilka samspel som bör studeras. Detta skapar argument och en förutsättning 

till förståelse för personligt handlande och de förutfattande meningar som redan finns 

inom verksamheten. Enligt Hartman (2004) finns det dock alltid en risk med den 

empiri som samlats in aldrig kan uppnå en hundraprocentig vishet, eftersom det 

empiriska underlaget kan baseras på tid, en situation eller en grupp individer. Detta 

innebär att generaliserbarheten för studien försvåras vid en kvalitativ studie 

(Hartman, 2004). Det kan även vara besvärligt att utgå från en induktiv ansats då 

människan observerar verkligheten och bildar förutfattande meningar som står i 

relation till individens kunskap (Patel & Davidson, 2011). 

3.3 Kvalitativ metod 

Eftersom studien syftar till att förstå vilka underliggande faktorer som ligger till 

grund till varför den operativa enheten inte har förankrats med Lean, har en kvalitativ 

forskningsmetod använts. En kvalitativ forskningsmetodik är en datainsamling som 

fokuserar på mjuka värden vars resultat kan ge olika nyanser över det fenomen som 

studeras (Jacobsen, 2002). Den kvalitativa metoden väljs för att skapa en djupare 

kännedom, förståelse och en mångfacetterad bild över de respondenter som studeras. 

Detta för att enklare sätta in i en kontext hur medarbetarens samspel är gentemot 

Lean. Enligt Hartman (2004) är detta en metod för att skapa närhet, en relation och 

öppenhet mellan de individer som medverkar och därmed kan egenskaper eller 

uppfattningar hos det fenomen som studeras upptäckas. Jacobsen (2002) belyser att 

den ”korrekta” förståelsen av data som samlas in, bygger i grund och botten på hur 

situationen tolkas. Därför är det enbart den som undersöker som kan avgöra 

realiteten i det som yttras. 

Eftersom studien utgår från undersökarens arbetsplats så finns det personliga 

relationer mellan de som ingår i studien och undersökaren. För att undvika att styra 

intervjun vidgas perspektivet för att inte ha några förutfattande meningar över det 

som yttras. Jacobsen (2002) poängterar att det finns risker med personliga relationer, 

eftersom det kan påverka kvalitén och öka risken för undersökningseffekter. En 
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annan faktor till valet av en kvalitativ metod är på grund av forskningsmetodens 

flexibilitet, att kunna samla in mer empiri om forskningsfrågan skulle komma att 

ändras. 

3.4 Litteraturstudie 

Patel & Davidson (2011) anser att en litteraturstudie är undersökarens verktyg där 

denne kan få en klarhet i vad andra redan har gjort och vilka misstag som begåtts 

tidigare. För att finna lämplig litteratur utformas en litteraturstudie i syfte att upprätta 

en teoretisk referensram, bestående av relevant teori i utgångspunkt till studiens syfte 

och insamlad empiri. En bearbetning av forskningsartiklar genomförs på Linné-

universitetsbiblioteket OneSearch, där lämpliga databaser används för att hitta 

relevanta källor av kvalité på ämnesområdet. Jacobsen (2002) hävdar att källans 

kvalité bör bedömas utifrån undersökarens kunskap. För att finna forskningsartiklar 

av kvalitet menar Rienecker & Jørgensen (2018) att det finns olika sökmetoder att 

tillgå, kedjesökning och systematisk sökning. Kedjesökning innebär att litteratur 

lokaliseras genom andras texter exempelvis i andras referenser. Den systematiska 

sökningen innebär att litteratursökningen sker i bibliotekskatalog eller databaser 

utefter teman.  

För att finna vetenskapliga artiklar används först en systematisk sökning där artiklar 

lokaliseras genom att använda nyckelord som: TOE framework, Lean toolbox och 

Lean philosophy. Utifrån dessa artiklar används kedjesöknings-metoden där nya 

artiklar lokaliseras genom referenser från den systematiska sökningen. Annan 

litteratur som eftersöktes var: Toyota production systems, Scientific management 

och Fordism. Studien utgår delvis från sekundärdata som lokaliseras på internet och 

från bibliotek. Artikelsökningarna avgränsas till att enbart använda artiklar som 

genomgått referensgranskning, “Peer reviewed”, för att säkerställa kvalité.  

3.5 Primär och sekundärdata 

I den här studien används både primär och sekundärdata för att inhämta information 

som kan besvara studiens forskningsfrågor. Jacobsen (2002) anser att primärdata är 

förstahandsinformation som undersökaren själv samlat in och sekundärdata är redan 

befintligt data som samlats in av någon annan. Studiens empiri består av primära 

källor som införskaffas under semistrukturerade intervjuer och observationer från 

produktionspersonal och personal med en ledande befattning på operativ, taktisk och 

strategisk nivå. Den sekundärdata som studien använder består mestadels av artiklar 

och läroböcker som inhämtas från bibliotek eller internet. Jacobsen (2002) hävdar 

att undersökaren måste vara kritisk mot de källor som använts. Primärkällor anses 

vara mer tillförlitliga eftersom dessa inte är beroende av andra källor. För att kritiskt 

granska sekundärkällornas information jämförs dessa i flera fall med andra 

sekundära källor för att säkerställa dess tillförlitlighet. 

Under intervjuerna observeras även respondenternas reaktioner och kroppsspråk 

parallellt med den frågeställningen som ställs. Detta för att försöka förstå och 

analysera helheten, minska subjektivitet och få ett mer reliabelt resultat. 

https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Peter%20Stray%20J%F8rgensen
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3.6 Semistrukturerade intervjuer 

Under studien genomförs personliga intervjuer för att ge möjlighet till en nyanserad 

bild över respondenternas berättelser. Intervjuerna sker genom personlig kontakt, 

detta är enligt Hartman (2004) en av de vanligaste metoderna för kvalitativ 

datainsamling. Undersökningen delas in i två moment, där den första utgörs av en 

semistrukturerad intervjumetod, med en öppen frågeställning, där intervjufrågorna 

baseras utifrån studiens syfte och forskningsfrågor.  

En tratteknik används för att komma in i rätt stämning, där intervjun börjar med mer 

allmänna frågor. Frågor formuleras implicit, så att det inte krävs någon förståelse 

över Leans olika begrepp. Detta för att undersöka hur eller om personalen arbetar 

utifrån Lean principerna. Följdfrågor som används är sedan till för att precisera 

händelseförlopp så att agerande eller synsätt förtydligas. Jacobsen (2002) menar at 

detta bidrar till nya perspektiv över processen, vilket medverkar till en helhetsbild 

över respondenternas verklighetsuppfattningar. 

Elva respondenter deltar i undersökningen, sju inom produktion och fyra med 

ledande befattning. Beroende på hur aktiva diskussionerna fortlöper varar 

intervjuerna allt ifrån fyrtio minuter till över en timme. För att fånga respondenternas 

berättelser bandas varje intervju för att senare nedteckna det som sägs. På detta sätt 

beskrivs empirin utifrån respondenternas tolkningar i syfte med använda citat för att 

förtydliga och levandegöra deras berättelser. För varje genomförd intervju skapas ny 

förståelse som påverkar nästkommande intervju, genom exempelvis nya 

frågeformuleringar och frågeställningar. Reflektioner och analyser sker över den 

insamlade empirin för att på så sätt kunna tolka och förstå likheter och skillnader i 

deras berättelser. Den sammanställda empiriska beskrivningen speglar 

respondenternas svar i form av citat, med viss omformulering så att den ej går att 

knytas samman till specifika individer. På detta sätt får läsaren en nyanserad bild 

över berättelsen som skapas utifrån respondenternas tolkningar menar Alvesson & 

Sköldberg (2008).  

I den andra delen av undersökningen besöks produktionsgolvet för att försöka se de 

nyanser som respondenterna talat om. Där genomförs kortare informella samtal med 

personalen som varit anställda länge på fallföretaget för att verifiera en helhets-

förståelse över hur fallföretaget arbetat innan, under och efter produktionslyftet. 

Detta möjliggör att empirin kan beskrivas utifrån ett historiskt perspektiv, för att 

kunna ge en rättvis bild över fallföretaget är det viktigt att skildra fallföretagets 

bakgrund så att det går att förstå dess struktur och förändringar som utförts under 

tidens gång. 

Det är även viktigt att förtydliga att intervjuerna delvis har olika förutsättningar 

eftersom det finns personliga relationer mellan undersökaren och vissa respondenter. 

Jacobsen (2002) menar att en närhet till respondenterna kan ha oönskade effekter där 

bland annat förmågan till kritisk reflektion kan begränsas. På grund av personliga 

relationer till personal och arbetsplats försöker undersökaren undvika att ”färga” 

studiens empiri genom att inte använda egna kunskaper som inhämtats på 

arbetsplatsen. Vid intervjutillfällena ifrågasätts kommentarer som ”du vet vad jag 

menar” så att respondenterna med egna ord förklarar dess innebörd. 
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3.7 Observationer 

I studien är inte observationer den huvudsakliga metoden för empirinsamling, utan 

används som komplement. Under de semistrukturerade intervjuerna observeras 

respondenternas kroppsspråk och känslouttryck parallellt med det som sägs. Enligt 

Hartman (2004) kan observationer användas för att registrera en grupp eller individs 

beteende genom att observera vad som sker istället för att muntligt diskutera vad som 

skedde. I denna studie används observationer för att komplettera den data som 

samlas in från intervjuerna, för att skapa förståelse över problemområdet. Alvesson 

& Sköldberg (2008) hävdar att det handlar om att skapa relationer mellan 

observationer och verkligheten så att en förståelse kan skapas över fallföretagets 

system och de medarbetare som medverkar i systemet. Utmaningen i denna studie är 

att tolka respondenternas medvetna och omedvetna utryck, kroppsspråk och 

agerande utifrån den situation som de befinner sig i. 

3.8 Urval 

En undersökare kan använda urval som en teknik för att välja respondenter till en 

undersökning. Hartman (2004) hävdar att det finns olika kriterier för urval för 

intervjuer. Eftersom studien handlar om en gemensam förståelse väljs en kvalitativ 

undersökningsmetod och därmed ett ändamålsenligt urval, vilket bygger på 

principen att respondenterna handplockas av undersökaren. Syftet är att bästa 

möjliga information ska utvinnas från respondenter som besitter goda kunskaper 

inom ämnet. Men det kan även vara respondenter som är villiga att delta för att 

förmedla den sanna verkligheten.  

Oberoende vilket urval som görs så kan det var problematiskt att avgöra om 

respondenten verkligen förmedlar den sanna informationen (Hartman, 2004). I 

studien sker även teoretiska urval där teorier väljs eller avfärdas beroende på studiens 

syfte eller forskningsfrågor. Enligt Jacobsen (2002) är det undersökningens avsikt 

som styr metoden för urval och allt beror på vilken information som eftersträvas. 

