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Sammanfattning 
För att lyckas bli bättre och effektivare, krävs det att verksamheter ständigt 

effektivisera sina processer gällande kostnadsmässigt samt leta efter nya arbetssätt för 

att kunna överleva. 

 

Studiens syfte är att undersöka fenomenet kring implementering av konceptet Lean i 

medelstora produktionsföretag. Studien förväntas ge kunskap, förståelse och underlag 

som kan främja framtida implementeringar i medelstora produktionsföretag. 

 

Teorier som använts i uppsatsen är teorier kring organisationsutveckling och 

förändring i organisationer för att tillämpa dessa perspektiv på implementering av 

Lean. Teorin organisationsutveckling valdes med anledningen av att en 

implementering medför förändring samt utveckling av verksamheten. Teori om 

organisationsutveckling är bred och innehåller organisationsförändringar och 

organisationskultur som kan spegla olika perspektiv gällande implementering av 

Lean. Kotters förändringsmodell tillämpas med anledning av att teorin belyser 

organisationers mjuka värden. Implementering innebär förändringar och Kotters 

förändringsmodell möjliggör en förståelse över verkligheten samt hur en lyckad 

förändring kan genomföras.  

 

En kvalitativ fallstudie har använts som metod för att beskriva fenomenet intern samt 

extern implementering av konceptet Lean i Svenska produktionsbolag. Detta för att 

undersöka hur fenomenet upplevdes i verkligheten mellan fyra olika fallföretag som 

implementerat Lean med interna eller externa resurser de senaste åren. 

 

Resultatet i studien visade på att oavsett tillvägagångssätt via interna eller externa 

resurser präglas en organisation av öppet samarbete mellan chefer och anställda samt 

mellan avdelningar. För att skapa ansvarstagande och meningsskapande finns det 

kritiska förutsättningar. Kritiska förutsättningar som motivation till att ta initiativ 

behöver en anställd för att känna tillfredsställelse med situationen på arbetsplatsen 

och att arbetet upplevs som meningsfullt. Kompetens och lärande inför förändring 

främjas av att grupper skapar en kultur tillsammans där medarbetarna ger varandra 

socialt stöd och diskussionerna är uppgiftsorienterade. Uppsatsen vetenskapliga 

bidrag är därför en mer fördjupad förståelse om skillnader gällande fenomenet intern 

samt extern implementering av Lean.  

  
  



   
 

   
 

Summary/abstract 
In order to succeed in becoming better and more efficient, it requires that businesses 

continuously streamline their processes for cost and look for new ways of working in 

order to survive.  

 

The aim of the study is to investigate the phenomenon surrounding the 

implementation of the concept Lean in medium-sized manufacturing companies. The 

study is expected to provide knowledge, understanding and evidence that can support 

future implementations in medium-sized manufacturing companies. 

 

Theories used in the paper is the theories around organizational development and 

change in organisations in order to apply these perspectives on the implementation of 

Lean. The theory of organizational development was chosen by reason of an 

implementation brings change, and the development of the business. Theory on 

organizational development is broad and includes organisational changes and 

organisational culture which may reflect different perspectives regarding the 

implementation of Lean. Kotter’s model is applied with the reason of that the theory 

highlights organizations ' soft values. Implementation means change and Kotter’s 

model enables an understanding of reality and how a successful change can be 

implemented.  

 

A qualitative case study has been used as a method to describe the phenomenon of 

internal and external implementation of the concept of Lean in Swedish production 

company. This is to examine how the phenomenon was experienced in the reality 

from four different Case Company which have implemented Lean with internal or 

external resources in recent years.  

 

The result we came to was that the study showed that regardless of the approach via 

internal or external resources characterized an organization of open cooperation 

between managers and employees and between departments. To create accountability 

and interaction are the critical conditions. Critical conditions as a motivation to take 

the initiative you need as an employee to feel satisfaction with the situation in the 

workplace and that the work is experienced as meaningful. Competence and learning 

in the face of change promoted by the teams to create a culture where employees give 

each other social support and the discussions are task-oriented. Paper the scientific 

contribution is, therefore, a more in-depth understanding of the differences regarding 

the phenomenon of internal and external implementation of Lean. 
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1 Introduktion  

1.1 Inledning 

Verksamheter i dagens globaliserade samhälle har många krav på sig att bli mer 

konkurrenskraftiga. Det är viktigt för verksamheter att optimera företaget och vara i 

framkanten. För att lyckas bli bättre och effektivare, krävs det att verksamheter 

ständigt effektivisera sina processer gällande kostnadsmässigt samt leta efter nya 

arbetssätt för att kunna överleva. Förutom att detta är ett faktum, kan även processen 

för att hitta nya arbetssätt och effektiviseringar av processer skilja sig olikt. 

  

Inspiration till studien har utvecklats i samarbete med organisationen Centrum för 

Informationslogistik i Ljungby som upplyste om idén att studera de olika 

tillvägagångssätten intern och extern implementering av konceptet. Studien har även 

hämtat inspiration från Produktionslyftet, ett nationellt program med syfte att sprida 

kunskap om konceptet Lean produktion (Produktionslyftet 2019).  

 

Ämnesområdet anses relevant inom informationslogistik eftersom ett 

utvecklingsarbete innebär träning i ett sätt att tänka om kunskap, det vill säga lärandet 

om kunskap för att förändras. I detta sammanhang behöver verksamheter skapa ett 

synsätt på kunskap där det i någon form av träning skapar förmåga att abstrahera och 

försöka finna samband och använda sig av metoder och dessutom genomföra beslut 

för att resonera kring komplicerade frågor. Men dessutom att data, information och 

kunskap har tydliga kopplingar mellan sig, vilket visar att Lean filosofin är en 

kunskap verksamheter bör förstå innan de tar sig an ett utvecklingsarbete inom ämnet. 

Vidare att nämna huruvida filosofin Lean kopplas till informationslogistik tolkas som 

följande: Vid implementering, oberoende av vilken sort, krävs det att organisationen 

har en helhetsbild av vad som krävs. Vid implementering krävs samarbete, tekniska 

lösningar, planering, ledarskap och affärsutveckling, vilket kan sammanfattas som 

själva syftet med utbildningen informationslogistik. Utan bra, säker och hanterlig 

information fungerar ingenting och det är där informationslogistik kommer in. 

1.2 Bakgrund 

I näringslivet har åtskilliga företag och organisationer försökt sig på att tillämpa och 

utarbeta affärsstrategier på grundval av en analys baserad på omständigheter, styrkor 

och svagheter utifrån sina organisationer (Markides 2000). En av flera affärsstrategier 

som tillämpats av organisationer världen över är Lean production. Det finns en 

uppfattning om att metoderna är applicerbara och kan förflyttas från 

produktionsutveckling till andra verksamheter som bl.a. sjukvården och mer 

tjänsteinriktad organisationer (Holmdahl 2010). Vissa produktionsbolag har erhållit 

resultat efter implementering som kvarstått medan andra misslyckas i förhållande till 

att förankra, bevara och vidareutveckla konceptet genom sina organisationer 

(Holmdahl 2010).  

 



 

  6 (47) 
 

Att verksamheter utvecklas och strävar efter att bli effektivare samt mer konkurrens 

fördelaktiga är ingen nyhet. Lean är ett långsiktigt utvecklingsarbete som kräver stort 

engagemang av hela verksamheten och för att uppnå dessa resultat kan organisationer 

använda sig av olika tillvägagångssätt såsom intern eller extern utvecklingskunskap. 

Konceptet förespråkar flödeseffektivitet framför resurseffektivitet. Den traditionella 

och vanligaste formen är resurseffektivitet vilket innebär effektivt nyttjande av 

resurser. En annan sorts effektivitet är flödeseffektivitet som fokuserar på den enhet 

som förädlas (Modig & Åhlström 2013). 

 

Skillnaden mellan dessa typer av effektivt kan förklaras som en skillnad i beroende 

mellan resurser och flödesenheter. Anpassar sig verksamheten efter resurser eller 

anpassar sig verksamheten efter behoven? Att införa Lean i sin verksamhet är en 

långsiktig satsning eftersom Lean är genomgripande och förändrar i princip hela 

arbetsplatsen. Lean påverkar kulturen i verksamheten genom nytt sätt att tillämpa 

ledarskap och kommunikation som sker i processen att genomföra implementeringen 

av Lean (Runebjörk & Wendleby 2013). 

Implementering genomförs ständigt på verksamheter för att kunna utveckla och bli 

mer konkurrenskraftiga. En implementering kan både genomförs internt eller externt 

genom så kallad konsultering. Lean är en välkänd filosofi som kan eftersträvas i 

dagens industrier och är som tidigare nämnts svår att genomföra eftersom det kräver 

en omfattande organisationsförändring (Vedung 2016). Implementeringens legitimitet 

avgörs utifrån organisationens inflödessida och utflödessida. Inflödessida avser hur 

organisationen utformas och hur besluten fattas med personalens deltagande för att 

genomföra legitima implementeringar. Utflödessida avgörs av organisationens 

praktiska genomförande av de beslut som personalen haft inflytande i genom 

inflödessida (Westermark 2014). 

  

Implementering har haft betydande intresse från flera forskare men forskningen har 

hittills inte var särskilt givande (Westermark, 2014). Willis (2003) skriver att under 

flera decennier har ingen implementeringsforskning bidragit till en tydlig 

implementeringsteori trots att detta varit forskarnas slutgiltiga mål. Istället har 

forskningen bestått i ett flertal olika infallsvinklar med olika strategier, utvärderingar 

och metoder. Schofield (2004) skriver att huvuddelen av litteraturen om 

implementering förutsätter att ledningen inom organisationer kan genomföra nya 

beslut oavsett vilka beteendemässiga, intellektuella eller tekniska krav som 

implementeringen ställer på dem. Det står inget om verksamheten och personalens 

motstridiga uppfattning som kan uppstå under implementeringesförloppet. O´Toole Jr 

(2004) hävdar att det är sällan som implementeringsteori applicerats på konkreta fall. 

Skälet är den teoretiska utmaningens svårighet och att de komplicerade normativa 

värderingarna står på spel. 

  

Vad som anses som framgångsrik eller lyckad implementering är svårt att svara på. 

Det finns flera synsätt och definitioner på vad som är framgångsrik implementering. 

Därför anser författarna att implementering av Lean i verksamheten är ett aktuellt 
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ämne att skriva om eftersom genomförandet av en implementering kan ge resultat och 

filosofin att tillämpa med dess komplexitet. Ämnets fokus ligger därav i att studera 

fenomenet kring upplevelsen av implementeringen och dess efterlevnad. Fallföretag 

som studerats har genomfört implementering med interna eller externa resurser. 

Beroende på om en implementering genomförts med interna- eller externa resurser 

kan detta medföra varierande resultat och effekter i förhållande till hur 

implementeringen upplevdes av anställda samt verksamhetens förmåga att kvarhålla 

konceptet. 

1.3 Tidigare forskning  

I Studien “Implementering av Lean i medelstora företag” författad av Yasin (2016) 

undersöktes hur medelstora företag skulle kunna implementera filosofin genom sina 

egna organisationer. Metoden bestod av en kvalitativ undersökning med sju företag 

som genomgått produktionsförändringar med filosofin ifråga. Förväntan med denna 

metod ansats var att besvara varför organisationen var i behov av förändring samt vad 

respondenterna ansåg kunna om vad en Leanimplementering innebar. Resultaten från 

studien syftade till att besvara huvudfrågan, varför ett företag väljer att implementera 

Lean Production samt frågan hur resultatet utspelade sig efter företagets 

förväntningar.  

 

Genomförandet av studien bestod av intervjuer med sju företag med syfte att ta reda 

på hur dessa företag arbetade efter filosofin samt hur de informerade och utbildade 

sina anställda. Enligt studiens resultat följde samtliga företag samma mönster såsom 

gemensamma mål som att upprätthålla hög kvalitet, möta kundernas krav och 

effektivisera produktutvecklingen. Studiens analys sammanfattas i att vid 

implementering krävdes det mer engagemang och resurser av organisationen och dess 

personal än vad konceptramen erbjöd. Studiens slutsats hävdar att Lean är ett 

helhetstänk och vikten ligger i att inte se konceptet som ett verktyg utan systemtänk 

för hela verksamheten. 

 

Syftet med “En belysning av Lean Production - teori och praktik ur två synsätt” 

författad av Hedlund (2010) var att belysa forskning och litteratur kring Lean 

Production utifrån två vetenskapliga synsätt. Utöver det syftade även studien till att 

undersöka en organisations utförande av och arbete med Lean Production för att 

tillhandagå praktiska bidrag om hur ett sådant arbete kan fortskrida. Metoden 

genomfördes med en kvalitativ och öppen ansats med Sandvik Materials Technology. 

Det empiriska materialet samlades in genom intervjuer och observationer med 

operatörer, produktionsledning samt stabspersonal. Som teoretisk referensram 

användes litteratur och forskning kring Lean Production som även bidrog till analys.  

 

Resultatet och slutsatsen visade att systemsynsättet beskriver konceptet som ett säkert 

recept för framgång. Detta trots att konceptet har ett förenklat synsätt på 

organisationers påverkan av omvärldsförändringar. Det socialkonstruktivistiska 

synsättet som studien även utgår ifrån visar att Lean production har en legitimerande 
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funktion i organisationen men att den ger liten kunskap om de faktiska förändringar 

som sker genom organisationer. Själva fallstudien visar på att kundernas krav på 

bibehållna samt ökade volymer skapade svårigheter i att arbeta långsiktigt i 

tillverkningen på produktionsnivån. Slutsatsen visade även att en bristande förståelse 

kring konceptets grundläggande idéer fanns bland operatörerna inom produktionen. 

Studiens bidrag sammanfattas i att arbetet med konceptet kräver svåra avvägningar 

som kan vara svåra att genomföra samt prioritera. Konceptet kan verka bra i teorin 

men inte i praktiken.  

 

I studien “Implementering och användning av Lean i ett svenskt industriföretag” 

författad av Larsson & Talala (2012) undersöktes hur svenska industriföretag använde 

sig av verktyg inom Lean vid implementering och utveckling. Författarna har 

beskrivit hur ett svenskt industriföretag kan utveckla de olika verktygen för att 

anpassa dem i sin verksamhet. Studien har analyserat ett svenskt läkemedelsföretag 

som valt att implementera konceptet med anledning av att bli mer konkurrens 

fördelaktiga. Studien har genomförts genom att intervjua anställda i verksamheten 

som dagligen har arbetat med konceptet, samt varit delaktiga i implementeringen. 

Resultatet av studien visar på att verksamhetens ledning har tagit grundkonceptet och 

anpassat de delar som ansetts varit värdefulla för deras organisation.  

 

Resultatet visar att företaget använt flera verksamhetsstyrningsverktyg som tagits upp 

i studien. Förändringar som har gjorts enligt författarna är eliminering och reducering 

av icke värdeskapande aktiviteter samt viljan hos medarbetare har ökat genom att 

ständigt förbättra aktiviteter och processer i verksamheten. Författarna påpekar även 

att det som har gjort företaget så framgångsrikt och effektivt är på grund av att hela 

organisationen arbetat mot samma mål. Genom att Lean och förbättringsarbetet är 

bonusgrundande har företaget lyckats motivera medarbetarna att arbeta och tänka 

enligt Lean. Ett problem som uppstod vid implementering var att företagets ledning 

upplevde att det inte funnits tillräckligt med tid att driva Lean arbetet vid sidan av 

verksamhetens dagliga arbetsmoment.  

 

Syftet med “De kritiska faktorerna vid implementering av Lean - en fallstudie på 

SCA Packaging” författad av Pavic & Rosenqvist (2011) var att öka förståelsen för 

konceptet samt belysa de kritiska faktorerna som kan uppstå vid en implementering. 

Studien är en kvalitativ fallstudie med abduktiv ansats. Med enkäter och 

semistrukturerade intervjuer togs ett teoretiskt ramverk fram för att vid ett senare 

tillfälle möjliggöra och vidareutveckla ramverket utifrån den insamlade empirin. 

Studiens teoretiska referensram bestod inledningsvis av vad Lean innebär. De 

huvudsakliga teorierna kretsade kring förändringsprojekt och förändringsarbete samt 

de faktorer som kunde spela in vid förändringsprojekt generellt i förhållande till 

organisationskultur.  

 

Empirin som samlades in under studien grundades på intervjuer och enkäter 

genomförda med personer som arbetat med implementeringen Lean i syfte att höra 
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och lyfta deras perspektiv och förståelse kring kritiska faktorer vid implementering av 

Lean.  Resultatet och slutsatsen sammanfattades av studien och visade på sju kritiska 

områden som ansågs bestå av väsentlig vikt vid implementeringar. De områdena som 

författarna ansåg som kritiska faktorer redovisade dem som, kommunicera visionen 

och behovet av organisationsförändringen. Företag måste skapa en tydlig vision samt 

kommunicera behovet av förändring till sina anställda för att sedan översätta visionen 

till teori så att de anställda förstår vad det innebär. Organisationen måste mobilisera 

till acceptans och genomförande av förändring. Vilket handlar om att förändra de 

anställdas tankesätt så att de samarbetar och fokuserar på gemensamma mål.  

 

Förbereda organisationen och dess struktur. Utöver de anställdas förändring bör 

organisations organisatoriska processer, system och resurser omformas för att driva 

förändringen framåt. Arbeta gemensamt för visionen och skapa känsla av 

betydelsefullt arbete samt ständigt driva fortsatt förändring för att sedan utvärdera 

förändringen och tillslut institutionalisera förändringen i organisationskulturen och 

gör den hållbar. 

1.4 Problemformulering 

Den tidigare forskningen berör implementering av konceptet Lean samt vilka faktorer 

som påverkat utvecklingen i förhållande till verktyg och kultur. En uppfattning om 

vad som saknas i tidigare forskning är: 

 

• Deltagarnas upplevelse av implementering. 

• Hur upplevdes implementering när den gjordes med interna eller externa 

resurser. 

• Hur verksamheterna arbetar idag för att behålla utvecklingen och fortsätta 

utveckla verksamheten. 

 

Genom att undersöka företags situationer kan det vara möjligt att förstå helhetsbilden 

av implementeringen. Frågan är viktigt eftersom en lyckad implementering kan beror 

på flera olika faktorer. En implementering kan uppnå resultat men den måste även 

uppfattas som lyckad av medarbetare och deltagare. På grund av detta finns relevans 

för att undersöka hur fenomenet kring implementering uppfattades och vad det tillför 

till svenska produktionsföretag. I tidigare forskning framgår för- och nackdelar vid 

genomförande av en implementering av Lean. Resultaten visar bl.a. att vissa 

organisationer lyckas bättre än andra i att genomföra och upprätthålla effekterna. 

Varför skiljer sig resultaten åt? Finns det skillnad mellan internt och externt 

tillvägagångssätt? Kan uppfattningen och kunskapen om Lean variera i resultatets 

effekter? 
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1.5 Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att undersöka fenomenet kring implementering av konceptet Lean i 

medelstora produktionsföretag. Studiens bidrag förväntas ge kunskap, förståelse och 

underlag som kan främja framtida implementeringar i medelstora produktionsföretag. 

 

• Finns det skillnader vid intern eller extern implementering av Lean? 

• Har intern eller extern implementering betydelse för fortsatt utveckling av 

verksamheten? 

1.6 Avgränsning 

Studiens avgränsning ligger inom fenomenologi och berör tänkandet, eller 

uppfattningen kring konceptet istället för konceptets verktyg. Studiens fokus ligger i 

att jämföra en intern och extern implementering utifrån hur respondenterna upplevde 

implementeringen av konceptet Lean. Fenomen innebär att undersöka precist och 

djupt den begränsade upplevelsen utifrån vad respondenten svarat. Upplevelserna om 

konceptet har därför tolkats i största möjliga helhet, och inte utifrån respondenternas 

begränsade dela 
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2 Teoretisk referensram  
I samband med implementering av Lean är det viktigt att visa vilka verktyg och 

koncept som ligger inom filosofin. Verktygen och konceptet är en del av vad som 

implementeras i de studerade företagen och därav anses det relevant att beskriva 

dessa. Efter att Lean har presenterats tas teori kring organisationsutveckling och 

förändring i organisationer för att anlägga detta perspektivets på implementering av 

Lean. Teorin organisationsutveckling valdes med anledningen till att en 

implementering medför förändring samt utveckling av verksamheten. Därav anser 

författarna att det är viktigt att känna till de faktorer som spelar in vid 

förändringsprojekt generellt. Organisationsutvecklings teorin är bred och innehåller 

organisationsförändringar och organisationskultur som ingående delar inom teorin. 

 

Kotters förändringsmodell (Kotter 1995) kommer att tillämpas i analysavsnittet med 

anledningen att Kotters förändringsmodell är en väletablerad teori som tar hänsyn till 

känslor, uppfattningar och belyser organisationers mjuka värden. Modellen kommer 

främst att användas för att försöka förstå hur implementeringen gav resultat i 

förhållande till om fallföretagen genomfört implementeringen via intern eller extern 

resurs. Modellen är tänkt att användas för att jämföra och hitta samband mellan de 

olika studerande fallföretagen. Implementering innebär förändringar och Kotters 

modell kan möjliggöra förståelse över verkligheten samt hur en lyckad förändring kan 

genomföras.  

2.1 Lean Production  

Under flera decennier har managementidéer kontinuerligt pågått mellan USA och 

Japan (Börnfelt 2006). Till en början spreds principer för kvalitetsstyrning från USA 

till Japan. Fokus inom den så kallade kvalitetsrörelsen låg i kundtillfredsställelse 

hellre än produktivt. Kvalitet ska vara allas ansvar och endast processer som skapar 

värde för kunden skall användas i produktionen. En av de mest betydelsefulla 

nyckelpersoner inom kvalitetsområdet var Edwards Deming (Axelsson och Bergman, 

1999). Under 1940- och 1950-talet utvecklade Deming sina idéer om kunden i 

centrum, statisk metod och den så kallade PDCA-cykeln. Detta 

problemlösningsverktyg är vad som ligger till grund för de ständiga förbättringar som 

Lean production förespråkar idag. 

 

Cykeln har fyra steg. 1. Planera och fundera innan du gör något. 2. Genomför det som 

du planerat. 3. Studera, utvärdera och reflektera över det som gjort. 4. Lär dig av 

erfarenheterna och implementera det som fungerat bra. 

 

I USA var företagen inte redo för Demings idéer. Verktyget hamnade istället i Japan 

där idéerna blev väl mottagna. I Japan var även amerikanerna Joseph Juran och 

Armand Feigenbaum som hjälpte till att utveckla kvalitetsstyrning som ett 

ledningsverktyg. Juran introducerade Paretoprincipen som skulle bli ett 

grundläggande kvalitetsverktyg. Paretoprincipen utgick från att ett problem kan oftast 
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hänföras till några få viktiga orsaker, vilket måste få fokus, medan andra mindre 

problem kan bortses ifrån. 

 

Feigenbaum som var General Electrics produktionschef under 50- och 60-talet 

hävdade att ständigt förbättringsarbete enbart kan uppnås genom en 

medbestämmande atmosfär i företaget. Feigenbaum menade att kvalitet var allas 

ansvar och införde begreppet Total Quality Control (TQC). Genom TQC utvidgades 

kvalitetssäkring till att omfatta hela produktionskedjan, från konstruktion till kund. 