3.9 Fallföretag 

Patel & Davidson (2011) definierar ett fallföretag som en enhet eller en organisation 

som studeras var för sig eller där utvunna data kan ställas mot varandra. En 

fallstudies problemställning är avgränsad för att kunna skapa en grundlig förståelse 

över det problemområde som studeras. För att besvara studiens syfte, att undersöka 

vilken roll och betydelse Lean har för en produktionsenhet, och för att skapa 

förståelse över fallföretagets problemsituation lämpar sig denna intensiva 

utformning av studie. Att genomföra studien på just detta fallföretag anses naturligt 

eftersom undersökaren sedan flera år tillbaka har en anställning på fallföretaget. När 

ett ”fall” studeras hävdar Alvesson & Sköldberg (2008) att fenomenet ska 

undersökas djupare in på problemställningen för att på så vis ge tillräckligt med 

variation så att studien kan uppnå sitt syfte. På fallföretaget finns möjlighet till direkt 

kontakt med medarbetare på alla nivåer. Det finns även möjlighet att utföra intervjuer 

på alla fallföretagets avdelningar, vilket resulterar i en grundlig och gemensam 

åskådning gällande studiens syfte.  
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3.10 Validitet och reliabilitet 

Patel & Davidsson (2011) hävdar att en undersökning måste uppfylla vissa kriterier 

som baseras utifrån studiens giltighet, validitet, och tillförlitlighet, reliabilitet. Det 

handlar om att mäta det som är avsett att mätas samtidigt som mätningen måste 

uträttas på ett tillförlitligt vis. Alvesson & Sköldberg (2008) skriver att det inte är 

metoden i sig som skapar giltighet utan det är snarare hur empirins innehåll 

formuleras och vad som berättas som skapar trovärdighet för läsaren. Det är utifrån 

undersökarens tolkningar av respondenternas berättelse som den empiriska 

konstruktionen utformas och som får läsaren att förstå vad det är som gör studien 

relevant. Empirin baseras utifrån individers handlingar, kunskap och hur de uppfattar 

världen, därför kan det vara svårt att repetera en studie eftersom den sanningsenliga 

bilden kan med tid komma att ändras.  

Det kan vara svårt att i denna studie bevisa studiens tillförlitlighet eftersom studien 

baseras utifrån kvalitativa modeller. Här används inga mätinstrument, som i en 

kvantitativ studie, utan det är undersökaren själv som är ”instrumentet” och bör 

därmed ha full kontroll under hela processen, så att brister och misstolkningar inte 

uppstår. Eftersom studien omfattar individer finns det ingen garanti att precis samma 

studie kan göras en gång till eftersom individens påverkan är så stor (Jacobsen, 2002) 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). I studien arbetas aktivt med att informationen 

kommuniceras på ett sådant vis att respondenterna förstår frågans innebörd och 

därmed minskar risken för feltolkningar. Intervjuerna spelas in och sparas för att det 

inte skall ske några feltolkningar vid transkribering av rådata. Detta tillvägagångssätt 

försäkrar att den ”sanna” bilden uppfattas då informationen kan återupprepas (Patel 

& Davidson, 2011). 

För att uppnå giltighet genomförs alla intervjuer på likartat vis även om innehållet 

tillåts justeras mellan intervjutillfällena. Undersökaren är, vad som tidigare 

beskrivits, väl medveten om de problem som finns kring urval av respondenter såsom 

personliga relationer och handplockning och som kan påverka förmågan till kritisk 

reflektion (Jacobsen, 2002). 

Öppna frågeställningar används för att undvika att styra intervjuerna, hålla 

konversationen vid liv och ge möjlighet till följdfrågor. På så sätt undviks negativa 

undersökningseffekter såsom risken för feltolkningar (Patel & Davidson, 2011). 

Frågeställningarna utgår från respondentens kompetens och förhållningssätt till 

Lean. Utifrån dessa parametrar visar studien giltighet och relevans för ändamålet. 

Respondenterna meddelas att deltagandet i studien är frivilligt och anonymt och att 

det som sägs kommer att anonymiseras i rapporten. Detta kan enligt Jacobsen (2002) 

minska respondenternas känsla till obehag och få dem att slappna av, samtidigt som 

det kan skapa en närhet, relation och en tilltro. 

3.11 Arbetets generaliserbarhet - en djupare förståelse 

Kvalitativa studier stöter ofta på generaliseringsproblem eftersom få respondenter 

minskar möjligheten till att generalisera. Men detta är något som fortfarande 

diskuteras - om kvalitativa metoder går att generalisera då studiens istället ses som 

ett stickprov som kan jämföras med en större grupp eller om det finns teori som 
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styrker det som sagts, hörts eller observerats (Jacobsen, 2002). Denna studie syftar 

inte till att generalisera urvalet av respondenter till en större population, utan istället 

till att skapa en högre grad av förståelse över den realitet som valts att studeras. 

Därför ska det empiriska innehållet istället betraktas som förslag på hur materialet 

kan tolkas istället för att utföra en mätning. Generaliserbarheten för slutsatserna blir 

därmed begränsade på grund av fallföretagets specifika miljö och de rådande 

förutsättningar som rådde vid tiden vid genomförandet.      

3.12 Etiska övervägande 

Vid framtagning av en studie måste etiska aspekter tas i beaktning. Detta för att 

skydda individer från otillbörlig insyn i den enskildes livsförhållande. I denna studie 

används de etiska huvudkraven som Patel & Davidsson (2011) förespråkar: 

Informationskravet handlar om att respondenter ska informeras om studiens 

innebörd och syfte. Detta gjordes innan intervjuerna ägde rum och i samband med 

de informella samtalen. Samtyckeskravet handlar om samtycke och godkännande av 

studiens genomförande.  

Fallföretaget godkänner att studien kan utföras på företaget. Alla respondenter 

informeras om att det är frivilligt att delta i studien och att de när som helst kan välja 

att avbryta. Respondenterna kan komplettera eller ångra sin delaktighet i studien, 

med parantes att informationen som redan tillhandahållits fortfarande får lov att 

användas i forskningssyfte. 

Konfidentialitetskravet handlar om tystnadsplikt och att empiriskt material kommer 

att avidentifieras. I detta ändamål har alla respondenter informerats om anonymitet 

och att meningsuppbyggnader omformuleras så att enskilda respondenter inte kan 

identifieras i efterhand. Respondenterna måste samtycka till att samtalen spelats in 

och transkriberas samt att all data från empiriinsamlingen, intervju och observation 

kommer behandlas konfidentiellt. Då elva respondenter deltog i undersökningen har 

dessa kategoriserat in i två kategorier: produktionspersonal och personal med 

ledande befattning. Dessa två kategorier är förhållningsvis breda, men nödvändiga 

för att respondenterna inte ska kunna urskiljas.   

Nyttjandekravet handlar om att det empiriska materialet får ej användas till andra 

syften. Alla respondenter får information om att data ifrån empiriinsamlingen, 

intervju och observationer, enbart kommer att användas till denna studie.  

Patel & Davidsson anser att syftet med etiska överväganden är att respondenterna 

ska känna en trygghet i sitt deltagande och att ge sanningsenliga svar. Detta för att 

skydda deras personliga integritet, anseende och anställning på fallföretaget. 

Utifrån dessa etiska huvudkrav valde respondenterna själva att delta i studien.  
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3.13 Analys av kvalitativ insamlad data 

Det finns inga regler för hur en analys ska utföras vid en kvalitativ studie utan 

undersökaren väljer metod utifrån sina egna tolkningar och personliga uppfattningar 

(Hartman, 2004).  

Datainsamlingen i studien har brutits ned i tre delmoment för att analysera, 

systematisera och kategorisera insamlad empiri. Jacobsen (2002) menar att det första 

steget är att beskriva källmaterialet, exempelvis de intervjuer och samtal som 

genomförts, så grundligt och detaljerat som möjligt. I nästa skede systematisera data 

för att få en överskådlig bild över empirin och vad den belyser. Det tredje steget är 

att tolka och generalisera den data som samlats in. 

I studien spelas alla intervjuer in för att inte missa de nyanser i det som sägs. Data 

tolkas, skrivs ned och kategoriseras in under olika rubriker, exempelvis före, under 

och efter produktionslyftet. Data analyseras och formas till en empirisk berättelse 

med både innehållsrik och detaljrik information, för att få en överskådlig bild över 

fallföretaget. 

Med hjälp av en framtagen undersökningsmodell, TOI, analyseras den empiriska 

berättelsen. Insamlad empiri kategoriseras och de viktigaste aspekterna införs i den 

framtagna undersökningsmodellen TOI:s influensområden teknik, organisation och 

individ. Därefter analyseras parvis modellens olika influensområden mot de 

aspektrar som införts i modellens influensområden. Detta för att analysera hur: 

Samspelet mellan teknik och individ hur det skapar Lean, samspelet mellan 

organisation och individ hur det skapar Lean och samspelet mellan teknik och 

organisation hur det skapar Lean eller motverkar Lean. Sist analyseras en 

kombination av alla tre influenserna för att fånga en helhetsbild över fallföretagets 

Lean-adoption.  

Analyseringsresultatet utifrån TOI modellen används sedan som bas i en mer allmän 

analys där data ställs mot tidigare forskning samt källmaterialet. I denna analys 

kategoriseras resultatet av analysen in i underrubriker för att exempelvis svara på om 

de mjuka respektive hårda nyanserna har fått fäste. 
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4 Resultat 

Detta kapitel presenterar studiens insamlade empiri som inhämtats vid intervjuer 

och observationer. Empirin återberättas i form av en empirisk berättelse med citat 

som skapar liv och tydlighet. TOI har använts som ett analyseringsverktyg för att 

urskilja influenser över vad som skapar respektive motverkar Lean. En lista 

sammanfattar analysen och belyser vilka hårda eller mjuka beståndsdelar som 

skapar eller motverkar Lean på fallföretaget. Avsnittet avslutas med en 

analysdiskussion.   

4.1 Empiri 

De respondenter som deltar i studien har olika befattningar. Dessa befattningar är 

uppdelade i två hierarkiska perspektiv; produktionspersonal och ledande befattning. 

En mer detaljerad uppdelning är svår att ta fram för att inte riskera anonymiteten hos 

de individer som deltar i intervjuerna. Tabell 2 nedan ger en överblick över 

respektive respondent, datum när intervjun ägde rum och vilken befattningskategori 

som används i studien.  

Tabell 2: Respondenter, intervju tidpunkt och befattnings kategorisering (egen) 

Datum för intervju Benämning i studien 

21 februari 2019 Produktionspersonal  

22 februari 2019 Produktionspersonal  

24 februari 2019 Produktionspersonal  

24 februari 2019 Ledande befattning 

26 februari 2019 Produktionspersonal  

27 februari 2019 Produktionspersonal  

5 mars 2019 Produktionspersonal  

5 mars 2019 Produktionspersonal  

7 mars 2019 Ledande befattning 

11 mars 2019 Ledande befattning 

4 april 2019 Ledande befattning 

4.1.1 Empirisk introduktion till fallföretaget 

Den undersökta produktionsanläggningen har ca 120 anställda, där merparten arbetar 

inom den operativa nivån. Under intervjutillfällena framkom det att verksam-

hetsstyrningen har karaktären av en toppstyrd hierarkisk organisationsform. Det 

framkom även att fallföretaget först kom i kontakt med Lean genom ett nationellt 

program, Produktionslyftet, som ämnade att höja produktivitet, konkurrenskraft och 

utvecklingsförmåga inom svensk industri. De kunskaper som fallföretaget fick med 

sig från produktionslyftet har påverkat ledningens ”sätt att tänka” då de har med åren 

ändrat strukturer, processer och aktiviteter inom verksamheten. 

Idag används metoder och tekniker hämtade från Lean-konceptet, flitigt inom den 

taktiska och strategiska nivån. Dock anses inte den operativa enheten insatta i Lean-

konceptet på det sätt som fallföretaget önskat. För att skapa en förståelse för 

fallföretaget innan, under och efter produktionslyftet kommer här en historisk 

berättelse över verksamheten, dess processer och miljö. Detta för att skapa en 
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beskrivning och en bakgrundsförståelse över hur verksamheten drevs och fungerade, 

med restriktion att detta händelseförlopp inträffade många år tillbaka i tiden.      

4.1.2 Verksamheten, något år innan produktionslyftet 2007 

Innan företaget deltog i produktionslyftet hade organisationen tre produktions-

enheter, två i Sverige och en utomlands. Produktionsenheterna i Sverige, var förlagda 

ett stenkast ifrån varandra, där produktionen konstruerar kontraelektronik efter ett 

enstycksflöde, där produktionsytan till mestadels bestod av arbetsbänkar som 

strategiskt placerats i kluster. Varje kluster ingick i en specifik produktionsgrupp 

som producerade mindre eller mellanstora industriella styrsystem, elsystem och 

kablage, till en eller flera kunder. Produktionsgrupperna var namngivna efter den 

kund som grupperna tillverkade till, vilket även namngav de olika avdelningarna. 