Ishikawa utvecklade Feigenbaums TQC och konstruerade orsak/verkan-diagrammet, 

fiskbensdiagrammet och 1962 föreslog Ishikawa införande av kvalitetscirklar 

(Axelsson och Bergman 1999). Somliga hävdar att TQC är starkt påverkad av Human 

Relation-skolan medan andra hävdar att det var ett kostnadseffektivt sätt för japanska 

chefer att inkludera personalens idéer till förbättringar som var dikterat och 

kontrollerat av ledningen. 

 

Total Quality Management (TQM) fokus anses inte beröra humanismens fokus som 

personligt växande utan i att få de anställda att känna ansvar för kvalitet och och 

godkänna olika sorters former av kontroll som kan mäta resultat av kvalitet och 

förbättringar (Wilkinson och Willmott 1995). 

  

Utifrån TQM och kvalitetsrörelsen berörs det som Womack (1990) kallar för Lean 

production. Principerna i konceptet bygger på Toyota production system (TPS). 

  

Lean production utmärks som: 

● “Eliminera spill, det vill säga allt som inte tillför värde till produkten och i 

slutändan värde för kunden” 

● “Strävan efter perfektion, det vill säga noll fel i produktionen. Kontroll av alla 

steg i produktionsprocessen” 

● “Just-in-time: Varje steg i produktionsprocessen erhåller en detalj i taget precis 

före förbrukningstillfället” 

● “Materialet styrs genom pull: Kundordern ges till slutmonteringen. Varje steg i 

processen beställer sedan från föregående steg. 

● “Flexibla team med mångkompetens. Teamen har såväl direkta som indirekta 

arbetsuppgifter. Teamen ansvarar för produktionen och får information om 

kvalitet, produktivitet och leveranssäkerhet” 

2.1.1 Lean verktyg 

Det huvudsakliga syftet med Lean production är att reducera kostnader genom att 

eliminera överflödigt spill totalt. Det finns fyra kategorier av överskott. 

1. Produktionsresurser såsom arbetskraft, inventarier, utrustning och maskiner. 

2. Över produktion vilket innebär överflöd av icke sålda produkter 

3. Delar i lager, exempelvis byggda lagerlokaler, extrapersonal för lagerhållning samt 

4. Onödiga kapitalinvesteringar. 
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Ohno (1982) sammanfattar det ovannämnda i en mening: “Make only what you need, 

in the quantity you need, when you need it:” 

  

Just-in-time och Kanban produktion karakteriseras av Just-in-time (JIT) vilket 

innebär att produktion av rätt kvalité i rätt kvantitet vid rätt tillfälle. Dessa två 

tillsammans leder till att personalen inte kan förlita sig på ett buffertlager utan måste 

ständigt vara aktiva och erhålla kontroll hela tiden. Genom JIT- och kanbansystem 

minimeras överskottet och väntetider vilket i sin tur medför ett intensifierat arbete. 

Problem synliggörs och det förväntas att personalens löser dessa problem. 

  

Personalen skall arbeta som ett team och gemensamt ansvara för en specifik del av 

produktionen. Lean förespråkar en så kallad teamorganisation och det förväntas ingen 

ersättning för personer som är frånvarande vilket gör att systemet skapar därmed ett 

tryck på arbetarna. Ingen skall “svika” sina kollegor eller sitt team (Börnfelt 2006). 

  

I och med att Just-in-time system synliggör problem anses visuell styrning som en 

styrprincip i Lean production. När problem uppstår måste produktionen stoppas 

eftersom det inte finns några tidsmarginaler i form av buffertar. Kanban stödjer 

principen i den mån att kanbankorten begränsar antalet komponenter som skall 

hämtas och sättas i produktion. Kanbankorten minimerar lagret och i med detta anses 

det näst intill omöjligt för personalen att undangömma produktionsproblem. Tanken 

bakom dessa kort är att visualisera arbetsuppgifter och kontroll över vad som är gjort 

och inte. Mål och information skall även visualiseras på informationstavlor. Tanken 

är att visa dagens produktionsmål, antal producerade produkter, maskinfel och 

personalfrånvaro (Börnfelt 2006). 

  

De fem S:en, sortera (Seiri), systematisera (Seiton), städa (Seiso), standardisera 

(Seiketsu) och skapa vana (Shitsuke) är ett verktyg som har till syfte att eliminera 

överskott i verksamheten i syfte att förbättra, förkorta ledtider och reducera 

kostnader. Målet med verktyget är att personalen ska ha det till vana att följa 5S i sina 

arbetsuppgifter. Tanken är att organisationen skall kontinuerligt utföra 

kvalitetskontroller och förslag till förändringsarbete. Detta med syftet att skapa 

kompetensutveckling vilket även det skall minimera arbetsskador, kostnader samt 

förbättra kvalitet och produktivitet. 

  

Principen direktstyrning innebär att förmän, platschefer eller ledning alltid 

kontrollerar att personalen följer de standardiserade arbetsuppgifterna. Förmännen är 

tänkt att sköta arbetsfördelning, arbetsmetoder, cykeltider värdera anställdas insatser 

och attityder. Litteratur om Lean production förespråkar en ofta positiv och human 

bild av arbetsförhållanden för de anställda. Det förespråkas öppen kommunikation, 

självkontroll och skapande av tillit mellan ledning och anställda. Som att visa respekt, 

delaktig och inkludering för människan medan bilden som målas upp tolkas som 

relativt motsägelsefull. 
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Det benämns som förtäckt strategiskt handlande. Även kallat för manipulation 

(Börnfelt 2006). 

2.2 Organisationsutveckling 

Organisationsutveckling kommer i grund och botten från beteende och 

samhällsvetenskapen och används för att forma strategier för 

organisationsförändringar. Teorin erbjuder ett systemperspektiv på hur och varför 

människor beter sig på visst sätt, men även hur organisationer fungerar. Av den 

fördelen ger teorin en inblick i processen att försöka förändra anställdas beteende och 

organisationens verksamhet i sig (Spector 2008). 

 

Lean benämns oftast som en filosofi, ett tänkesätt, men flera organisationer använder 

det som en strategi för en organisationsutveckling där målet samt syftet är att lyfta 

och förbättra prestationen i verksamheten. Detta tillkommer med risker för stora 

strategiska förändringar i organisationen som kan påverka anställdas arbetsmetod och 

moral. Samtidigt ger det en påverkan på organisationsförändring och förändrar denna 

under tiden förändringen sker för en implementering av Lean (Abrahamsson & 

Isaksson 2012). 

 

För att undersöka vilken typ av förändring som ska användas så behöver själva 

omfattningen av förändringen undersökas. Det finns två typer av förändringar, den 

ena är en evolutionär förändring och den andra är en revolutionerande 

förändring.  Den förstnämnda är en förändring som sker löpande under en längre 

tidsperiod och omfattar endast delar av organisationen. Medan den revolutionerande 

förändringen innefattar flera organisatoriska processer samtidigt och är mer 

omfattande. Dessa processer som berörs samtidigt är till exempel organisationskultur, 

organisationsstruktur och kontrollsystem (Alvesson & Sveningsson 2009). Det finns 

tre olika metoder som kan beskriva ett beslut gällande en förändring. Dessa är; den 

toppstyrda, representativa eller den delaktiga förändringsstrategin. Metoden där 

ledningsgruppen diskuterar ett problem och sedan tar ett beslut om en förändring är 

den vanligaste strategin, den så kallade toppstyrda strategin (Angelöw 2010). 

 

Författaren Kondalkar (2009) skriver att organisationer utvecklas genom att 

medarbetarna som finns i organisationen utvecklas. Den mänskliga faktorn är en 

viktig och central del gällande organisatorisk utveckling, eftersom organisationen är 

uppbyggd av mänskliga system. Teorin används för att identifiera problemområden i 

en verksamhet och genom att tillämpa olika åtgärder för att eliminera dessa. Teorin 

fokuserar väldigt mycket på människor, relationer, politik, rutiner, processer, normer 

och organisationsstruktur. Författaren Kondalkar (2009) skriver att det grundläggande 

syftet med teorin är att förbättra funktionen av individer och påverka så att 

organisationens effektivitet uppnås genom att använda nödvändiga färdigheter och 

kunskaper. 
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Författaren Spector (2008) skriver för att lyckas med en utveckling bör organisationer 

fokusera på det individuella beteendet hos individer där organisationer ses som ett 

öppet system. Effektiviteten i ett öppet system uppstår av den inre delen av 

verksamheten, det vill säga anställda med en interaktion som förekommer på den 

yttre delen. Många ser konflikter som en dysfunktion och något som är väldigt 

negativt men om konflikter hanteras på rätt sätt kan det istället öka effektiviteten och 

innovationer som sedan påverkar anpassningsförmågan på ett positivt sätt. Dock är 

inte all form av konflikt önskvärt, som exempelvis personliga konflikter. Men 

konflikter om hur saker och ting kan utföras bättre kan ha en positiv effekt när det 

gäller värdeskapandet för organisationer och anställda. Organisationsutveckling syftar 

även till att bygga upp något slags ägarskap och känsla mellan de anställda inom 

organisationen genom att skapa tillit, ha öppna konversationen, tillsammans klura på 

en problemlösning men även delaktighet vid en förändringsprocess (Spector 2008). 

2.2.1 Kompetensutveckling & Lärande 

Kompetens och lärande inkluderas inom organisationsutveckling eftersom lärande 

och kompetens anses som ett handlingsteoretiskt perspektiv och utgör en del av 

referensramen för tolkning av det empiriska materialet.  Ett antal teoribildningar 

lyfter fram handling som en central del för kompetenslärande. Pragmatismen ser 

handling som centralt för att kunna göra erfarenheter. Börnfelt (2006) beskriver det 

som “trial and error metoden”:  

 

“Vi gör helt enkelt något och om det misslyckas gör vi något annat och så håller vi på 

tills vi träffar på något som fungerar, och sedan anammar vi metoden som en 

tumregel för kommande handlingar. Metoden utökar vår handlingskontroll.” “När vi 

genomför en aktivitet och utstår följderna och när den förändring handlingen orsakar 

reflekteras i en förändring inom oss blir själva omvandlingen laddad med betydelse. 

Vi lär oss något” 

 

Utveckling sammanfattas som att göra erfarenheter via handling och lärande, vilket 

förändrar ens världsbild. Handlingskompetens behandlar under vilka förutsättningar 

som antas behövas för att individens handlingsrepertoar ska utökas. Lärande beskrivs 

som tre handlingsnivåer. Enligt handlingsregleringsteorin, utvecklad av Börnfelt 

(2006) sker intellektuell planering som är bunden till medvetande och språk på högsta 

nivå. På den lägsta nivå sker automatiserade färdigheter vilka utlöses av signaler i 

omvärlden. På mellersta nivån finns ett flexibelt handlingsmönster. När individen lär 

sig något aktiveras alla nivåer. Efter upprepade handlingar aktiveras inte den 

intellektuella nivån längre utan aktiviteten har blivit automatiserad. Arbetets innehåll 

och ramar inom en organisation sätter alltid gränser för vad en människa har för 

möjlighet att lära sig och utvecklas (Börnfelt 2006).  

2.2.2 Kotters förändringsmodell 

Kotter (1995) delade in förändringsprocessen i åtta sekventiella delar. Dessa 

framgångsfaktorer är sedan grupperade i tre olika faser där fas ett till tre fungerar som 



 

  16 (47) 
 

grunden för förändringen, fas fyra till sex skapar engagemang för förändringen och 

sist fas sju till åtta vilket är själva förankringsprocessen. De åtta stegen ska ge en 

beskrivning om vad som ska genomföras för att lyckas implementera en omfattande 

förändring i organisationen. Syftet med dessa steg är att minska medarbetarnas 

motstånd och öka deras engagemang. 

  

Modellen innebär att förändringar bör genomföras i en större utsträckning inom de 

olika stegen och inte förhasta något av dem. Kotter (1995) menar på att ett av de 

vanligaste misstagen som uppkommer vid tillämpning av modellen är på grund av att 

inte tillräckligt med resurser läggs på de första fyra inledande faserna vilket kan leda 

till förödande konsekvenser på hela grunden till lyckad förändring saknas. Det är av 

yttersta vikt att genomföra stegen i modellen i kronologisk ordning, samt vara 

medveten om att förändringsprocesser tar tid. 

 

Kotter (1995) har utvecklat en modell för en lyckad förändring som består av åtta 

olika steg: 

 

• Det första som företaget ska göra vid implementering är att informera 

personalen att det finns ett behov av förändring i organisationen. 

 

• Nästa steg gå ut på att skaffa stort stöd bland nyckelpersonerna i företaget. 

 

• Det tredje steget är att måla upp en vision om att vad företaget vill 

åstadkomma genom denna förändring och sedan förmedla den till all personal 

i företaget. 

 

• Under nästa steg ska det skapas en vilja bland de anställda att arbeta efter nya 

riktlinjer och metoder och inte hålla fast vid de gamla. 

 

• Ledningen bör även sätta upp några kortsiktiga delmål och informera 

personalen när dessa har blivit uppfyllda. På detta sätt kan ledningen visa de 

goda effekter implementeringen har haft. 

 

• Om de av ledningen uppsatta målen har blivit uppfyllda, kan den berörda 

personalen belönas för sitt arbete vilket blir en morot för andra medarbetare. 

 

• När organisation har uppnått de första målen, ska företaget sätta upp några 

nya mål och organisationen ska fortsätta arbeta mot de nya målen. 

 

• Det sista och åttonde steget gå ut på att företagsledningen gör förändringarna 

till en del av organisationskulturen i företaget. 
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3 Metodologiskt angreppsätt 
Studien utgår från en kvalitativ fallstudie för att beskriva fenomenet intern samt 

extern implementering av konceptet Lean i svenska produktionsbolag. Syftet med 

studien är att undersöka hur fenomenet upplevdes i verkligheten mellan fyra olika 

fallföretag som implementerat Lean med interna eller externa resurser de senaste 

åren. 

  

För att svara på syftet har tillvägagångssättet delats in i tre steg: 

  

1.   Ett teoretiskt ramverk har utvecklats utifrån teorier som studier belyser. Syftet 

med dessa teorier är att skapa ett litteraturiskt, teoretiskt svar på syftet för att 

sedan skapa ett eget konkret svar på syftet. 

2.   Andra steget har varit att finna svar på syftet utifrån insamlad empiri. 

3.   Tredje steget syftar till att skapa en analys utifrån teoretiskt ramverk samt 

insamlad empiri för att besvara studiens frågeställning 

  

Metoden för att samla in data till studien har varit abduktiv ansats med ett 

fenomenologiskt perspektiv vilket innebär både induktiv och deduktiv ansats 

(Jacobsen 2002). Studien utgår delvis från förväntningar av befintlig teori om 

verkligheten och därefter har empiri samlats in för att undersöka i vilken utsträckning 

förväntningarna överensstämmer med verkligheten. Det är vad deduktiv ansats är. 

Studien utgår även från induktivt angreppssätt vilket innebär att dra slutsatser från 

empiriska erfarenheter och omfatta komplettering av teorier efter att verkligheten 

jämförts med teorin. Därav anses abduktiv ansats bäst eftersom studiens 

metodologiska angreppssätt rör sig mellan teori och empiri. 

  

Studien innefattar även ett fenomenologiskt perspektiv. Fenomenologi är en filosofisk 

teori om intentionalt medvetande (Bjurwill 1995). Att medvetandet är intentionalt 

innebär att det både är riktat och meningsskapande. Medvetandet är riktat i den 

meningen att det alltid finns något objekt som medvetandet betraktar. Genom ett 

meningsskapande samspel med objekten och mänskliga medvetanden uppstår en 

fenomenologisk verklighetsbild, det vill säga en bild av verkligheten som den upplevs 

(Fejes & Thronberg 2015). 

 

Den fenomenologiska forskningsmetoden är avsedd att besvara en viss typ av 

kunskapsintressen. Författaren Merriam (1998) formulerar två grundläggande 

kriterier för att ett kunskapsintresse ska kunna utredas. Det första kriteriet innebär att 

kunskapsintresset måste gälla ett fenomen. Det utforskade fenomenet kan vara av ett 

allmänt intresse i en viss tid, som exempelvis upplevelsen av stress i vardagen. Det 

andra kriteriet innebär att kunskapsintresset ska inrikta sig på det mest väsentliga i 

den utforskade upplevelsen (Merriam 1998). 
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Kunskapsintresset i denna studie som exemplifierar och illustrerar fenomenologisk 

analys uppfyller dessa två kriterier. Studien fokuserar essensen i upplevelsen av en 

implementering med internt eller externt tillvägagångssätt. Motiv för att använda sig 

av fenomenologiskt perspektiv grundar sig av att mäta mjuka ämnen som företeelser, 

upplevelser och tolkningar. Fenomenologi tolkas som att fånga upplevelsen av ett 

fenomen (Dennet 1991). 

 

Målet med fenomenologin i vår undersökningsmetod är att fånga individens förståelse 

av sina mänskliga upplevelser och erfarenheter för att beskriva vad respondenterna 

verkligen säger om sina upplevelser av implementering av Lean. 

3.1  Fallstudie 

En fallstudie av flera företag valdes för att få ett holistiskt helhetsperspektiv över 

företeelser, tolkningar och upplevelser utifrån implementeringar som genomförts 

internt samt externt. En fallstudieundersökning skapar möjligheten att ge en 

övergripande förståelse över en viss grad av komplexitet som behandlar mjuka ämnen 

som förändring, lärande och utveckling. Syftet studien grundar sig på kan inte uppnås 

med en statisk studie. Därmed skapar fallstudier möjligheten till en detaljerad och 

ingående beskrivning av empirin (Jacobsen 2002). Med detta som grund genomfördes 

intervjuer med fyra olika produktionsbolag som genomfört implementeringar 

bestående av interna och externa resurser. Flera fall av olika organisationer anses vara 

mättande för studien, samtidigt som flera fall kan skapa goda marginaler för att uppnå 

studiens syfte. 

3.2 Datainsamling  

En kvalitativ metod har använts vid datainsamling för att förstå och tolka den 

verkligheten som studerats. Insamlad information består av primär- och 

sekundärkällor. Studiens primärdata består av information från intervjuer med 

respondenter som arbetat med implementeringar. Studiens sekundärdata har varit 

information från Produktionslyftet, företagens webbsidor och interna 

presentationsmaterial. 

 

Som utgångspunkt har studien redovisat och jämfört respondenternas tolkningar, 

åsikter och upplevelser kring implementeringen av Lean. Genom intervjuer kunde 

respondenterna beskriva hur de tänkte, uppfattade och kände kring implementeringen 

av konceptet. Den kvalitativa datainsamlingen som genomfördes i form av intervjuer, 

gav möjlighet att ta fram ny information samt en djupare beskrivning kring 

upplevelsen av fenomenet, implementering av Lean.  

 

Enligt Jacobsen (2002) har den kvalitativa metoden fördelar som ansats eftersom den 

kan tolkas som att lättare strukturerar information och ta fram huvuddragen samt 

avvikelser från normalgraden. Informationen från intervjuerna har analyserats samt 

kategoriserats efter valda teman. De teman som studien koncentreras på är generella 
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åsikter och uppfattningar om varför behovet av förändring fanns, hur genomförandet 

gick till samt hur resultatet blev. De utvalda temana tolkas och beskrivs huruvida en 

implementering genomfördes internt eller externt med hjälp av respondenterna 

berättelser. Vid analysering har den insamlade empirin jämförts mot teoretisk 

referensram för att lyfta fram centrala aspekter och skillnader för att sedan skapa ett 

eget konkret svar på syftet. 
 

3.3 Urvalskritik gällande respondenterna  

Studiens respondenter utgjordes av sju personer inom produktionsbolag som arbetat 

med eller under konceptet Lean. Dessa personers positioner har varit från olika nivåer 

inom företaget och spridningen har inneburit att empirin gett beskrivning och 

erfarenhet från olika perspektiv från samtliga företag. Med erfarenhet från både 

ansvariga för Lean implementering och från personer i lokala Lean-team har en 

tillräcklig bredd skapats i det empiriska resultatet. 

 

Motivation för inkludering av personer från olika nivåer grundar sig i att ge en 

fördelad bild av fenomenet kring implementeringen av Lean. Att avgränsa sig med ett 

urval respondenter som är väl införstådda med konceptet kan ge en snedfördelad i 

jämförelse med oerfarna respondenter som uppfattar företagets försök till lyckad 

implementering. En blandning av erfarna och oerfarna respondenter från flera av 

företagens Lean-transformationer bör ge en bredare och samlad erfarenhet. Studiens 

syfte är att ge en övergripande bild av hur företagens involverade personer upplevde 

fenomenet implementering av Lean.  

3.4 Intervjuguiden 

I förebyggande syfte och som förberedelse inför intervjuerna sammanställdes en 

intervjuguide (Bilaga 1). Bryman & Bell (2013) beskriver att frågor i kvalitativ 

intervju kan variera men undersökaren bör utgå från vissa förbestämda 

frågekategorier som: inledande frågor, uppföljningsfrågor, sonderingsfrågor, 

preciserande frågor, direkta och indirekta frågor samt tystnad och tolkande frågor. 

Vid utformning togs samtliga kategorier i hänsyn med anpassning till studien. För att 

ta fram relevant intervjuguide baserades frågorna utifrån teorier som Lean och 

organisationsutveckling. 

 

Vid pilotintervju visade det sig att flera av frågorna besvarades redan vid inledande 

fråga. Därav beslutades det att intervjuguiden skulle existera som referensram medan 

respondenterna berättade sina upplevelser. 

3.5  Genomförande 

Studien har genomförts på fyra olika verksamheter i Sverige. Företag som studerats är 

små till medelstora verksamheter inom produktion. De företag som var aktuella för 

studien kontaktades via programmet, Produktionslyftet (2019). De kontaktades först 
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via mail med förfrågan om de arbetat med Lean samt om de kunde tänka sig att ställa 

upp på en intervju. Antingen hade respondenterna erhållit tjänster via konsultering, 

externt eller skapat kunskapen själva, internt. Samtliga företag valde att förbehålla 

anonymitet och därför har företagen fiktiva namn. På Systemföretaget och 

Monteringsföretaget genomfördes intervjuerna på arbetsplatsen medan på 

Processföretaget och Gummiföretaget genomfördes intervjuer via den digitala 

plattformen Skype. 

 

Under intervjun med Systemföretaget närvarade två respondenter. En med högre 

hierarkisk position inom ledning och en med lägre utan större ansvarstagande. 

Implementeringen genomfördes med externa resurser. Respondenterna från intervjun 

med Monteringsföretaget bestod av två positioner, en verkställande direktör och en 

teamleader. Implementering genomfördes med kombination av interna- och externa 

resurser. Processföretagets respondenter bestod av två platschefer som genomförde 

implementeringen med hjälp av externa resurser. Gummiföretagets intervju bestod av 

en respondent som var verkställande direktör som genomförde implementeringen 

med interna resurser. Intervjuerna varade mellan fyrtiofem till sextio minuter. En 

presentation av studien gavs inledningsvis för respondenterna innan genomförd 

intervju, vilket gav förståelse för studiens syfte och hur informationen skulle 

användas. Intervjuerna spelades in med ett samtycke från respektive respondent med 

en garanti om anonymitet. Anledning för att spela in och anteckna var för att enklare 

lyssna och beskriva i efterhand vad respondenterna faktiskt berättade. Viktiga 

nyckelord och upplevelser som tolkades under intervjuerna dokumenterades genom 

anteckningar. Informationen som intervjuerna inbringat till författarna har använts 

som en grund i empiri och analys.   