Grupperna arbetade självständigt och utifrån deras egna premisser och hanterade sina 

arbetsuppgifter utan att samverka med andra. Detta gav ett intryck att ”varje 

produktionsgrupp var ett litet företag i företaget, där personalen producerade 

produkter till sina egna kunder”. Varje produktionsgrupp producerade produkter 

efter en orderstock, som kontinuerligt uppdaterades av produktionsledaren. 

Personalen utförde enklare uppgifter i affärssystemet som exempelvis starta eller 

avsluta orders eller framtagning av följesedlar/ pallmärkning. 

”Det var många som ansåg att det var tråkigt att slutrapportera 

sina orders, skriva ut följesedlar och emballera sina produkter, 

jag erbjöd mig därför för att göra det. Jag tyckte det var roligt och 

jag upplevde att jag hade produktionsledarens förtroende över det 

ansvar som givits mig” (produktionspersonal). 

Vid startandet av en ny tillverkningsorder ansvarade varje individ för framtagning 

av material.  Material togs fram utifrån ett logiskt system som visade artikelnummer 

och antal på det material som ingick i produkten. Materialet hämtades från 

lagerplatser, liknande IKEAS självplockningslager och utgick även från en liknade 

logik, som låg utplacerade längst ned på fabriksgolvet. Ledningssatserna tillverkades 

och hämtades inom produktionsenheten men kom senare att skickas internt från den 

andra produktionsenheten. Materialet som anskaffats placerades på hyllor, lådor, 

hurtsar runtomkring arbetsplatsen, så att individen fick sträcka eller resa på sig för 

att nå fram till vissa komponenter. Utöver material upptogs arbetsytan även av 

underlag, ritningar och mindre verktyg som exempelvis tänger och mejslar. Dessa 

placerades vanligtvis i en låda, eller låg kvar på arbetsplatsen. ”Vi hade inga 

verktygstavlor som vi har idag, utan allt låg i en salig blandning på arbetsplatsen”. 

Denna struktur orsakade oordning, vilket försvårade arbetssituationen och 

efterlämnade en arbetsplats fylld med kaos.  

”Det var tråkigt att hämta material men vi var så illa tvungna, vem 

annars skulle göra det? Vanligtvis räckte inte en vagn utan vi var 

tvungna att använda flera och ibland placerades komponenter på 

skåp och hyllor. Vanligtvis fick materialet hämtas i omgångar 

beroende på kvantiteter eller materialbrister. Jag minns att det tog 

onödig lång tid och jag är glad att det inte är så idag” 

(produktionspersonal). 
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Arbetsbänkarna var utformade för att kunna konstruera en eller ett fåtal produkter 

inom samma produktfamilj. Arbetsstrukturen var uppbyggd så att mindre skåp kunde 

tillverkas på led, där aktiviteter utfördes parallellt för att skapa en effektiv process. 

Detta var en utdragen process där det tog veckor att producera beroende på 

orderkvantiteter. ”På den tiden tog det cirka en vecka att producera en batch, med 

tjugo 411: or”. Detta orsakade förhöjda lagernivåer med mindre ruljangs på 

komponenter. Eftersom det kunde ta upp till en vecka att tillverka tjugo skåp, 

placerades halvfärdiga eller nästan iordningställa skåp på vagnar och hyllor runt 

omkring arbetsplatsen, i väntan på förädling, testning eller emballering. De större 

skåpen tillverkades i en mindre upplaga och tog längre tid att slutföra. För att undvika 

felkopplingar inom tillverkningsprocessen tillgodosågs individen med ritningar, 

kopplingslistor och bildunderlag. Inom produktionen fanns det även en testenhet som 

kontrollerade och säkerställde att produkter som skickas till kund var av rätt 

standard.  

Det var främst arbetsledarnas ansvar att förse sin personal med nödvändig 

information kring leveranser, orders eller materialbrister. Information kring 

verksamhetens prestanda kommunicerades på kvartalsmöten där VD och ledning 

presenterade mätbara parametrar som exempelvis leveranssäkerhet, verksam-

hetsgrad, kvalitet och försäljningsutfall. Syftet var att personalen skulle få förståelse 

över den situation verksamhetens befann sig i och vilka utmaningar företaget hade i 

förhållande till omvärldens krav. ”Varje medarbetare måste bidra till kedjan för att 

uppnå en bättre verksamhet”. Det var under ett kvartalmöte som medarbetarna först 

fick kännedom över produktionslyftet och att verksamheten skulle komma att 

genomgå stora förändringar.  

4.1.3 Verksamheten under produktionslyftet 2007–2009 

Vid påbörjandet av produktionslyftet beslutade ledningen att personalen skulle 

genomgå en intern utbildning, för att vidga perspektivet till varför företaget valt att 

genomföra denna förändring. Målet var att all personal skulle få en förståelse över 

metodologin Lean production för att försöka förstå hur kundens krav kan komma att 

styra och påverka strukturer och processer inom en verksamhet. Genom att spela 

Lean-spelet fick personalen insikter i hur gemensamma prestationer kan generera 

goda resultat.   

”Oj det va längesen vi spelade Lean-spelet, jag minns att det gick 

inte så bra under de första spelomgångarna men att det succesivt 

blev bättre och bättre. Men jag kom inte ihåg syftet med varför vi 

spelade spelet, eller vad vi lärde oss ifrån det” (produktions-

personal). 

I samband med första mötet med Lean insåg ledningen att flödena i verksamheten 

måste optimeras för att flexibelt bemöta kundernas behov. Kort därefter skapades 

den första linan vars syfte var att effektivisera tillverkningsprocessen för mindre 

elskåp, 411: orna. Denna första lina utgjorde grunden för de linor som verksamheten 

har idag. Utvecklandet av produktionslinorna fick genomslagskraft först efter att 

produktionsenheterna slagits samman. Det var i och med denna förändring som 

verksamheten på allvar började maximera produktionsytan för att kunna skapa 
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utrymme till två produktionsenheter under ett och samma tak. Flexibla linor 

utformades, efter detta, bestående av sex arbetsstationer där genomsnittstiden för 

varje station var ca 6–8 minuter, beroende på vilken produkt som tillverkades. 

Systemet Takt installerades, vars syfte var att styra produktionen visuellt genom att 

bestämma produktionshastigheten. ”Det var stressigt att arbeta utifrån en 

förutbestämd takt och det tog tid att vänja sig vid det”. Syftet var att skapa ett 

effektivt flöde utifrån en normal arbetstakt som kunde bemöta och tillgodose 

kundens behov. Linans syfte var även att skapa en stabil grund för verksamheten för 

att förbli konkurrenskraftiga på marknaden. De fördelar som Takt genererade var att 

produkter kunde produceras i rätt tid, varken mer eller mindre. Taktsystemet försåg 

produktionsflödet med information så att produktionsledaren kunde agera i god tid 

för att bemöta kundernas behov.  

”Det var en övergång att börja arbete på en lina. Innan gjorde jag 

hela skåpet själv, nu ska jag enbart göra en del för att senare 

skicka skåpet vidare till nästa. Det går mycket snabbare så här 

men det är inte lika roligt. Det var förvånansvärt att linan skulle 

taktas och att vi enbart hade en viss tid på oss att utföra våra 

moment. Detta var inget som vi var vana vid och det kom lite som 

en överraskning. Det tog ett tag att vänja sig vid klockan och 

ibland blir det stressigt när klockan visar rött. Men det går bra, nu 

är vi så vana att det istället bli stressfullt om klockan stängs av. 

Då producerar vi alla i otakt och då blir det stressigt just för den 

saken. Men vi kan inte göra mer än vårt yttersta, vi gör så gott vi 

kan” (produktionspersonal). 

Under produktionslyftet började företaget arbeta mer och mer med att optimera 

processer utifrån Leans metoder. Blå verktygstavlor sattes upp, först på linans sex 

arbetsstationer och kom senare att utgöra en standard för hela företaget. Syftet med 

tavlorna var att visualisera och standardisera metodiken ”ordning och reda”, där 

arbetsplatsen enbart ska bestå av de nödvändigaste verktygen för att individen ska 

kunna utföra sitt arbete på rätt sätt, allt onödigt ska bort. ”Den tid som lagts på att 

leta efter verktyg har minskat dramatiskt sedan verktygstavlorna framkom”. På varje 

arbetsstation fanns underlag i form av fysiska ritningar och kopplingslistor som 

illustrerade moment som skulle utföras, så att risken för fel minimeras. 

”Jag kan utföra mitt arbete effektivt så länge verktygen finns på 

rätt plats, att rätt information delges och att underlagen är 

korrekta. Men det är svårt att göra rätt utan korrekta verktyg eller 

underlag. Verktygstavlorna hjälper oss att ha kontroll över vår 

arbetsplats, vi ser direkt om något saknas, medan underlagen 

hjälper oss att inte göra fel. Men visst har det hänt att plåtar 

kommer tillbaka som är defekta, detta kan bero på flera faktorer, 

men vanligtvis har inte montören följt anvisningarna eller avvikit 

från standardiseringen och då blir det fel” (produktionspersonal). 

När en produkt färdigkonstruerades placerades dessa på hyllor i väntan på test. I 

testen kopplas produkten samman med en testutrustning som fastställde om 

kopplingen var utförd korrekt, eller om det förekom defekter. I affärssystemet går 
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det att tyda vem eller vilka som involverats i processen. ”Det handlar inte om att 

hänga ut någon, utan enbart att lära sig om sina misstag så att samma fel inte görs 

om och om igen”.   

”Alla kan göra fel, det kan bero på att man har en dålig dag. Jag 

vet att brun kabel ska kopplas i brun plint, men varför stoppar jag 

den i svart? Jag vet att den inte ska vara där men ändå händer det. 

Man släpper fokus en stund, man har tankarna någon annanstans 

och då kan det bli fel. Vi är människor och måste fokusera på det 

vi gör” (produktionspersonal). 

Under produktionslyftet bestod produktionen av en mindre enhet linor men den 

största enheten bestod fortfarande av ett enstycksflöde, lik det gamla tillvägagångs-

sättet att producera, men utifrån mer standardiserade former. Även dessa genomgick 

förändringar i små etapper för att öka effektivitet och produktivitet. Dessa 

arbetsgrupper tillverkade produkter som inte var i behov av ”massproducering” utan 

där kunden önskat att tillgodoses med ett fåtal produkter i taget. Produkter ska inte 

tillverkas för att placeras på lager utan enbart utifrån den orderstock som kunden 

efterfrågat. Detta på grund av rådande osäkerheter och att inte binda kapital på lager.   

”Verksamhetens olika arbetssätt utformades efter vad som ansågs 

effektivt, dessa linor har förändrat både arbetssätt och processer 

samt, ökat omsättningen markant på betydlig mindre yta. Men allt 

går inte att produceras på en lina. För att bemöta konkurrens och 

stärka kundnöjdheten måste alla medarbetare bidra till kedjan, 

fast på olika vis” (ledande befattning). 

Under produktionslyftet togs de första Lean-tavlorna fram för att effektivisera 

informationsprocessen genom att förse personal med information på operativ, taktisk 

och strategisk nivå. Några av tavlorna delgav information om verksamhetsgraden 

medan andra visade eventuella leveransförseningar, materialbrister eller interna 

förseningar. Tavlorna besöktes två till tre gånger i veckan av olika tjänstemän som 

exempelvis arbetsledare, tekniker och kvalitetsansvarig. Det var inte ovanligt att 

även VD deltog på mötena för att ta del av de verkliga händelserna på produktions-

golvet. Dessa möten kom att kallas för Ronden.  

”På Ronden delgavs information som berörde verksamheten i sin 

helhet. Varje produktionsgrupp hade en tavla som visade statistik 

över bland annat gruppens prestationer och leveranser. Tavlorna 

informerade och påminde oss över nuläget, hur saker och ting 

faktiskt låg till. Arbetsledarna tog ansvar över sina produktions-

grupper och informerade medarbetarna om eventuella åtgärder. 

Detta skapade kontroll” (produktionspersonal). 
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4.1.4 Verksamheten, idag 2019 

Under åren som passerat har verksamheten genomgått stora förändringar och 

företaget har bland annat expanderat, både nationellt och internationellt. De 

förändringar som skett under produktionslyftet 2007 genomsyrar verksamheten än 

idag i form av processer, metoder och verktyg. Det är inte enbart strukturer och 

processer som har kommit att ändrats utan det är verksamhetens ”sätt att tänka” som 

åstadkommit nya förhållningssätt för hur verksamheten ska gå till väga för att 

uppfylla kundernas behov. Verksamheten har idag utvecklat och tagit fram fem 

funktionella linor och en sjätte är på gång. Linorna har förändrat företagets sätt att 

producera, vilket har bidragit till en ökad lönsamhet och större konkurrenskraft.   

”Idag ser layout och produktionsgolvet helt annorlunda ut. Innan 

2007 hade vi full verksamhet i båda våra lokaler, men idag har vi 

rätt luftigt här ute och vi kan växa lite till. Ytan har vi krympt 

markant, vi använder arbetsbänkarna betydligt mycket mer och vi 

har inte köpt en arbetsbänk sedan 2007. Många bänkar står 

lagrade i den andra lokalen, 8:an, och vi har skickat flera 

arbetsbänkar utomlands till en annan produktionsanläggning. Vi 

har reducerat 40% av våra arbetsbänkar och ändå har vi ökat vår 

omsättning” (ledande befattning). 

”Utan linorna skulle vi inte ha den verksamhet som vi har idag. 

Innan 2007 byggde vi stora serier som tog en vecka för en person 

att utföra. Efter 2007 när vi började vår Lean resa byggde vi 

produktionslinor och började titta på flöden, med produktions-

celler, produktionslinor där var sak fanns på rätt plats. Vi byggde 

upp arbetsplatser på ett mer systematiskt sätt än vad vi gjort innan 

och på det viset har vi fått ned ledtiden. Exempelvis på en vecka 

kunde en person tillverka tjugo stycken skåp i modell 411: or. Idag 

kör sex personer igenom en batch på sextio stycket på fem timmar. 

Med hjälp av produktionslinor har vi sänkt genomloppstiden på 

själva monteringen. Linorna har under året inte gått för fullt men 

ändå har vi ökat vår omsättning med 20 miljoner (13%) sedan 

förra året” (ledande befattning). 

Verksamhetens layout, produktionslinor och enstycksflöden har tillsammans med 

strukturer, rutiner, och tekniska system bidragit med en flexibilitet som enklare kan 

tillgodose kundens behov. Detta har resulterat i att företaget bland annat ökat 

mätbara parametrar som exempelvis leveranssäkerheten. Utifrån flödessystemet 

Takt och affärssystemet Jeeves kan företaget strategiskt planlägga vilka produkter, 

orderkvantiteter och i vilken ordning som produkter ska produceras. Detta så att 

kunden kan tillgodoses med produkter när de väl önskar.   

”Innan produktionslyftet och våra linor hade företaget i snitt en 

leveranssäkerhet på 87%. Denna varierar från år till år men idag 

så ligger den nästan på 97%. Denna procentenhet är vad kunderna 

eftersträvar och detta är vad vi ska hålla oss till. Idag har vi inga 
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kunder som klagar över våra leveranser utan vi har väldigt nöjda 

kunder (ledande befattning) 

Åren som fortlöpt efter Lean implementeringen har bidragit till att företaget kan 

redovisa flera positiva resultat i form av mätbara parametrar som exempelvis 

omsättning och leveranssäkerhet. Men eftersom implementeringen ägde rum för över 

ett decennium sedan, har naturligtvis verksamhetens personalsammansättning 

förändrats. Ny personal har inte fått utbildning om Lean-konceptet eller kännedom 

om produktionslyftet. ”Det vi brister på är att vi från början inte nått hela vägen 

fram”. Den gemensamma synen som personalen på operativ nivå har idag är 

associerat med effektiviseringsmetoder som betecknar en lina.  

”Lean handlar om att produkter tillverkas på en Lina” 

(produktionspersonal). 

 ”Lean är när man tillverkar en produkt som flyttas mellan olika 

stationer” (produktionspersonal). 

”Lean är när allt går på ett band, en lina, där alla utför olika 

moment, för att det ska gå fortare” (produktionspersonal). 

”Lean är en lina där allt ska fungera från början till slut, rätt saker 

på rätt plats, rätt personal med rätt förutsättningar och alla ska 

göra rätt ifrån sig” (produktionspersonal).  

”Det är många som tror att Lean är en produktionslina, men så är 

inte fallet. Lean handlar om att med få resurser uppnå ett bra 

resultat. Men för att uppnå detta behövs personal och 

engagemang. Vi är duktiga på att bygga och utveckla produktions-

linor och vi genomför mätningar för att balansera takttider efter 

det som producerats. Det är vi duktiga på, men vi brister på annat 

som exempelvis ledtider på material, säkra material och att 

personalen inte vet vad Lean handlar om. Detta är vi dåliga på. Vi 

måste arbeta med att få personalen att förstå vad Lean innebär. Vi 

behöver mentorer som kan lära ut filosofin. Det är att personalen 

måste förstå varför vi arbetar som vi gör, varför vi använder 5s 

och varför det är viktigt att man följer det. Det är detta som är det 

svåra med Lean” (ledande befattning).  

”Det brister att medarbetarna inte har lärts upp under tiden, att 

vid en personalomsättning så har inte konceptet förts vidare utan 

fokus har istället varit att arbeta med verktygen. Verktygen har 

gett resultat, men varför personalen inte har involverats tror jag 

beror på gamla vanor och kontroll. Vi driver en verksamhet, vi 

måste få allt att fungera, få ut våra leveranser i tid. Det kan 

därmed vara svårt att släppa på kontrollen” (ledande befattning).  

Mer än tio år har passerat sedan produktionslyftet och under denna tid har det inte 

skett några större insatser för att få de operativa enheterna införstådda i Lean. För att 

arbeta effektivt använder verksamheten Lean som en ”verktygslåda” och flera av 
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dess principer och metoder går att lokalisera inom verksamheten som exempelvis 

standardiserade verktygstavlor. Det har dock visat sig att all personal inte förstått 

innebörden med att följa denna standard och har därmed inte rutinsatt den dagliga 

inspektionen av verktygstavlorna. Det har visat sig att produktionsgrupperna som 

arbetar mest frekvent med att följa verktygstavlornas standard, framtagna enligt 5S, 

är de medarbetare som arbetar på linan. 

”Linan följer verktygstavlorna och verktygslistorna som finns på 

varje station, men jag kan inte säga att de andra produktions-

grupperna gör det. Verktygstavlor har blivit en självklarhet för oss 

idag och alla produktionsgrupper har någon form av verktygstavla 

med en bild som illustrerar hur tavlan ska se ut, vilka verktyg som 

ska ingå och vart dessa ska placeras. Men varför tavlorna inte 

efterföljs vet jag inte” (produktionspersonal). 

Beroende på produktionsgruppernas utformning, strukturer och processer är det 

meningen att all personal ska arbeta på likartat vis, utifrån sina egna premisser. För 

verksamheten är det väsentligt att de rutiner och standards som företaget tagit fram 

efterföljs så att ständiga förbättringar går att genomföra. Linorna följer de rutiner 

som skapats enligt 5S och personalen tar ansvar över sina verktygstavlor, men detta 

har inte rutinsatts av alla.  

”Rutiner kan inte införas i tron på att det flyter på av sig själv, 

utan det är viktigt att kontrollera och påminna medarbetare så att 

standarden inte glöms bort” (ledande befattning). 

”Varför ska man inte följa en standard som 5S? Det är till fördel 

att verktygen ligger på sin rätta plats. Vi mår bättre av att slippa 

tänka på vart avbitaren har tagit vägen och att det bara finns en 

tång. Efterföljs 5S så vet jag att allt finns där. Medarbetare som 

arbetar på linan har som rutin att innan arbetsdagens slut går de 

alltid igenom sin tavla och ser om något saknas, har jag min tång, 

har jag min mejsel, har jag allt som jag behöver? Det tar två 

minuter och varje morgon upprepas rutinen för att säkerställa att 

inget saknas. Andra grupper som inte arbetar på detta sätt saknar 

ofta verktyg och onödig tid läggs på letande. Medarbetare ägnar 

ibland fem-tio minuter för att leta efter verktyg och då är det 

mycket tid som går till spillo” (produktionspersonal).  

För att förbättra produktionspersonalens förutsättningar att utföra ett bra arbete har 

varje arbetsplats försetts med en pekskärm som ger tillgång till affärssystemet och 

all nödvändig information, exempelvis digitala underlag och ritningar på de 

produkter som ska tillverkas, vilket minimerat den tid som lagts på onödiga 

förflyttningar. Verksamheten har även implementerat batchning vilket resulterat i en 

stor förbättring. Idag hämtar inte produktionspersonalen sitt material själva som dom 

gjorde innan, utan det är specifik personal, batchare, som förser linor och andra 

produktionsgrupper med material för att effektivisera flödet. Materialhämtningen 

sker systematiskt utifrån en planeringslista som hämtas ifrån affärssystemet. 
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Batcharna fyller en viktig funktion då dom måste förse produktionsgrupper med 

material, i rätt tid och i rätt kvantitet.   

”Att få sitt material levererat är smidigt och effektiv och jag kan 

istället fokusera på att producera. Det är inte ofta som vi får vänta 

på material, men det händer att batcharen räknat fel och att det 

saknas komponenter, men då får vi hämta det som saknas eller 

meddela batcharna när dessa går förbi. Men det är viktigt att 

dessa är noggranna så att det blir rätt från början”(produktions-

personal) 

Arbetsledarna utför dagligen möten, daglig styrning, där arbetsledaren delger 

information till sin produktionsgrupp. Till sin hjälp används även ”daglig styrnings 

tavla” för att tydliggöra, simplifiera och visualisera den information som sägs. Dessa 

tavlor används som ett visuellt styrsystem för analys, beslut och problemlösning, 

inom alla nivåer. Tavlorna uppfyller också en viktig funktion för personal som har 

svårigheter med det svenska språket, så att dessa kan tolka och förstå den information 

som delges. ”Informationen ska vara tillgänglig och läsbar, alla ska kunna förstå”. 

En gång i veckan sker det även förbättringsmöten där olika befattningsmän 

diskuterar verksamhetens nuläge och vilka åtgärder som måste genomföras för att 

uppnå utsatta delmål. 

Med produktionslyftet ville ledningen utveckla verksamhetens produktion till att bli 

mer flexibel och mer konkurrenskraftig så att kundernas krav och förväntningar kan 

bemötas och tillgodoses. Under åren som fortlöpt har verksamheten genomgått flera 

förändringar gällande processer och strukturer. Investeringar i nya maskiner och 

tekniker har möjliggjort nya innovationer och bidragit till flexibilitet och 

produktivitet. Ledningen uppmanar personalen att komma med förbättringsförslag, 

för att förbättra sin eller gruppens arbetssituation eller något annat flöde inom 

verksamheten. Dessa förbättringsförslag presenteras ofta under ”dagliga 

styrningsmöten”. 