3.6 Fenomenologisk analys av empiriska data 

En central del av den fenomenologiska forskningsmetoden har varit bearbetning och 

analys av den insamlade empirin. Analys har gjorts genom att jämföra teorier från 

litteraturen med data som har samlats in i empiri. Analysen består av kodning som 

sedan avgränsats, kategoriserats och sammanställts med syfte i att undersöka och 

tolka vad som faktiskt sagts av respondenterna utifrån en teoretisk referensram (Fejes 

& Thronberg 2015).  

 

Kategorisering har inneburit att datamaterialet kodats i kategorier. Genom att 

analysera likheter och skillnader reducerades och strukturerades textmassan till data 

utgjord av kategorier. Tolkning har inneburit att författarna försökt gå utöver de 

manifesta innebörder som datamaterialet givit till djupare och mer spekulativa 

tolkningar av texten. 

3.7 Tillförlitlighet  

Tillförlitligheten grundar sig i begreppen giltighet och relevans som har sin 

utgångspunkt i att mäta det som ska mätas menar Jacobsen (2002). Reliabiliteten 
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grundas i huruvida liknande resultat kan uppnås vid senare tillfälle. För att möjliggöra 

hög reliabilitet i studien skall tydliga beskrivningar av tillvägagångssättet framgå i det 

skrivna. Utöver skall den teoretiska referensramen som utgör grunden för studiens 

utgångspunkt har tydliggjorts eftersom det är den som bidrog till intervjuguiderna, 

intervjuerna och den insamlade data. Anteckning och analys av data kan anses som 

hot mot trovärdigheten, om forskaren varit mindre uppmärksam och slarvat med 

anteckningarna samt analysen av data (Jacobsen 2002). 

 

Motivation för att denna studie uppnår relativt hög reliabilitet grundar sig i att 

författarna befann sig på plats hos fallföretagen i enskilda rum för att få 

informanterna att känna sig bekväma i sina miljöer med viljan att berätta om sina 

upplevelser. Författarna använde sig även av inspelning under intervjuerna vilket 

medförde att möjligheten till att återuppleva intervjuerna och säkerställa att ingenting 

hade slarvats bort. Eftersom båda författarna närvarande på plats eller via Skype och 

hade erhållit en given roll innan faktisk intervju, kunde ena parten observera och föra 

samtalet medan den andre antecknade och lyssna. 

 

Validitet definieras som hur väl testmetoden faktiskt mäter det som den är avsedd att 

mäta (Jacobsen 2002). Motivation för att denna studie uppnår god validitet grundar 

sig efter att respondenterna som intervjuades har på ett eller annat sätt varit delaktiga i 

implementering av Lean gällande deras verksamhet var sig om denne genomfört 

internt eller externt och därmed kan de beskriva sina upplevelser av fenomenet 

implementering. Respondenterna erbjöds anonymitet, vilket medförde en trygghet för 

respondenten att våga uttrycka sig och berätta om sina erfarenheter. 

3.8  Etiska överväganden 

Vid och under utförandet av studien fanns det flera etiska aspekter att ta hänsyn till. 

Eftersom en undersökning innebär att forskare går nära in i enskilda individers 

privatsfär måste de etiska aspekterna framföras med tydlighet och informerat 

samtycke, vilket Jacobsen (2002) menar är att frivilligt deltagandet bygger på att 

individen känner till deltagandets risker och vinster. 

 

Till en början informerades samtliga respondenter om studiens syfte, vilka författarna 

var och vilken roll den enskilda individen spelade i undersökningen. Utöver 

informerades deltagare om att medverkan var frivillig, deras anonymitet hölls intakt 

under undersökningen och efter samt att intervjuerna spelades in. I enlighet med 

redogörelse av etiska aspekter informerades deltagarna även om att resultatet från 

intervjuerna skulle kopplas gentemot teorier och tidigare forskning samt användas i 

jämförelser med andra bolag. Respondenterna informerades även om att 

informationen som uttrycks under intervjuerna inte under några omständigheter, 

kommer att offentliggöras och därmed inte kunna kopplas till enskild person. 
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 4 Casebeskrivning 
Samtliga företag har föredragit att behålla anonymitet och därför har företagen fiktiva 

namn - Systemföretaget, Monteringsföretaget, Processföretaget och 

Gummiföretaget. Nedan ges övergripande beskrivning över vilken bransch som 

företagen driver verksamhet i. Under resultat presenteras först bakgrunden för att ge 

en inledande överblick av de fyra företagen. Därefter följer företagens genomförande, 

resultat av genomförande och vikten av ledarskap. Empirin presenteras i ett 

flödesschema för att underlätta läsandet. 

 

Systemföretaget är en verksamhet som producerar samt konstruerar industriella styr- 

& testsystem samt kablage och produkter av laddningsbara enheter för 

kommunikation i robusta miljöer. Företaget har ungefär 250 anställda och bedriver 

sin verksamhet i Sverige, Kina och i Indien. Systemföretaget genomförde 

implementeringen i kombination av externa idéer och interna resurser.  

 

Monteringsföretaget består av flera verksamheter i en stor koncern där företag finns 

i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Storbritannien. Företaget utvecklar och 

tillverkar samt marknadsför förpackningslösningar. Metall- & plastförpackningar 

förslutningsemballage eller automationslösningar finns som utbud. Produkterna säljs 

över 50 länder världen över och koncernen i helhet omsätter 1,8 miljarder kronor och 

har 800 medarbetare. Monteringsföretaget genomförde implementering med en 

kombination av både intern- och externa resurser.  

Processföretaget bedriver och utvecklar produktmärkningskoncept för företag i 

textil, sport och konfektionsindustrin. Verksamheten fokuserar och arbetar med 

etiketterings- och paketeringslösningar samt logistik för att erbjuda sina kunder 

problemfrihet i alla dess led. Deras målsättning är att vara marknadsledande inom 

produktmärkning. Företag har ungefär 70 anställda och bedriver verksamhet i Sverige 

och Hong Kong. Processföretaget genomförde implementeringen med externa 

resurser.  

  

Gummiföretaget är ett tillväxtföretag inom gummitillverkning. Verksamheten 

levererar TPE- (termoplastiskt gummi) och gummiprodukter. Bolaget erbjuder 

produkter som bland annat tätar, dämpar och skyddar. Företaget riktar in sig på 

affärsområden som Automotive, Industrial products, Marine & Offshore och sports. 

Företaget har ungefär 200 anställda och bedriver verksamheter i Sverige, Lettland och 

Riga. Gummiföretaget genomförde implementeringen med interna resurser.  
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5 Resultat  

5.1 Bakgrund till förändring 

Studien visade på att det finns olika anledningar varför verksamheterna var i behov av 

förändringar av något slag. Bakgrunderna varierande och berodde bl.a. på 

överlevnadsfrågor, effektiviserings önskemål eller önskade konkurrensfördelar. 

  

I Systemföretaget efterlyses ett tillvägagångssätt som möjliggjorde effektivitet både 

inom produktion- och administrationsavdelningarna. I och med att företaget bedrev 

verksamhet i tätt samarbete med sina underleverantörer krävdes små marginaler att 

arbeta efter. Inspirationen att arbeta utifrån konceptet Lean uppstod med hjälp av 

konsulters idéer i samarbete med Produktionslyftet, ett program som sprider kunskap 

om managementkoncept. Under planering visade det sig även att kunderna hade ett 

generellt intresse om konceptet. Företaget valde därför att ta på sig en risk med intern 

implementering av Lean och valde därför att enbart ta hjälp av konsulters idéer och 

inte konsulternas delaktighet. 

  

Bakgrunden till förändring såg annorlunda ut i Monteringsföretaget. Bakgrunden 

berodde på att koncernen höll på att lägga ner sin verksamhet efter flera år av 

motgångar. Faktorer som ledde fram till dessa motgångar berodde på att projekt och 

affärsplaner genomfördes trots att de inte ansågs fördelaktiga. Olika tekniker 

användes i samma typ av avdelningar och problematiken ökade vilket resulterade i att 

organisationen hade hög medarbetare frånvaro, långa leveranstider, försenade 

leveranser och intäkter knappt befintliga. Under kort tid hade minst fem ledande 

positioner lämnats tomma på grund av missnöje med hur organisationen fungerade. 

  

”Alla talen var negativa och det handlade faktiskt om att överleva eller lägga ner” – 

Respondent M1 

  

Organisationen var i behov av betydande förändring och under 2005 anställdes en ny 

verkställande direktör. Personen i fråga hade sedan tidigare arbetat med Lean och i 

samarbete med ledningsgruppen användes konceptet för att möjliggöra nya 

värderingar samt en ny vision. Utöver ersattes gamla strategier med nya som satte 

kunden och deras behov i centrum. 

  

“Vi investerade i vad som vi tyckte var kul” - Respondent M2 

  

Monteringsföretaget hade investerade mer eller mindre i vad personalen trodde skulle 

vara roliga projekt utan att tänka långsiktig lönsamhet. Detta resulterade efterhand i 

missnöjda kunder samt personal. 

  

Bakgrunden till att Processföretaget implementerade Lean var att verksamheten hade 

arbetat på samma sätt i flera år men när verksamheten började växa och ledningen 
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ansåg att denna utökning krävde smartare och effektivare sätt att arbeta togs 

konceptet fram som möjlig väg att gå. Lean konceptet ansågs innehålla verktyg som 

kunde möjliggöra och underlätta sådana förändringar. Organisationen önskade 

specifikt att deras nuvarande processer skulle struktureras bättre samt ordning och 

reda skulle styras upp i verksamheten. Detta ansågs möjligt med konceptets verktyg 

och värderingar samt goda ledarskapsegenskaper.   

Bakgrunden till att Gummiföretaget var i behov av implementering av Lean var när 

en anställd i verksamheten iakttog att verksamheten inte fungerade sådan den var i 

nuläget. Personen hade arbetat med Lean i tidigare bolag och tog efter anställning 

kontakt med styrelse och dåvarande verkställande direktör om idén att Lean kunde 

effektivisera verksamheten ytterligare. Styrelse och verkställande direktör ansåg att 

idén var av väsentlig nytta så att konceptet planerades och utbildningsmaterial togs 

fram i syfte att utbilda ledningen. 

5.2  Genomförande av implementering 

Vid genomförande av Lean hos Systemföretaget låg fokus i de verktyg som konceptet 

erbjöd. Implementering påbörjades i faser inom produktionen och första fasen bestod 

av externa resurser så som coaching. Coaching bestod i att leda projektet med hjälp 

av representanter från varje avdelning. 

  

“Man ska alltid ha en lärdom” -Respondent S1 

  

Under de första faserna erhölls dagliga avstämningar för att ständigt och systematiskt 

reflektera över hur situationen såg ut då, vart företaget är på väg och vad de anställda 

lärt sig under tiden. Respondenten menar att vägledningen var en av de mest 

betydelsefullaste verktyg som krävdes då. Reflektionerna kring vad de anställda lärt 

sig kunde bli ett problem om implementeringen skulle genomföras i stora faser. 

Därav beslutades det att lärandet skulle rulla på kontinuerligt men i små etapper. 