”När jag har kommit på ett förbättringsförslag lyfter jag detta vid 

ett ”dagligt styrningsmöte” eller så tar jag det direkt med 

arbetsledaren. Oftast är det små förbättringsförslag som 

presenteras, som exempelvis, att en maskin ska sekvensköra och 

bunta kablarna utifrån den bunt som kablarna ska kopplas i. Då 

slipper vi plocka kablar från olika buntar, vilket tar längre tid. 

Vilka arbeten som denna förbättring berör skriver vi upp och 

lämnar till arbetsledaren efteråt. Men ibland händer det inget med 

listan och då tappas intresset att fortsätta. Det blidas en dålig 

spiral där vissa inte längre vill anstränga sig till att genomföra 

förbättringar” (produktionspersonal). 

”Jag upplever inte att vi medarbetare får gehör för det vi gör. Dom 

säger ”kom med förbättringar” och när man väl gör det så blir 

det ”vi får titta på det sen” och ingenting händer. Det beror väl 

på att ingen har tid” (produktionspersonal). 
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Inom verksamheten är det arbetsledarnas uppgift att motivera personalen så att de 

inte bara ”drar sitt strå till stacken” utan skapar en strävan att vilja förbättra sin 

arbetsplats. Personalen har idag olika kompetenser och egenskaper vilket utgör 

grunden för hur de utför sina arbetsuppgifter. Men inom verksamheten finns det 

personer med olika egenskaper, de som är målinriktade och som vill utvecklas och 

dom som inte strävar efter personlig utveckling. Flera nyckelpersoner var från början 

produktionspersonal som fått möjligheten att arbeta upp sig. ”Företaget är väldigt 

glada i internrekrytering, vi ska ta vara på den kompetens vi har”. Företaget har tagit 

fram olika utbildningsprogram för att höja arbetskompetensen, personlig utveckling 

och säkerställa produktkvalitén. Beroende på individens arbetsuppgifter anordnas 

även internutbildningar i bland annat; grundläggande el-lära, löd- eller stiftning. 

Syftet är få en djupare förståelse över el och dess risker. Personalen har dock delade 

åsikter gällande möjligheten till kompetenshöjning och personlig utveckling.  

”Om vi enbart ska utföra våra arbetsuppgifter så behövs ingen 

utbildning, men för att utföra ett bättre arbete, minska på fel och 

bli effektivare måste kompetensen öka. Idag har vi knappt någon 

kompetensutveckling alls. Det finns inte så stora möjligheter till 

att utvecklas utan det sker enbart vid byte av arbetsuppgifter. Men 

dom borde satsa mer på oss, för det är vi som ser till att allt 

fungerar som det ska” (produktionspersonal). 

”Personlig utveckling eller kompetensutveckling handlar om 

arbetslivserfarenhet och hur personen är, om man vill lära sig. Det 

mesta lär du dig på arbetsplatsen genom att fråga och se hur 

andra utför en arbetsuppgift. Det är bra att utbyta kunskap mellan 

varandra eftersom vi kommer från olika bakgrunder och har olika 

erfarenheter” (produktionspersonal). 

Verksamheten består av olika individer med olika bakgrunder, utbildningar, 

arbetslivserfarenheter och färdigheter. Arbetsledarna har, till en viss del, kännedom 

över personalens kompetenser, dess styrkor och svagheter, vilket används i 

strategiska syften för att planera och styra produktion.  

”Om jag vet att en person kan utföra ett arbete snabbare än någon 

annan så nyttjar jag detta, för att se till att produkterna kommer 

ut i tid” (ledningsgrupp).  

”Dom borde satsa på de färdigheter som medarbetarna redan har, 

exempelvis om någon innehar goda datakunskaper så bör detta 

nyttjas, vi borde stärka det som personalen redan kan. Sedan finns 

det personer som inte vill utvecklas, dom som känner att de 

psykiskt inte kan hantera många bollar i luften samtidigt. Det är 

arbetsledarens ansvar att fånga upp vem som är bra på vad och 

vem som vill utvecklas. Men det saknas motivation och därför vill 

vissa inte anstränga sig till att förbättra sig själv eller göra något 

annat än sina arbetsuppgifter” (produktionspersonal). 
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”Jag upplever inte att arbetsledarna ser helheten över de styrkor 

och svagheter som produktionsgruppen har. Ute i produktion finns 

det kompetenta personer som utför arbetsuppgifter där deras 

kompetens inte tas till vara. Dessa har även påpekat detta under 

utvecklingssamtal, att dom hellre skulle vilja göra det här och det 

här men ingenting har hänt” (produktionspersonal). 

Under produktionslyftet och vid sammanslagningen mellan företagets två 

produktionsenheter har personalen upplevt osynliga barriärer mellan två 

avdelningar: linor och enstycksflöden. Det var arbetsutformningen, andra regler, 

förhållningssätt och skiftningar i strukturen som orsakat att dessa drivs på olika sätt, 

”det har skapat en vi och dom känsla”. Nu efter ett decennium och personal-

omsättningar, kan det fortfarande upplevas att verksamheten har osynliga barriärer. 

Det finns ett förhållningssätt som påverkar medarbetarnas mentalitet. Det är 

exempelvis svårt att hitta frivilliga som vill hjälpa till med att gå in och stötta en 

annan produktionsgrupp vid hög arbetsbelastning. Det finns ett förhållningssätt som 

motsätter sig en integration, som inte ser det som följande ordspråk sätter fingret på: 

”summan av delarna är större än helheten”. 

”I vår grupp har vi ett bra samarbete, men det känns ibland som 

att de andra grupperna är mer som andra företag. Båda 

avdelningarna upplever att det är ”vi och dom” känsla och att det 

finns osynliga barriärer mellan grupperna. De flesta håller sig till 

sin grupp och besöker sällan varandras avdelningar. Det finns ett 

samarbete mellan avdelningarna men endast vid behov” 

(produktionspersonal). 

”Jag skulle inte vilja arbeta på linan, det hade varit för stressigt. 

I min arbetsgrupp är vi mer fria och behöver inte producera efter 

Takt” (produktionspersonal). 

”Vi är ett och samma företag, samma team. Det går inte att säga: 

jag bryr mig inte, det är inte min grupp, eftersom vi sitter i samma 

båt. Det är vi tillsammans som har skapat produkten. Alla 

inblandade är lika viktiga och alla måste göra rätt för sig för att 

tillsammans skapa produkterna tillsammans. Alla måste få 

känslan om att vi är ett och samma företag och inte indelade i 

grupper” (produktionspersonal). 

Inom verksamheten ska det vara enkelt att integrera med en arbetsledare eller chef 

och det är väsentligt att chefer och arbetsledare är synliga och finns till hands vid 

frågor eller vid problem.  Arbetsledarna är därmed placerade ute i produktion, för att 

effektivt överskåda produktionsytan och samtidigt vara synlig för arbetsgruppen. 

Arbetsledarna utför en viktig funktion genom att länka samman arbetsgolvet, chefer 

och ledningen. Det är på arbetsledarnas ansvar att se till att produktionsgrupperna 

flyter på och att personalen utför sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt.  

”De flesta cheferna är bra, men det är ingen som motiverar en 

eller som pushar på. Jag anser att de flesta har nog svårt att se 
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verkligheten för var den är och ser lite mellan fingrarna, 

exempelvis att dom inte förstår varför det blir problem när det väl 

blir problem. Alla verkar så stressade så jag antar att cheferna 

endast vill att vi ska utföra våra arbetsuppgifter eftersom det finns 

ingen tid för annat” (produktionspersonal). 

”Något som hade motiverat oss arbetare hade varit om högre 

chefer kommer ut och ger oss beröm, det hade betytt mycket för 

oss. En arbetsledare kan inte upptäcka allt, dom är begränsade 

och dom kan ibland inte nyanserna eftersom det är deras vardag. 

Det hade varit bättre om någon utifrån, någon som inte ständigt 

är där kom och försökte se” (produktionspersonal). 

4.1.5 Empirisk sammanfattning 

Utifrån det empiriska underlaget och Tabell 1 (s.20) har en kompletterad bild 

framställts vilken visar fallföretagets influenser av Lean. Detta för att jämföra 

fallföretaget mot det de olika ismerna och Leans hårda och mjuka beståndsdelar. 

Tabellen ligger till grund för Tabell 4 (s.47) som sammanfattar analysens hårda och 

mjuka beståndsdelar av Lean.  

Tabell 3: Kompletterad sammanfattande tabell (egen)  

  Outnyttjad kompetens            
  Kunden i centrum             
  Minimera slöseri             
  Aktivt deltagande             
  Lärande organisation             
  Teambuildning             
  Visuell kontroll             
  Förbättringskultur              
  Takt             
  Just-in- time             
  Dragande produktion             
  Variantflexibilitet             
  Volymflexibilitet             
  Platt organisation             
  Enstycksflöde             
  Decentraliserad kompetens             
  Visuell styrning             
  Motiverad produktionspersonal             
  Kvalitetsfokus             
  Besitta en helhetssyn             
  Löpandebandprincip Flöde             
  Standardisering av arbetssätt             
  Massproduktion             
  Centraliserad kompetens             
  Hierarki             
  Prognoser & Tryckande 

produktion       

 

     
  Direktstyrning, kontroll och makt             
  Ackord             
  Specialistkunskap             
  "Rätt man på rätt plats"             
  Tidsstudier             
Mjuka Hårda   Taylorismen Fordismen Toyotaismen  Lean Fallföretaget  
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4.2 Analys 

Undersökningsmodellen TOI (Figur 3) används för att analysera influenser som 

lokaliserats i insamlad empiri, vad som skapar Lean respektive motverkar Lean. 

Dessa kategoriseras inom de tre influensområdena: teknik, organisation och individ, 

som analyseras parvis. Därefter analyseras även en kombination av alla tre för att 

fånga en helhetsbild.  

 

Figur 3: Undersökningsmodell TOI (egen) 

För att få en mer överskådande bild över fallföretagets hårda och mjuka 

beståndsdelar har en tabell tagits fram. Tabell 4 (s.47) sammanfattar influensernas 

samspel och hur dessa skapar eller motverkan Lean. Fallföretagets empiri som 

inhämtats från analyskapitel 5.1–5.4 har kategoriserats efter hårda och mjuka 

beståndsdelar. 

4.2.1 Samspelet mellan organisation och teknik: Hur det skapar Lean 

Empirin visar att verksamheten har anammat den tekniska, hårda, delen av Lean.  

Det har också framkommit att fallföretagets verksamhetsstyrning är av mer 

kontrollerande, toppstyrt och centraliserad karaktär, ledningens är ord ”lag”. När 

ledningen bestämde sig för att gå med i produktionslyftet var det därför lätt att 

använda och acceptera hårda faktorer som exempelvis tekniska innovationer av 

Lean. Verksamhetens mätbara parametrar efter Lean-införandet har ökat som 

exempelvis lönsamhet och kundnöjdhet. Användandet av Leans verktyg och metoder 

stärker därmed samspelet mellan organisation och teknik, vilket är i enlighet med 

Leans principer. Fallföretaget har aktivt arbetat med Leans hårda metoder, det vill 

säga verktygslåda, för att minimera former av slöseri inom verksamhetens processer 

där exempelvis verksamhetens layout, produktionslinor och flöden har blivit mer 

flexibla, för att kundens behov skall tillgodoses.  

Enligt Liker (2009) är fabrikslayouten viktig för att uppnå Lean. Den studerade 

verksamhetens produktionslayout har utifrån teknisk innovation kommit att ändras i 

och med de kunskaper som hämtats ur produktionslyftet och Leans hårda 

beståndsdelar. Arbetsytan har krympt markant och är numera formad på det sätt så 

att ett kontinuerligt flöde av material och information kan flöda genom 
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verksamheten. Detta har bland annat bidragit med bättre nyttjande av resurser, 

effektivitet och ökad omsättning.  