Ytterligare ett problem kunde bli att lärandet blev för akademiskt och teoretiskt vilket 

glömdes när konceptet skulle appliceras praktiskt genom verksamheten. Vid andra 

fasen applicerades konceptet även på administrativ nivå. Likt första fasen 

genomfördes dagliga avstämningar med personal för att iaktta aktuellt läge vid 

tillfället och vilket målet var samt vad som behövde göras för att uppnå målen. 

  

”Nackdelen var att det blev för många diskussioner och det tappades intresse” 

– Respondent S2 

  

Med idéer och coaching från programmet Produktionslyftet lyckades verksamheten 

trots diskussioner och kompetenslärande på teoretisk nivå få ordning på både sin 

produktion och administration även på praktiskt nivå. I efterhand beskrev 

respondenten att medarbetarna borde inkluderats betydligt mer än vad ledningen 

gjorde. Ledningen satte mål vad verksamheten och personalen skulle uppnå men 

förklarade inte precist hur detta skulle göras. 
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Genomförandet av implementeringen hos Monteringsföretaget påbörjades när ny 

verkställande direktör och personen i fråga involverade ledningsgruppen att arbeta 

efter konceptet. Ungefär trettio personer i ledande positioner samarbetade för att 

ersätta gamla värderingar och strategier med nya. Efter en tid ersattes även visionen 

med en ny, “vår väg” och nya affärsstrategier sattes i verket. Monteringsföretaget 

hade som affärsstrategier att ena medarbetare så att de arbetar tillsammans med att se 

över kundnytta samt kundgrupper. Åren mellan 2005-2008 var en förberedelse av 

Lean-implementering för verksamheten och år 2008 involverades coacher från 

produktionslyftet i verksamheten. Små pilotprojekt startades upp som drog igång 

konceptet på bred front in i verksamheten.  

 

Flera medarbetare anslöt sig till förändringen med olika perspektiv, idéer och tankar. 

Produktionslyftet stöttade verksamheten under implementeringen med kunskap, 

coaching och tips. Under implementeringen använde sig verksamheten av redan 

befintliga Lean metoder men de utformades och anpassades efter verksamhetens 

behov. 

  

”Vi hade inget färdigt koncept från någon konsult utan vi tolkade konceptet och 

anpassade det efter oss “– Respondent M2 

  

Erfarenheter fanns hos någon medarbetare från arbete på tidigare arbetsplats, där 

ledningen forcerade fram Lean i organisationen och tvingande sina anställda att 

arbeta utifrån konceptet. Detta resulterade i ett motstånd och gjorde att införandet 

misslyckandes. Uppfattningen var att upplevd press kunde försämra implementering 

av Lean. 

  

“Sakta men säkert” - Respondent M1 

  

Istället för att tvinga fram en implementering bör långsiktig planering göras och få 

med personalen i alla skeenden, som planering, genomförande och resultat. 

Teamwork och samarbete mellan personalen krävdes för att möjliggöra och integrera 

konceptet genom hela organisationen. En röd tråd i arbetet var att visa personalen 

vikten av förändringen och varför förändring behövdes. 

  

Under implementering i Processföretaget genomfördes implementeringen i samarbete 

med andra verksamheter via organiserade träffar med samma syften. Till sin hjälp 

inskaffade företaget externa resurser som stöttade och hjälpte organisationen med 

kompetensförsörjning och kunskapsspridning. Produktionslyftet och externa 

konsulter arbetade med verksamheten genom att ifrågasätta och driva processer samt 

idéer. Vid implementeringen fanns det en styrgrupp som närvarande och arbetade 

tvärfunktionell. Styrgruppen bestod av representanter från varje avdelning. Projekten 

berördes av konceptets verktyg som daglig styrning, 5S och SMED. Det förekom 

möten för att stämma av vad som var genomfört och vad som skulle genomföras 
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härnäst. Under tid minimerades styrgruppen och avdelningarnas ledning tog över i 

naturlig form. Verksamheten skall styras självständigt utifrån nya principer och 

värderingar.  

 

“Ett bra sätt att arbeta med flera avdelningar är att de kan införa olika kunskaper” – 

Respondent P1 

  

Konsulterna som stöttade företaget deltog vid starten genom att visa hur 

verksamheten skulle arbeta med 5S samt redovisade analyser på förändringar. 

Konsulterna bidrog med praktisk och teoretisk hjälp för att få verksamheten redo för 

implementering. Respondenterna menade att utan extern hjälp blir implementeringen 

svår att genomföra eftersom det behövs engagerade medarbetare som har kunskap om 

konceptet. 

  

Vid genomförande av implementering hos Gummiföretaget skapade ledningsgruppen 

en förändringsplan för personalen så att implementeringen skulle vara så effektiv som 

möjlig. Planeringen påbörjades genom att organisationen besökte andra bolag som 

redan använt sig av konceptet samt för att sedan starta sina egna interna utbildningar. 

Efter att planeringen var fastställd startades ett pilotprojekt i en del av verksamheten 

där verktyg 5S implementerades. Resultatet av pilotprojektet motiverade ledningen att 

vidareutveckla andra delar av verksamheten.  

 

Verktyg som applicerades var bland annat dagliga möten, standardisering av 

arbetsmetoder och visuell styrning. En viktig aspekt i genomförande av 

implementeringen var att skapa en gemensam avsikt som inkluderade medlemmar 

från varje avdelning. Under de första åren när organistsonen implementerade 

konceptet låg huvudansvaret på en enskild anställd. Allt eftersom lyckade 

implementeringar genomfördes tog flera och fler personer ansvar i att utvecklas inom 

respektive avdelning. Idag finns det ingen enskild ansvarig för konceptet utan arbetet 

har förankrats genom hela verksamheten och alla deras avdelningar. 

5.3 Resultat av genomförandet 

Enligt respondenterna från Systemföretaget visade resultatet av implementeringen 

goda effekter. En jämn och kontrollerad produktionslinje med mindre resursslöseri 

samt att de administrativa processerna hade ökat flödeseffektiviteten. Dock tog det 

flera år innan verksamheten fick ordning på sin produktionslinje och flera av 

konceptets verktyg, som användes vid starten av implementering tappade fokus. 

Skälen för detta berodde på skiftande fokus från ledningen. Om fokus kvarstått hade 

även konceptets verktyg funnits än idag. En viktig del som ligger till grund för lyckad 

implementering ligger i att ledningen engagerar sig själva och sina medarbetare 

långsiktigt. 

 

“Om man har med sig ledningen kommer implementering i största sannolik att bli 

lyckad men om man tappar ledningen kan man lika gärna lägga ner”- Respondent S2 
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En av respondenterna från Systemföretaget påpekade att en gemensam nämnare för 

lyckade implementeringar avgörs huruvida ledarskapet engagerar sig eller inte. 

Ledningen måste eftersträva en förändring som inkluderar personal och styrelse med 

motivation. Hela organisationen skall eftersträva ständig och kontinuerlig förbättring 

och effektivisering i sin verksamhet för att konceptet skall anses behålla sin aktualitet 

och vara ett värdefullt koncept. Respondenten hänvisar till ett tillfälle då en av 

platscheferna slutade vilket resulterade i att verktyg som konceptet medfört, 

successivt avtog i verksamheten. 

Om ledningen däremot spridit kunskapen vidare till fler medarbetare hade 

förmodligen verktyg funnits kvar än idag. 

 

Vid implementeringen ansågs coaching som intern resurs. Respondenten utvecklar att 

coaching ansågs som intern resurs för att organisationen tog enbart emot idéer från 

konsulter och inte inkluderade konsulters delaktighet vid genomförandet.  

 

“Det är enkelt att säga men svårt att genomföra” – Respondent S1 

  

Idag ansvarar personer i ledande positioner att verktyg från Lean fortfarande behåller 

sin aktualitet och nyttjas i långsiktiga perspektiv. Målet är att verksamheten skall vara 

resurs- och flödeseffektiv. Men verksamheten använder sig inte av verktygen i samma 

utsträckning som de gjorde tidigare.  

 

“Vi hade behövt en expert som säger så här ska ni göra” - Respondent S1 

  

Hinder uppstod under implementeringen, men dessa hade kunnat undvikas ifall 

verksamheten fått vägledning genom extern kompetens. Rätt kompetens är viktigt och 

genom att involvera externa personer kan dessa hinder minimeras. 

Respondenterna från Monteringsföretaget menade att produktionslyftets främsta 

förtjänst berodde på anpassningen efter verksamhetens behov och tankesätt och inte 

konceptets verktyg i sig. Verksamheten vill ständigt bli bättre genom att arbeta 

kontinuerligt, för att finna negativa aspekter och lyckas transformera dem till positiva. 

Med hårt arbete och engagemang ansåg respondenterna att konceptet lyckades bli 

genomfört.  

“Fördelaktiga med konsulter är att de kan anpassa utifrån verksamhetens behov, och 

fokusera på det verksamheten har behov av.” – Respondent M1 

 

Monteringsföretaget köpte upp verksamheter i andra länder för att strategiskt placera 

produktionen närmare marknaden. Medarbetare fick jobba med nya produkter och 

nya maskiner rent produktmässigt, och antalet medarbetare hade stigit under den 

tiden. 



 

  28 (47) 
 

 

”Vi är inte bäst på verktyg, men vi är duktiga… Tittar vi på helheten för det är det 

som gör oss bäst”– Respondent M1 

Vikten av ett engagerat och motiverande ledarskap påpekades, särskilt poängterades 

planering innan verkställande. Ledningen tillsammans med programmet 

Produktionslyftet anordnade till en början ett utbildningsprogram enbart för chefer 

och förbättrings koordinatorer. Utbildning och planering pågick i ca arton månader 

innan ledningen började applicera den nya kunskapen och utbilda sin egen personal. 

Ledningen vidareutvecklade nya värderingar och visioner som skulle integreras i 

verksamheten samtidigt som utbildningsprogrammet pågick för att medverka och 

påverka personalen i ett positivt avseende, även om utbildningen till en början 

fokuserades på ledningsnivå. 

  

Respondenterna från Processföretaget hävdade att resultatet av implementeringen 

visade positiva effekter då verksamheten lyckades driva igenom flera förändringar. 

Verksamheten arbetar inte i samma utsträckning efter konceptet, som de gjorde 

tidigare vid expanderingsfasen men menar på att effekterna syns tydligt. Det är svårt 

att mäta hur mycket konceptet förändrades ur kvalitativa faktorer menar respondenten 

men att skillnader kan mätas i kvantitativa. 

 

• Informationsutbytet mellan avdelningar påpekas fungera betydligt bättre idag. 

• Leveranssäkerheten är högre 

  

Samtidigt menar en respondent att eftersom organisationen ständigt förändras störs 

resultaten av andra faktorer. Det som syftades var att verksamheten förlorade fokusen 

i att upprätthålla verktygen såsom exempelvis 5S i avdelningarna. Konceptet är ett 

arbete med långsiktiga perspektiv vilket inte utesluter tanken om att 5S kommer 

återinföras in verksamheten.  

  

“Man kanske var aningen naiv när man trodde att det skulle vara lätt att 

standardisera alla de verktyg som Lean erbjuder” – Respondent P2 

  

Processföretagets respondenter belyste hur viktigt ledarskapets roll ansågs vara vid 

tillfället.  En implementering utan ledningens engagemang är lika med noll. Det går 

inte att ändra verksamheten om inte förändringen börjar på ledande positioner. 

Respondenten förklarade vidare att förändringen måste motiveras, drivas och 

engageras genom toppstyrning och eldsjälar. En kombination av ledning som styr och 

stöttar samt engagerade medarbetare som lägger ner hjärta och själ i förändringen.  