Fallföretagets konstruktion och utveckling av produktionslinor resulterar i 

minskning av ledtider och balanserade takttider för de produkter som produceras. 

Det leder till att produkter kan produceras i en snabbare takt, utifrån kundbehov, till 

en lägre kostnad genom minskning i resursanvändandet (Liker, 2009). Produktions-

linorna är i enlighet med Lean då strukturer och processer samspelar mellan teknik 

och organisation. Verksamhetens produktionslinor är konstruerade så att kundernas 

behov tillgodoses på ett flexibelt sätt. Detta sker utifrån standardiserad arbets-

utformning och genom minimerat resursanvändande (Nord & Johansson, 2007). 

Användandet av flödessystemet Takt och affärssystemet Jeeves bistår med 

information om verksamhetens processer. Det gör så att arbetsledare och taktisk 

personal strategiskt kan planlägga vilka produkter, orderkvantiteter eller i vilken 

ordning som produkter ska produceras. Detta så att kunden tillgodoses med orders 

när de väl önskar, vilket är en av Leans principer, att kunden ska styra hastigheten 

för de produkter som produceras (Petersson, et al., 2015). 

Utifrån empirin har det framkommit att verksamhetens tekniska strukturer främjar 

användandet av kommunikationskanaler så att information delges till personalen 

utifrån visuella Lean-tavlor. Tekniken har skapat möjligheten att konstruera 

styrningssystem som kan identifiera slöseri och tydligt delger vilka mål och mättal 

som kan vara avgörande när det kommer till beslutsfattande och verksamhetsstyrning 

(Liker, 2009).  

I sin helhet stärks Lean utifrån verksamhetens samspel mellan organisation och 

teknik som i stora drag handlar om att utifrån Leans hårda beståndsdelar ska 

identifiera och eliminera olika former av slöseri genom att effektivisera processer 

och skapa en resurssnål produktion. 

4.2.2 Samspelet mellan teknik och individ: Hur det skapar Lean 

Det som kan skådas utifrån empirin och Tabell 4 (s.47) är att tekniken medfört att 

organisationen omstrukturerats från att vara ”små autonoma enheter som gjorde allt” 

till att bli specialiserade på att utföra en arbetsuppgift. I och med att de här 

processerna införts har det inneburit att de gått från småskaligt enhetstänk till att bli 

specialiserade arbetslag, vilket Sandkull & Johansson (1996) hävdar är mer åt det 

Tayloristiska synsättet när det kommer till produktionsstyrning. Denna 

organisationsförändring kan anses vara en motkraft till Lean eftersom Lean 

förespråkar en bred kompetens där alla kan vara delaktiga i hela processen (Liker, 

2009).  

Sett till fallföretaget i stort lär sig personalen att införa processerna men inte 

tankesättet och därmed blir Lean ett hinder lika mycket som ett hjälpmedel. Empirin 

visar att den operativa enheten upplevs som specialiserad och där personalen har 

smal kompetens. Enligt Lean, ska individen ha en bred kompetens och vara mobil 

och anpassningsbar (Liker, 2009). Tekniken understöder här specialiseringen genom 

att produktionslinor införts, där personalen stationeras på en plats och utför endast 

en arbetsuppgift flera gånger. 
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En annan aspekt är exempelvis att affärssystem och pekskärmar kan hämma 

individen genom att allt hjälpmedel istället ”rutar” in individen, vilket inte främjar 

personlig utveckling. När individen får allt serverat kan det istället skapa ett 

tunnelseende vilket kan leda till att individen inte kan sätta sig in i andras perspektiv. 

Detta kan leda till ett minskat engagemang och bristande motivation. Tekniken blir 

i detta avseende både en styrande och kontrollerande faktor som kan hämma 

individens funktion att ”tänka själv”. Leans filosofi talar för personlig utveckling 

men i det här avseendet kan teknik ”förenkla” användandet till den grad att mycket 

går på automatik. Denna hantering av tekniken har i enlighet med Leans principer 

blivit ett effektiviseringsmedel för att minimera olika former av slöseri (Liker, 2009). 

I detta avseende är pekskärmar och affärssystem också i enlighet med Lean då 

personalen inte behöver förflytta sig till en arbetsdator eller spendera tid till att finna 

underlag till det arbete som ska utföras. Denna process har effektiviserats då 

pekskärmarna nu förser personalen med all nödvändig information så att personalen 

kan utföra sina arbetsuppgifter, utan onödiga förflyttningar eller letande.  

Fallföretaget använder de visuella Lean-tavlorna för att kommunicera ut information 

snabbt och effektivt. Genom detta styrningssystem kan dagliga svårigheter 

presenteras för att hitta förbättringsprocesser och bearbeta bort identifierade former 

av slöseri. Att visualisera information på detta sätt är i enlighet med Leans principer 

eftersom syftet inte är att dölja problem, utan för att synliggöra information över 

framtida förbättringsåtgärder (Liker, 2009).  

Annat slöseri som minimerats utifrån Leans metoder är den onödiga tid som tidigare 

lagts på att hämta material. Efter produktionslyftet har det införts ett material-

hanteringssystem, batchning, som effektiviserat införskaffandet av material. Detta 

har minimerat onödigt spring då materialhämtningen numera sker systematiskt, i rätt 

tid och i rätt kvantitet, vilket är i enlighet med Lean (Liker, 2009), det har dessutom 

effektiviserat materialhämtningsprocessen.   

Andra faktorer inom de tekniska detaljerna har också visat sig vara i enlighet med 

Lean. Exempel på detta verktyget 5S där tekniken inverkat positivt på individen då 

metoden har effektiviserat och förenklat arbetsprocessen. I detta avseende används 

verktygstavlor, 5S, så de verktyg som används finns nära till hands och företaget har 

rena arbetsplatser. Dock har den operativa enheten förknippat 5S tankegång med 

standardiserade verktygstavlor och inte efter den filosofiska innebörden som 5S 

syftar till; sortera, systematisera, städa, standardisera, skapa en vana/självdisciplin 

(Liker, 2009). För fallföretaget har verktygstavlorna blivit det mest konkreta som 

förknippas med 5S. 

I enlighet med Leans ”verktygslåda” används effektiviseringsprinciper för att 

bemöta kundens efterfrågan med så lite slöseri som möjligt. Fallföretaget använder 

sig av systemet Takt för att Takt-tider bidrar med att produktionernas processer 

synkroniseras och skapar ett stabilt och kontinuerligt flöde vilket reducerar 

slöseriformer som exempelvis onödig väntan och bidrar till en ökad flödeseffektivitet 

som sker just- in- time (Liker, 2009).  

Systemet Takt har en mjuk filosofi som handlar om att personalen som arbetar på 

produktionslinor ska arbeta med att ständigt förbättra processerna och sin arbetsplats, 
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för att minska stress (Womack, et al., 2007). Inom det empiriska insamlade 

materialet går det ej att lokalisera att personalen arbetar utifrån dessa mjuka Lean 

aspektrar. I detta avseende hämmar Takts funktion med att skapa engagemang och 

drivkraft som ska förebygga processuella störningar. 

4.2.3 Samspelet mellan organisation och individ: Hur det skapar Lean 

Enligt empirin har det framkommit att verksamhetens karaktär upplevs som 

toppstyrd vilket kan anses vara mot Leans principer. Lean förespråkar istället en mer 

”platt” organisationsstruktur utan hierarkiska direktiv där verksamheten är målstyrd 

och drivs av personal som har större ansvar över sina arbetsuppgifter.  

På grund av organisationens karaktär finns det inbyggda svårighet med att anamma 

de mjuka beståndsdelarna med Lean, något som visas tydligt i Tabell 4 (s.47). På 

grund av att fallföretaget har en toppstyrd organisationsform faller det inte naturligt 

att den operativa enheten engageras till att styra produktion eller att arbeta med dess 

processer och ständigt förbättra verksamheten. På grund av att fallföretaget 

implementerade de hårda bestånds-delarna och såg en produktionsökning med 

förbättrade resultat så skapades inte incitamentet att implementera även de mjuka 

delarna, eftersom de är svårare att genomföra. Detta är troligtvis inget unik eftersom 

tidigare forskning visat att färre än 20% lyckas med att implementera Leans hela 

koncept (Kilpatrick & Osborne, 2006).  

Eftersom det inte infaller naturligt att använda de mjuka beståndsdelar som 

exempelvis delaktighet, motivation och engagemang så har fallföretaget efter 

produktionslyftet inte kontinuerligt arbetat med att bibehålla tankesättet kring Lean 

på en operativ nivå. Exempelvis introduceras inte nyanställda till Lean-konceptet, 

personalen känner till resultatet av Lean arbetet men inte Lean filosofin ”Lean 

handlar om att produkter tillverkas på en Lina”.  

I enlighet med Lean har verksamheten tagit fram verktygstavlor som visuellt 

presenterar en standard över hur arbetsstationens verktyg ska vara utplacerade. Dock 

har det visat sig att delar av produktionen inte har rutinsatt att följa verktygstavlornas 

utformning på grund av okunskaper inom 5S. Vissa produktionsgrupper arbetar 

aktivt med att rutinsätta dagliga inspektioner av verktygstavlorna medan andra 

produktionsenheter saknar förståelse till varför arbetstavlornas struktur ska 

efterföljas. Kommentarer från ledande befattning anser att det är ”detta som är det 

svåra med Lean”.  

Under den empiriska undersökningen har det även framkommit att verksamhetens 

karaktär är tudelad mellan de två olika produktionsenheterna vilket inverkar negativt 

eftersom det skapar en vi och dom känsla. Detta har resulterat i att de olika 

produktionsenheterna motvilligt hjälper varandra, det har bidragit till en minskad 

samhörighet där individen inte ser till kollektivet utan mer till den enskilda 

individens behov.    

Inom en och samma produktionsgrupp, exempelvis linorna, arbetar gruppens 

individer utifrån samma premisser och det finns en samhörighet och en konstruktion 

som är byggd utifrån ordspråket ”ingen kedja är starkare än den svagaste länken”. 
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Men samhörigheten är inte lika tydlig när det kommer till den gemensamma synen över 

samarbetet och förhållningssätt mellan produktionsgrupperna.  

Det upplevs även att de förbättringar som lyfts inte tas om hand av organisationen 

på grund av tidsbrist. Detta påverkar personalens motivation och engagemang till det 

negativa och står inte i enlighet med Leans principer (Womack, et al., 2007). Lean 

förespråkar ett samspel mellan organisation och individ där personalen uppmuntras 

till att komma med förbättringsförslag för att ständigt sträva efter att bli en bättre 

verksamhet.   

Lean filosofin förespråkar personlig utveckling och kompetensutveckling 

(Poksinska, et al., 2013). I enlighet med Lean har fallföretaget olika utbildnings-

program för att höja arbetskompetensen. Inom verksamheten får personalen 

vanligtvis genomgå utbildningar som stärker kunskaperna inom de redan befintliga 

arbetsuppgifter som de utför. Detta bidrar med en ökad specialisering inom den egna 

kompetensen. Detta är inte i enlighet med Lean filosofin som istället förespråkar för 

en bredare kompetensutveckling där personalen utbildas inom olika områden så att 

deras kompetens kan vara en större tillgång för fallföretaget. 

4.2.4 Samspelet mellan samtliga parametrar: Hur det skapar Lean 

TOI modellens tre delar: teknik, organisation och individ har alla påverkat införandet 

av Lean på fallföretaget. Alla delar integreras med varandra och alla delar är lika 

viktiga för att införandet ska få fäste. På fallföretaget har beslutet att delta i 

produktionslyftet kommit utifrån ledningen, det vill säga organisationen och 

eftersom det är organisationen som önskar att bli bättre, effektivare och produktivare 

så kommer tekniken, verktyg och metoder med på ”köpet”, däremot inte individen 

eftersom kulturen är svårare att förändra. Eftersom beslutsfattandet finns på 

ledningsnivå, är det organisationen som vill införa teknik och arbetssätt som 

individen ska använda. Det blir då ett tryck på förändring från två håll på individnivå, 

både från organisationen och tekniken.  

Om organisationen kan motivera individen till att vara med på förändringen så 

kommer genomförandet att gå lätt till, men om individen inte samtycker till 

förändringen kan det komma att bli svårt att införa Lean. Ett exempel är användandet 

av företagets verktygstavlor som är uppbyggda efter Leans 5S standard. 

Användandet av verktygstavlorna bildar ett tryck från organisationen då det är ett 

tankessätt som ska följas och rutinsättas. Det bildas även ett tryck från tekniken som 

syftar till att processerna ska efterföljas, att alla verktyg finns på korrekt plats. Men 

om individen motsätter sig användandet av verktygstavlorna, 5S principer, så 

kommer tankesättet eller användandet av verktygstavlorna inte att efterföljas. 

Figur 5 visar undersökningsmodellen TOI med teoretiska och empiriska inslag. 

Denna figur förklarar hur analysens tre influenser trycker på varandra för att skapa 

eller motverka Lean. Denna bild kompletterar tabell 4 som sammanfattar och 

kategoriserar influensernas hårda och mjuka beståndsdelar.    
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Figur 5: TOI modell med teoretiska inslag och dess påverkan på varandra (egen) 
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Tabell 4 sammanfattar den analyserade undersökningsmodellens TOI:s tre 

influensområden. Dessa har kategoriserats efter hårda och mjuka beståndsdelar för 

att visa hur dessa skapar eller motverkar Lean. Sammanfattar avsnitt 5.1-5.3.   

 
Tabell 4: Sammanfattande lista - hårda och mjuka beståndsdelar (egen) 

  

Samspel mellan Organisation och Teknik 

Hårda beståndsdelar som skapar Lean Mjuka beståndsdelar som skapar Lean 

− Leans verktyg och metoder används flitigt för att 

minimera former av slöseri   

− Dedikerade verksamhetslayout, produktionslinor och 

flöden 

− Arbetsytan har reducerats  

− Ledtider har minskat och takttider balanserats 

− Produktionslinor och enstycksflöden utgår från ett 

standardiserat arbetssätt 

− Produktionshastigheten styrs utifrån systemet Takt 

och kundens efterfrågan 

− Lean-tavlor används som visuella styrningssystem, 

information och kommunikationskällor 

 

Hårda beståndsdelar som motverkar Lean Mjuka beståndsdelar som motverkar Lean 

 − Beslutet att införa Lean kom från ledningen och togs 

inte i samråd med personalen 
Samspel mellan Teknik och Individ 

Hårda beståndsdelar som skapar Lean Mjuka beståndsdelar som skapar Lean 

− Teknik används som ett effektiviseringsmedel och 

förenklar användandet (automatik) 

− Batchning har effektiviserat materialhämtningen som 

sker systematiskt, i rätt tid och i rätt kvantitet 

− 5S "verktygstavlor" har effektiviserat och förenklat 

arbetsprocesser  

− Systemet Takt bidrar till en ökad flödeseffektivitet 

som sker just-in-time 

 

Hårda beståndsdelar som motverkar Lean Mjuka beståndsdelar som motverkar Lean  
− Den operativa enheten upplevs som specialiserad och 

har en smal kompetens 

− Hjälpmedel kan skapa tunnelseende, vilket kan 

hämma individens funktion till att ”tänka själv”  

− Systemet Takt skapar ej engagemang och drivkraft 

som ska förebygga processuella störningar 

− Individ har lär sig att införa processerna men saknar 

förståelse över dess innebörd (filosofiska tankesättet) 

Samspel mellan Organisation och Individ 

Hårda beståndsdelar som skapar Lean Mjuka beståndsdelar som skapar Lean 

− Visuella verktygstavlor som visar arbetsstationens 

standard  

− Utbildningsprogram för att höja arbetskompetensen 

Hårda beståndsdelar som motverkar Lean Mjuka beståndsdelar som motverkar Lean 

− Toppstyrd och hierarkisk organisationsform 

− Den operativa enheten engageras inte till att styra 

produktion  

− På grund av organisationsformen faller det ej 

naturligt att använda Leans mjuka beståndsdelar  

− Ej rutinsatt att följa verktygstavlornas utformning på 

grund av okunskaper inom 5S filosofin 

− Tudelad produktionsenhet som ej ser till kollektivet  

− Utbildningsprogram som ökar specialiseringen av 

redan befintliga arbetsuppgifter  
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4.3 Resultatdiskussion 

Denna studie har som mål att skapa förståelse över varför så många organisationer, 

misslyckas med att implementera hela Lean. Resultatet av TOI analysen har hjälpt 

till att belysa viktiga faktorer hos fallföretaget angående vad som skapar och inte 

skapar Lean. Dessa faktorer bearbetas här ytterligare med stöd i tidigare forskning 

för att slutföra analysen. 

 

Har de mjuka delarna fått fäste 

För att mjuka beståndsdelar ska få fäste måste individen ha möjlighet att påverka, 

samspela och integrera med Lean (Bergman & Klefsjö, 2015). På fallföretaget har 

det hållits utbildningar i ett tidigt skede där även filosofin togs upp. Denna har dock 

inte följts upp. Många av verktygen har implementerats ”uppifrån”, utan att 

individen har fått möjlighet att påverka. Organisationen uppmuntrar förbättrings-

förslag men återkopplingen anses bristfällig.  

Fallföretaget tar fram utbildningsprogram för att öka kompetens och specialisering, 

men ingen uppföljningsutbildning har skett inom Lean-filosofin varken för 

nyanställda eller befintlig personal. Kilpatrick & Osborne (2006) hävdar att en 

filosofi är lättare att ignorera, än praktiska verktyg och metoder. Fallföretaget har 

därmed lång väg kvar om de mjuka aspekterna ska få fäste. 

Har de hårda delarna fått fäste 

Fallföretaget har under flera år använt Leans ”verktygslåda” för att förbättra 

verksamheten och den har använts flitigt. När fallföretaget påbörjade sin Lean resa 

utformades standardiserade arbetssätt och metoder så effektivt och rutinmässigt som 

möjligt. Olivella, et al., (2008) menar att standardisering handlar om att individer ska 

utföra arbetsuppgifter på likartat sätt och på det bästa möjliga sätt. Individen på 

fallföretaget har anammat verktygen väl, till en början påtvingat, idag har det blivit 

rutin och ifrågasätts inte. Nyanställda kommer automatiskt börja använda verktygen 

eftersom det ”sitter i väggarna”.  

 

Ett exempel med detta är att fallföretaget även installerat verktygstavlor i 5s anda, 

för att skapa ordning och minska på tid som läggs på onödigt letande.  I och med 

verktygstavlorna har det skapats större kontroll och systematisering. Liker (2009) 

hävdar att 5S är en metodik vars syfte är att systematiskt upprätthålla ordning och 

reda för att eliminera former av slöseri på arbetsplatsen. 

 

Varför har inte de mjuka delarna fått fäste 

Det finns flera orsaker till varför Leans mjuka beståndsdelar inte fått fäste. Nord & 

Johansson (2007) hävdar att kulturella skillnader mellan öst och väst skiljer sig. I öst 

tas kollektivet mer i beaktning, medan väst har mer individualistiska förhållanden 

som skapar skiftade relationer mellan anställda och ledning. Det kulturella 

sammanhanget påverkar verksamhetens samspel mellan individ och ledning. 

Användandet av TOI modellen har i studien framhävt att organisationens karaktär är 

mer åt det västerländska hållet, hierarkisk, vilket kan vara en grundorsak till varför 

Leans mjuka koncept inte har fått fäste.  
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TOI modellen visar även att organisationens strukturer och styrning påverkar 

individens integrerande och mottagande vilket har försvårat införandet av Lean på 

operativ nivå. Richardson (1995) hävdar att det är normalt att ledningen, ledare och 

chefer bär det övergripande ansvaret med att utforma verksamheten och detta görs 

efter det sätt som de väljer att leda, delegera och organisera. Inom fallföretaget har 

ledningen en medvetenhet över att den operativa enheten inte involveras och hävdar 

att det grundar sig i gamla vanor och kontrollbehov. ”Vi driver en verksamhet. […] 

Det kan därmed vara svårt att släppa på kontrollen”.  

 

Kontroll och styrning är något som Asp & Wedin (2017) anser vara felaktiga 

ledarskaps-egenskaper som istället kan kväva en organisation. Istället förespråkas 

användandet av ett Lean-ledarskap som bidrar med kunskap, lärande och förståelse. 

Fallföretaget vet om problematiken och anser, så som många andra, att införandet av 

Leans mjuka nyanser är det som är det ”svåra med Lean”. Fallföretaget menar att de 

har brustit med att föra vidare Lean-konceptet vid personalomsättning, exempelvis 

har bristen på mentorer bidragit till att filosofin inte har lärts ut till den operativa 

enheten. Petersson, et al (2012) menar att en grundläggande förutsättning till att 

individen ska kunna bidra handlar om träning i Leans metoder, principer och 

arbetssätt. 

 

Behövs de mjuka delarna för en framgångsrik verksamhet 

För att uppnå ett långsiktigt resultat med en Lean-adoption hävdar Liker (2009) att 

det måste finnas ett samspel mellan hårda och mjuka beståndsdelar för att konceptet 

skall kunna få fäste. Avsaknande av de mjuka influenserna kan enligt Sanjay & 

Burcher  (2006) inte generera ett långsiktigt resultat utan enbart ge en kortsiktig 

ekonomisk vinning. Fallföretaget är dock ett tydligt tecken på motsatsen.  

Sedan 2007 har fallföretaget använt verktyg och metoder hämtade från Lean och har 

sedan dess kraftigt höjt mätbara parametrar som exempelvis leveranssäkerheten. 

Fallföretaget har också lyckats med att förbli konkurrenskraftiga och göra anspråk 

på nationella och internationella marknader. I detta avseende så betraktar 

fallföretaget Lean mer som en verktygslåda än ett helhetskoncept. Pettersen (2008) 

menar på att det är inget fel med att betrakta Lean som en verktygslåda, eftersom 

konceptet kan betraktas på olika vis. 

Individen är viktig 

Bhasin (2012) menar att organisationens individer är det som utgör grunden för en 

framgångsrik Lean-adoption. Peterson, et al., (2012) menar att Leans grundstenar 

bygger på ett aktivt deltagande och utan motivation fallerar dess principer. Tecken 

på detta går att finna på fallföretaget. Fallföretagets individer saknar allmänt  

engagemang och motivation till att vilja förändra eller förbättra verksamheten. 

Mycket beror på att medarbetarna inte upplever att de får återkoppling i sitt arbete 

förutom när något går dåligt. 

Ballé (2005) menar att det krävs ett aktivt deltagande och engagemang som 

genomsyrar hela organisationen för att hela Lean ska få fäste. Undersöknings-

modellen TOI visar att organisationens karaktär försvårar deltagandet för 
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medarbetarna. Verksamheten bedrivs mer åt det Tayloristisk hållet, där det inte 

infaller naturligt att individen involveras.  

4.4 Metodkritik  

Denna studie har formats utifrån de valmöjligheter som undersökaren haft tillgång 

till. På grund av de empiriska förkunskaperna har det varit en utmaning att inte 

”färga” studien under insamlingen av empirin. Detta har försökt undvikas genom att 

granska intervjuernas information, både verbal och kroppslig, för att på så sätt vidga 

perspektivet och förbli öppen mot all information.  