 

“Jag tror inte man lyckas utan eldsjälar” - Respondent P1 

 

Som vid större förändringar stötte verksamheten på problem. Ett sådant problem 

bestod i att få personalen att tro på konceptet. Förändring tar tid och det behövs 
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acceptans för att låta personalen spendera tid vid förändringar. Vid frågan om bolaget 

skulle gjort någonting annorlunda i efterhand svarade respondenten att för många 

projekt startade samtidigt. Om ledningen och deras verksamhet systematiskt fokuserat 

på enbart ett projekt i taget hade resultatet antagligen varit mer bestående.  

 

I Gummiföretaget hänvisade respondenten till de undersökningar organisationen 

utfört efter implementeringen. Idag används de flesta verktyg från konceptet i 

verksamheten. Verktyg som används är bland annat 5S, SMED, standardisering av 

arbetsmetoder, daglig styrning, visuell styrning, kanban och värdeflödesanalyser. 

 

Resultaten efter implementeringen: 

 

• Lageromsättningshastigheten ökade mer än dubbelt. 

• Verksamheten vann två utmärkelser för lyckade Lean implementeringar. 

  

Resultatet påverkades under 2012, då verksamheten stötte på ett hinder med 

konceptet. Ledningen trodde att konceptet hade förankrats och det skulle vara 

integrerat och självständigt. Men eftersom kompetent personal lämnade verksamheten 

påverkades kulturen i verksamheten. 

  

“Att påbörja en Lean-resa handlar om att förändra kulturen” – Respondent G 

  

Respondenten påpekade även att det inte är ovanligt att starta en Leanresa men senare 

tappa fokus efter tid. Skälen till att konceptet fallerar kan bero på flera parametrar 

men några av dem brukar vara att otillräckliga resurser eller otydliga 

vägbeskrivningar. 

 

Om medarbetarna känner att ledningen inte lyssnar till deras idéer och funderingar 

förloras engagemanget, vägledningen och motivationen. En ledare måste försöka 

eliminera motsägelsefulla förhållanden samtidigt som denne driver på och förklarar 

logiken bakom förändringen. En viktig sak att göra vid en förändring är att övertyga 

och skapa förståelse hos personerna med ledande positioner. Ledningen behöver 

eftersträva en förändring för att sedan förklara för personalen varför just denna 

förändring är rätt väg att gå. Respondenten förklarar vidare att det skall finnas tempo i 

planerna, med röd tråd och konceptet skall integreras i verksamheten uppifrån och 

ner. 

  

Receptet för att Gummiföretaget lyckades påstår respondenten beror på fyra punkter:  

 

• Det behövs ett tydligt mål och kunskap om nuläge och önskat läge.  

• Måla upp en bild för de anställda och förverkliga den. Stå fast vid målet. 

• Motivation - Varför görs detta? “Create constancy and purpose” 

• Kunskap - Intern kunskap behöver byggas upp om Lean i verksamheten. 

Verktygen behöver anpassas efter organisationen. 
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6 Analys 

6.1 Bakgrund till förändring 

För att undersöka vilken typ av förändring som ska användas så behöver själva 

omfattningen av förändringen undersökas. Det finns två typer av förändringar, den 

ena är en evolutionär förändring och den andra är en revolutionerande förändring. 

Den förstnämnda är en förändring som sker löpande under en längre tidsperiod och 

omfattar endast delar av organisationen. Medan den revolutionerande förändringen 

innefattar flera organisatoriska processer samtidigt och är mer omfattande. Dessa 

processer som berörs samtidigt är till exempel organisationskultur, 

organisationsstruktur och kontrollsystem (Alvesson & Sveningsson, 2009). I denna 

studie har det visat sig att bakgrunden till förändringar varierar mellan företag. 

Empirin visade på att bakgrunden till förändring på System-, Process- och 

Gummiföretaget har varit evolutionära utifrån respondenternas uppfattning. 

Bakgrunden till dessa förändringar liknande varandra och kopplingarna låg inom 

behoven målstyrning och effektivisering. Till skillnad från ovan nämnda företag 

innebar Monteringsföretagets förändring, omfattande och berörde flera olika delar 

inom verksamheten samtidigt. Denna förändring kopplas till vad som är en 

revolutionerande förändring. Enligt respondenterna från Monteringsföretaget innebar 

förändringen en överlevnad för verksamheten.  

 

Det finns tre olika metoder som kan beskriva ett beslut gällande en förändring. Dessa 

är; den toppstyrda, representativa eller den delaktiga förändringsstrategin. Metoden 

där ledningsgruppen diskuterar ett problem och sedan tar ett beslut om en förändring 

är den vanligaste strategin, den så kallade toppstyrda strategin (Angelöw 

2010).  Eftersom Lean benämns oftast som en filosofi eller ett tankesätt, men flera 

organisationer använder det som en strategi för en organisationsutveckling, där målet 

samt syftet är att förbättra prestationen i verksamheten. Detta tillkommer med risker 

för stora strategiska förändringar i organisationen som kan påverka anställdas 

arbetsmetod och moral (Abrahamsson & Isaksson 2012). 

 

Utifrån de studerade företagen har bakgrunden till en organisationsförändring 

varierat. Det som är gemensamt för dessa företag är att beslutet om förändring var 

toppstyrda, det vill säga att beslutet om att genomföra implementering av Lean 

gjordes från ledningsnivå. Men anledningen till varför en implementering skulle 

genomföras varierande. Systemföretaget önskade att effektivisera sitt sätt att arbeta 

medan Monteringsföretaget stod inför att överleva som företag eller läggas ner. 

Process- samt Gummiföretaget hade utökat sina verksamheter och var i behov att 

optimering och effektivisering. Beroende på bakgrund och framtidsvisioner 

varierande organisationernas genomförande.   
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I en sammanställning av vad respondenterna har uttryckt i empirin har frågor skapats 

som varit centrala för deras implementering av Lean. Frågorna var centrala att se över 

när planeringen av genomförandet skulle utformas. 

 

• Vart står verksamheten idag samt vad vill verksamheten uppnå? 

• Är det en överlevnadsfråga eller en effektiviseringsfråga? 

• Användes interna- eller externa resurser för implementering? 

 

Företagen har genomfört en planering i förhållande till vilken situation företagen 

befann sig i. Enligt respondenterna från respektive företag, var ledningen medvetna 

om vad som önskades av konceptet och om implementering skulle genomföras med 

hjälp av interna eller externa resurser.  

6.2 Genomförande av implementeringen 

Kompetens och lärande inkluderas inom organisationsutveckling eftersom lärande 

och kompetens anses som ett handlingsteoretiskt perspektiv. Utveckling 

sammanfattas som att göra erfarenheter via handling och lärande, vilket förändrar ens 

världsbild. Arbetets innehåll och ramar inom en organisation sätter alltid gränser för 

vad en människa har för möjlighet att lära sig och utvecklas (Börnfelt 2006). 

Systemföretaget genomförde delar av konceptets kultur och verktyg med hjälp av 

externa resurser. Empirin visar att Systemföretaget planerade och implementerade i 

olika faser på olika avdelningar. Första genomförandet fokuseras inom produktion för 

att sedan expandera vidare över administration. Studiens resultat visar på ett mindre 

lyckat genomförande trots konsulters styrning, framförallt för att det fanns bristande 

inkludering av personalens tankar, åsikter och uppfattningar. Detta hade kunnat 

åtgärdas genom att bygga upp någons typ av ägarskapskänsla för de olika 

medarbetarna inom organisationen.  

 

Enligt Spector (2007) kan inkludering skapas genom att skapa tillit, ha öppna 

konversationer och tillsammans i verksamheten klura ut en problemlösning, men även 

delaktighet vid en förändringsprocess. Utifrån respondenternas berättelser sattes 

specifika effektiviseringsmål med vägledning men styrningen mot dessa mål ansågs 

otillräcklig. Lärandet och kompetensutvecklingen existerade på teoretisk nivå genom 

konsultering men riskerade att bli ett problem vid applicering på praktiskt nivå. 

Huvudorsaken till problemen hänvisas till mängden lärande. Hela konceptet skulle 

appliceras genom hela verksamheten med systematiska avstämningar. 

Kompetenslärandet verkade inte få den spridning som önskades.  

 

Monteringsföretaget anpassade konceptet efter sin verksamhet och applicerade enbart 

vissa verktyg med hjälp av konsulter. Som kultur ersattes gamla värderingar och 

strategier med nya samt en ny vision. Tre år innan själva genomförandet planerades 

pilotprojekt som sedan skulle utvecklas på bred front i hela verksamheten. När första 

pilotprojektet ansågs lyckat spreds konceptet vidare genom verksamheten. 
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Kompetensutveckling och lärandet styrdes till en början genom konsulters medverkan 

som sedan antog självständig form när fler medarbetare deltog i utvecklingen. De 

organisationer som självständigt utvecklat affärsplaner och visioner för verksamheten 

och åtgärdar problem så att värderingar växer in i verksamheten har visat en god 

utveckling och lyckad implementering (Spector 2007). Till skillnad från 

Systemföretaget, berättade respondenterna i Monteringsföretaget att ledningen 

inkluderade personalen från början till slut med idéer och uppfattningar vilket 

resulterade i respondenterna ansåg genomförandet som lyckat.  

 

Process- liksom Monteringsföretaget anpassade konceptet efter sin verksamhet med 

hjälp av externa resurser. Processföretaget plockade specifika verktyg som ansågs 

effektivisera verksamheten samt minimera slöseri. En skillnad som dock skiljer 

Montering- från Processföretaget var att, förutom att inkludera och lyssna på sin 

personals idéer, även anordna organiserade träffar med andra företag i syfte att bredda 

kompetensförsörjning och kompetenslärandet. De verksamheter som tillsammans 

hittar problematiken och skapar sig en förståelse av hur viktigt utvecklingsarbetet 

innebär för verksamheterna samt få medarbetare att medverka i processen att 

formulera lösningar skapar en typ av psykologisk betydelse så att medarbetare känner 

någon form av ägarskapskänsla (Spector 2007).  

 

Gummiföretaget har samma likheter som de andra företagen trots implementering 

med interna resurser. Konceptet anpassades efter verksamheten och planerades innan 

genomförande. Likt Processföretaget valde ledningen att besöka andra företag som 

tidigare implementerat konceptet med syfte att öka kompetensutvecklingen och 

lärandet. Likheter mellan företagen var även vikten av långsiktig planering innan 

genomförandet.  Under planeringsfasen visar empirin på skillnaden att 

Gummiföretaget skapade egna interna utbildningar men även att dessa utbildningar 

avgjordes huruvida personalens uppfattningar och idéer inkluderades. 

Respondenterna från Gummiföretaget förklarade att genomförandet av 

implementeringen startade med ett pilotprojekt som sedan spreds vidare genom 

relationsbyggande och rutiner med inriktning på kompetensutveckling och 

ansvarstagande till varje teamleader från respektive avdelning.  Teorin av Kondalkar 

(2009) stödjer det grundläggande syftet att effektivitet hos organisationer uppnås via 

mänskliga färdigheter och kunskaper vilket förespråkar Gummiföretagets 

tillvägagångssätt av genomförandet.  

6.3 Resultat av genomförande  

Under detta avsnitt tolkas empirin med hjälp av teorier i referensramen som anses ha 

bäring på vad som krävs för att genomföra en omfattande förändring i organisationen.  

 

Kotters förändringsmodell (1995) består av åtta steg och det första steget i modellen 

är att informera personalen om behovet av förändring. Detta ansågs alla företag 

redovisat tydligt i empirin om varför förändringen var av väsentlig betydelse och 

varför förändringen var av kritisk innebörd. Respondenter från företagen berättade 
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hur ledningens motivation och engagemang hängde ihop med implementeringens 

resultat. Kotters första resonemang stämmer överens med empirin och framför allt en 

av respondenternas berättelse som är refererad till Edward Demmings citat: “Create 

constancy and purpose”.  