Valet att handplocka respondenter gjordes för att skapa en helhetsbild och förståelse 

över respondenternas uppfattningar av verkligheten. Samma helhetsbild hade 

troligtvis inte återgetts om respondenter hade slumpats. Dock hade möjligtvis antalet 

intervjuer ökat, för att försäkra empirins tillförlitlighet. Valet att handplocka 

respondenter grundas även i de personliga relationer som finns mellan undersökaren 

och de flesta respondenterna. Relationen har lättat upp stämningen och bidragit med 

att undersökaren enklare kan lita på det som yttrades, att respondenter återgett denna 

sanna historien. Vid empiriska studier finns det alltid en risk att den empiri som 

samlats in aldrig kan uppnå en hundraprocentig vishet, denna möjlighet kan vara 

större om respondenterna slumpas än om de handplockas eller vid avsaknandet av 

personlig relation. Slumpade respondenter kan medföra en mindre tillförlitlighet 

eftersom det kan finnas en oro att dessa inte berättar denna sanna historien. Därför 

har det varit en självklart att observera respondenterna i deras miljö för att säkerställa 

att det som sagt stämmer.  

Under studien har enbart källor som ansetts relevanta och trovärdiga använts och 

därför har flera källor valts bort på grund avsaknandet av tillförlitliga referenser. På 

grund av den omfattande forskningen kring Lean har det varit svårt att lokalisera 

artiklar som stödjer forskningsfrågans syfte.  

Det har varit spännande men utmanande att analysera empirin utifrån den framtagna 

undersökningsmodellen TOI (Figur 3). Modellen har tydliggjort och hjälpt till att 

strukturera empirin för analys och på så sätt har den varit praktisk att använda. 

Utmaningen har varit att analysera influenser från organisation och influenser från 

individ eftersom dom är snarlika och det har varit svårt att urskilja dem från varandra. 

Hade en annan analysmodell använts hade analysen antagligen blivit helt 

annorlunda. Eftersom TOI modellen är en modifierad variant av TOE har det varit 

svårare att få stöd i annan forskning kring modellens användande.  

Under arbetets gång har inga artiklar hittats som pekar på möjligheten eller vikten av 

att enbart använda Lean som verktygslåda. Därmed kan det finnas ett kunskapsglapp 

i huruvida det faktiskt är dåligt att enbart använda Leans verktygslåda jämfört med 

att använda hela konceptet. Fallföretaget har visat att kan finns exempel på tillfällen 

då det räcker med att införa verktygslådan. Men att hitta forskningsstöd för detta har 

varit svårt. 
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5 Avslutning 

I detta avsnitt presenterats studiens slutsatser som framkommit genom analysen av 

den empiriska berättelsen. Därefter följer en diskussion och avsnittet avslutas med 

att presentera förslag på vidare forskning.  

5.1 Slutsatser 

Studiens syfte handlar om att synliggöra vilken roll och betydelse Lean har för en 

produktionsenhet, samt visa hur samspelet mellan teknik, organisation och individ 

skapar Lean. I detta avseende framställdes en undersökningsmodell (TOI), där 

resultatet har analyserats utifrån modellens tre influensområden: Teknik, 

organisation och individ. Detta för att fånga en helhetsbild över fallföretagets Lean-

adoption.  

De slutsatser som framkommit är att det går att använda enbart Leans hårda 

aspektrar, det vill säga verktyg och metoder, för att generera effektivitet i en 

verksamhet. Studien visar att det finns svårigheter med att förankra Leans mjuka 

aspektrar, filosofin, in i verksamhetens kultur, medan dess verktygslåda går att nyttja 

av de flesta verksamheter. Undersökningsmodellen lyfter verksamhetens karaktär, 

toppstyrd hierarkisk, som en möjlig faktor till varför det finns svårigheter med att 

applicera filosofin.  

Undersökningen har fastställt att ledarskapet har en betydande funktion när det 

kommer till att applicera Leans mjuka beståndsdelar i en verksamhet. Lean är i det 

stora hela en ledarskapsfråga. Eftersom ledningen ser att verktygslådan fungerar så 

bra, skapas inget incitament att även underhålla filosofin. Undersökningsmodellen 

TOI stödjer upp resonemanget att samspelet mellan ledning och individ är viktig för 

att uppnå mjuka nyanser och att detta saknas på fallföretaget. 

För att hela Lean ska appliceras måste det finnas ett samspel mellan individ, ledning 

och teknik. Undersökningsmodellen framhäver att samspelet mellan influenserna är 

det som i huvudsak utgör att hela Lean kan appliceras och mottas inom en 

verksamhet och inte bara verktygslådan. Alla delarna är lika viktiga för att hela Lean 

ska få fäste.   

De framtagna slutsatserna stöds alla av den framtagna undersökningsmodellen som 

kan ge en indikation till varför det är mindre än 20% av Lean-projekteten som lyckas 

med att implementera Leans hela koncept. Denna slutsats måste naturligtvis 

vidareforskas och användas i andra kontexter för att styrka användbarheten för 

modellen. 
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5.2 Diskussion  

Eftersom undersökningsmodellen TOI belyser fallföretagets karaktär som en stor 

faktor till hur väl Lean implementeras, kan modellen generaliseras genom att ersätta 

organisation (fallföretaget) med hierarki (Figur 6).  

 

Figur 6: Generaliserad TOI modell med hierarkisk organisationsform (egen) 

Här har en kunskapslucka identifierats eftersom tidigare forskning inte gräver 

djupare i vilken karaktär företagen har. Det är därmed svårt att veta om det 

exempelvis är lättare för platta eller hierarkiska organisationer att uppnå full Lean. 

Hade hierarkiska företag gynnats genom att byta till en platt organisationsform för 

att enklare kunna implementera Leans mjuka beståndsdelar? Övergången hade 

troligtvis varit svår och antagligen hade detta istället varit mer förödande än 

gynnsamt. Det skulle mycket väl kunna vara så att systemet istället kraschar. 

På liknande sätt som figur 6 illustrerar en hierarkisk organisationsform skulle TOI 

modellen kunna användas för att visualisera samspelet mellan influenserna i en platt 

organisation. Antagligen skulle en platt organisationsform bemöta andra svårigheter 

än en hierarkisk. De mjuka beståndsdelarna hade troligtvis fått fäste eftersom 

samspelet mellan individ och organisation hade fungerat på ett helt annat sätt. Det är 

snarare att individen i detta fall representerar organisationen, eftersom det inte finns 

en hierarkisk struktur. I flera fall kanske en platt organisationsform hade varit mer 

flexibelt och mer åt det kollektivistiska hållet som Lean förespråkar. Men 

beslutsfattandet hade troligtvis tagit längre tid, något som kan påverka verksamheten 

när det kommer till att bemöta kundernas krav och förväntningar. Hur vidare en platt 

verksamhet hade anammat den hårda tekniska verktygslådan av Lean är oklar. 

Troligtvis hade appliceringen inte blivit lika fulländad i en verksamhet som styrs av 

olika viljor. 

I arbetets källmaterial hävdas att Lean-konceptet är delat i två delar; hårda och mjuka 

nyanser. För att uppnå långsiktiga resultat måste det finnas ett samspel mellan det 

hårda och det mjuka för att konceptet skall kunna få fäste. Filosofin, de mjuka, berör 

samspel mellan individer och är den som väger tyngst och tar längst tid att 

implementera. Tidigare forskning visar att de mjuka delarna kan utgöra så mycket 

som 80% av Lean, medans de övriga 20% består av verktyg och metoder.  
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Kan då verksamheter använda ”verktygslådan” Lean i syfte med att göra långsiktiga 

ekonomisk vinning? Denna tankeställning är intressant då jag tror att flera företag 

hade önskat få svar på denna fråga. Speciellt när källmaterialet hävdar att 

användandet av Leans verktyg och metoder inte kan generera ett långsiktigt bra 

resultat utan enbart ge en kortsiktig ekonomisk vinning.  

Fallföretaget är troligen inte ensamt om att göra denna typ av Lean resa. Troligen 

finns det många företag som inte använder de mjuka beståndsdelarna i den mån som 

filosofin förespråkar och istället till stor del endast använder Leans verktyg och 

metoder och nöjer sig med det. Det kan vara svårt att se vilken nytta företaget får 

genom att se till att även de mjuka beståndsdelarna får fäste 

Lean är en drivkraft för företag att på ett flexibelt sätt möta kundernas krav, 

omvärldsförändringar och konkurrens på ett enklare vis. Som det ser ut idag är Lean 

fortsatt ett stort modeord inom organisatoriska sammanhang och forskningen kring 

Lean kommer säkert vara på tapeten en längre tid framöver.  

Då det inte finns någon generell metod som visar hur en implementering av Lean ska 

gå till väga utformar verksamheter sina egna medel för att applicera de hårda och 

mjuka beståndsdelarna. Vad är det som gör att så få verksamheter lyckas med att 

implementera Leans hela koncept? Kan det möjligtvis bero på att västvärlden har 

svårt med att uppnå de mjuka beståndsdelarna som från början är hämtat från en 

österländsk kultur. Om västvärlden har svårigheter med att uppnå de mjuka 

beståndsdelarna kanske västvärlden inte heller ska betrakta Lean som ett 

helhetskoncept utan snarare som en verktygslåda. 

 

5.3 Förslag på ytterligare forskning 

Det hade varit intressant att använda den framtagna undersökningsmodellen TOI för 

att undersöka om liknande slutsatser hade frambringats om studien utfördes på en 

organisation som inte ingår i kategorin medelstor verksamhet. Hade studiens 

ställningstagande överensstämt eller hur mycket påverkar organisationens storlek 

dess struktur och införandet av Leans hela koncept? Är det enklare eller svårare att 

adoptera Leans mjuka nyanser inom en organisation som är större eller mindre än 

fallföretaget. Spelar storlek någon roll och vilken?  

I tidigare forskning har det inte framkommit vilken typ av karaktär som de 

studerande företagen har. Det framkommer inte heller om organisationens karaktär 

har någon betydelse för hur väl de mjuka beståndsdelarna tas till vara. Eftersom 

fallföretaget har visat sig ha en mer hierarkisk organisationsform vore det intressant 

att undersöka en platt organisations Lean-adoption, för att se om de mjuka bestånds-

delarna bättre tas till vara.     

Det hade varit intressant att se en kvantitativ studie som går igenom flera företag som 

infört Lean och se hur införandeprocessen gått till. Om de mjuka delarna aldrig 

infördes eller om de glöms bort under årens lopp, eftersom de mjuka delarna måste 

underhållas i takt med personalomsättning, till skillnad från verktygen som syns och 

”ligger på bordet”. 
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I studien har inte produktionslyftet undersökts närmare. Här finns frågor som hade 

varit intressanta att undersöka, som exempelvis vad som ingår i produktionslyftet. 

Är det samtliga beståndsdelar av Lean? Är det någon del som prioriteras? Utifrån 

vad som framkommit från empirin gällande fallföretaget hade det varit intressant att 

veta om tyngdpunkten under produktionslyftet 2007 låg på verktygslådan eller 

filosofin. Detta hade kunnat ge intressanta förklaringar till varför fallföretaget inte 

fokuserat på de mjuka beståndsdelarna. 

Det hade även varit intressant att undersöka hur det har gått för produktionslyftets 

olika deltagare. Har de andra produktionslyftsdeltagarna arbetat mer med Leans 

mjuka nyanser eller har de likt fallföretaget arbetat mest med processer och verktyg? 

Har dessa uppnått liknande resultat som fallföretaget? Ett förslag är en uppföljande 

studie av produktionslyftsdeltagare för att studera och jämföra implementerings-

grader av processtöd, läroprocess, delaktighet, involvering och anpassning av Lean-

konceptet. 
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