 

Nästa steg i modellen innebär att skaffa betydelsefullt stöd bland nyckelpersoner i 

företaget. I detta steg skiljer sig företagen från varandra. Tillvägagångssättet för 

företagen grundar sig i användandet av interna och externa resurser. Systemföretaget 

och Processföretaget valde ta hjälp av externa resurser medan Monteringsföretaget 

och Gummiföretaget använde interna resurser i verksamheten. Utifrån 

respondenternas uppfattning från både Monterings- och Gummiföretaget ansågs den 

interna kompetensen som mest fördelaktig. En av anledningarna för detta val som att 

externa konsulter kan ha svårigheter att förstå problem som består av flera 

anledningar.  Samtidigt kan det läsas ur empirin att företag som tog hjälp av externa 

nyckelpersoner hade fördelar med konsultering, då dessa konsulter kunde skräddarsy 

och anpassa konceptet efter verksamhetens behov. 

 

Det tredje steget är att måla upp en vision om att vad företaget vill åstadkomma 

genom förändringen och sedan förmedla detta vidare till personal i företaget.  

Enligt Monteringsföretagets respondenter tolkas deras uppfattning som lyckad enligt 

Kotters modell (1995).  Verksamheten skapade nya visioner och värderingar som de 

kallade “vår väg”. Monteringsföretaget inspirerades av Lean och utformade deras 

vision utifrån konceptet. Gummiföretaget utformade även sina värdering och normer. 

Kulturen skulle bli mer Lean baserad ansåg bägge företagens respondenter. 

Respondenterna från Gummiföretaget påpekar även vikten av att Lean handlar om att 

förändra kulturen med visioner och värderingar. Det framgår inte lika tydligt om 

System- eller Processföretaget ändrade sina visioner och värderingar. Teorierna 

Kotters förändringsmodell och Lean förespråkar förändring i kulturen, och att anta att 

dessa företag inte ändrade sina visioner anses orimligt. Samtidigt bör det nämnas att 

varken System- eller Processföretaget implementerat konceptet i lika stor 

utsträckning.  

 

Under nästa steg ska det skapas en vilja bland de anställda att arbeta efter nya 

riktlinjer och metoder och inte hålla fast vid de gamla (Kotter 1995). 

Systemföretagets motivation till att skapa vilja bland de anställda var att skapa 

ansvarstagande och teamwork. De nya riktlinjerna beskrevs som möjligheter till 

utveckling. Medarbetare fick möjligheten till större ansvarstagande samt nya 

positioner i syfte att behålla förändringarnas aktualiteter. I Monteringsföretaget ansåg 

respondenterna att ledningen lyckades väl med att skapa förtroende och vilja hos 

personalen. Motivationen sammanfattas som i att ständigt bli bättre genom att arbeta 

kontinuerligt med delmål och långsiktiga mål samt för att finna negativa aspekter och 

lyckas transformera dem till positiva. Monteringsföretagets nya riktlinjer bestod bl.a. 

av att skapa förtroende och mod för sin personal i att berätta och lyfta problem eller 

negativa aspekter vilket resulterade i hårt och ärligt arbete.  
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Gummiföretagets respondent hävdar lyckade resultat med att skapa vilja till 

förändringsarbete och nya riktlinjer. Empirin visar på ett recept hos Gummiföretaget 

som överensstämmer med Kotters fjärde steg. Det behövs tydliga mål med motivation 

och kunskap om nuläge samt önskat läge. Det skall motiveras varför nya riktlinjer och 

metoder skapas samt hur dessa ska bidra till att uppnå önskade lägen.  

 

Det företag som skiljer sig under detta steg från resterande är Processföretaget. 

Personalen hade svårt att tro på konceptet och motstånd uppstod tidigt i 

implementeringen. Empirin visar på grundläggande problem som hänvisas till 

ledningens förmåga att starta ett dussin pilotprojekt samtidigt. Resultaten blev att 

flera av projekten stannade upp eller fallerade vilket skapade misstro och motstånd 

hos personalen.  

 

Ledningen bör även sätta upp några kortsiktiga delmål och informera personalen när 

dessa har blivit uppfyllda. På detta sätt kan ledningen visa vilka effekter 

implementering har haft. När organisation har uppnått de första målen, ska företaget 

sätta upp nya mål och fortsätta arbeta mot de nya målen (Kotter 1995).  Empirin visar 

trots Systemföretagets vilja till större ansvarstagande bland sina medarbetare uppstod 

problem som bristande information angående resultat. Ledningen satte långsiktiga 

mål och en önskan om att de skulle uppfyllas. Respondenterna menade på att målen 

var fördelaktiga men information saknades om hur eller när de var uppfyllda. 

Uppfattningen var också att motivation och engagemang fanns men belöning för 

dessa saknades.  

 

I Monteringsföretaget handlade lång- och kortsiktiga mål till en början om 

överlevnad. Informationen om uppfyllda resultat tolkades som produktion- och 

ekonomisk tillväxt vilket visades bl.a. under Kanbanmetoden och daglig styrning 

även så kallade PDCA-cykeln. Dessa problemlösningsverktyg är vad som ligger till 

grund för ständiga förbättringar som Lean production förespråkar (Börnfelt 2006).  

 

Processföretagets goda effekter syftar enbart till kortsiktiga mål. Under 

implementeringens start kontrollerades och informerades personalen av en 

tvärfunktionell styrgrupp. Inledningsvis förekom avstämningar varje vecka med 

information som sedan utvecklades till självständigt arbete. Ledningen skiftade så 

småningom fokus vilket resulterade i att konceptet vattnades ur och verktyg 

förlorades. Teori och empiri visar att Lean är ett arbete som bygger på långsiktiga 

perspektiv, men i företaget förblev det endast kortsiktiga resultat. Samtidigt 

poängterar respondenten att tanken om verktygens återkomst inte ska uteslutas.  

Empiri från Gummiföretaget visar på kort- och långsiktiga effekter samt information 

till personal om resultaten. Respondenten från Gummiföretaget anser att som ledare 

måste varje mål förklaras pedagogiskt och motiverat med en röd tråd. Det skapas 

genom resultat och information, vidareutvecklar respondenten.  
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Om de av ledningen uppsatta målen har blivit uppfyllda, kan den berörda personalen 

belönas för sitt arbete (Kotter 1995). Som nämnt tidigare tolkas Systemföretagets 

respondenter i att personalens motivation och engagemang fanns och fungerade till en 

början. Utan information eller belöning vid uppnådda resultat började ägandeskapet 

som Spector (2007) beskriver, försvinna. I efterhand önskade respondenterna från 

Systemföretaget större inkludering av medarbetare och ledningens engagemang. 

Gummiföretaget refererade till att medarbetare fick information om uppnådda mål 

och belöning var bl.a. organisationen tog emot två utmärkelser för lyckade 

implementeringar.  Ur empirin framgår det inte om resterande företag hade något typ 

av belöningssystem. Det bör nämnas att ett belöningssystem kan vara att samarbete 

eller produktivitet fungerar bättre än tidigare. En bättre sammansvetsad organisation 

kan vara ett belöningssystem i sig.  En tidigare tolkning inför studien var däremot 

belöningssystem som högre lön eller befordringar.  

 

Kotter (1995) menar även att det sista och åttonde steget går ut på att 

företagsledningen gör förändringar till en del av organisationskulturen i företaget. 

Lean är en filosofi eller ett koncept som påverkar organisationskultur vilket faller 

inom ramen för de studerade företagen.  

 

Utifrån empirin berättade samtliga respondenter för att en förändring ska bli 

verklighet krävs bl.a. företags mognad, rätt tillstånd, anpassning, noga planering, 

goda ledarskapsegenskaper samt utbildning, lärande och kompetens. Vid själva 

genomförandet poängterade även samtliga respondenter, oavsett internt eller externt 

tillvägagångssätt, att mycket av resurserna hänger på medarbetarna. Resurser som 

attityder och beteenden anses stå i direkt relation till framgångsrikt genomförande av 

implementeringarna. Detta antyder att organisationsutvecklingen har en betydande, 

om inte avgörande roll. 

  

God organisationsutveckling skapar samvaro, bidrar till informationsutbyte och 

möjliggör etablerade tillstånd i organisationer (Alvesson och Sveningsson, 2012). 

Även själva Lean-konceptet förespråkar positiva kulturer och tillvägagångssätt som 

exempelvis dagliga möten med Lean-tavlor där medarbetare samlas och tydligt se vad 

som behövs göras. För ledningen verkade en av de största motgångarna under 

genomförandet vara att skapa framgångsrika helhetsperspektiv baserade på 

grundfundament. “var är vi och vart ska vi?” “vilka värderingar och beteenden vi 

önskar ska förekomma för att uppnå organisationens mål”. 
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7. Diskussion  

7.1 Resultatdiskussion 

Uppsatsen har studerat olika skillnaderna mellan intern och extern implementering av 

Lean utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Under studiens gång visade empirin på 

olika drag av skillnader och likheter. Som tidigare nämnts sker intern implementering 

med egna kunskaper och resurser och externa med resurser som konsultering. Oavsett 

tillvägagångssätt utgörs produktion- och organisationsutveckling av kunskaps- och 

kompetensspridande menar Börnfelt (2006).  

 

Resultatet från fallföretagen överensstämmer med Börnfelts (2006) teori om att 

erfarenheter skapas genom handling och lärande. Bakgrunden till varför de fyra 

fallföretagen valde att använda sig av Lean som affärsstrategi varierade däremot. Tre 

av dem expanderade och sökte verktyg och metoder som kunde effektivisera deras 

verksamheter medan ett av dem tog konceptet som sin räddning för överlevnad. Vid 

utformning och skapandet av studien användes litteratur och tidigare forskning som 

ramverk. Litteraturen om Lean (Axelsson och Bergman, 1999) hävdar att behovet av 

förändring var en av de viktigaste, om inte den viktigaste delen. Studiens uppbyggnad 

bestod därför av tre delar, bakgrund, genomförande och resultat. 

 

Organisationernas bakgrunder varierade. Monteringsföretaget sticker ut i jämförelse 

med de andra. Inför studien antogs företag tillämpa Lean som ett vinnande koncept 

vid redan befintliga fungerande företag. Det kunde antas att konceptet användes för 

att vidareutveckla verksamheterna och inte för att överleva. Studiens empiri visar att 

företag nyttjar Lean, inte enbart för vidareutveckling utan även vid kriser. Empirin 

visar även att bakgrunden till behovet av förändring kunde avgöra vilket 

tillvägagångssätt företaget skulle använda sig av. Det kunde påvisas att företagen 

planerade sitt genomförande i förhållande till omfattningens behov. Exempelvis i 

Monteringsföretaget där frågan handlade om överlevnad användes externa resurser 

och, i jämförelse med andra företag som också använde sig av externa resurser, 

lyckades Monteringsföretaget bättre med att bevara, förankra och upprätthålla 

resultaten jämfört med de andra. 

 

Detta skulle ur ett fenomenologiskt perspektiv, kunna bero på uppfattningen om att 

vinna eller försvinna låg över ledningen och medarbetarna vilket resulterade i att 

konceptets verktyg och kultur var tvunget att implementeras. Vid misslyckande skulle 

verksamheten upplösas och människorna skulle bli utan arbete och lön. Resultatet 

visar även att de andra företag som inte hade samma krav på sig lyckades sämre i att 

bibehålla resultaten som Monteringsföretaget.  

 

7.1.2 Genomförande 

I tidigare forskning har det inte påpekats om det finns skillnader mellan intern och 

extern implementering i genomförande eller resultat. Det är den här aspekten som 
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utmärker studiens syfte i jämförelse med andra studier. Genomförandet hos företagen, 

oberoende tillvägagångssätt liknar varandra i förhållande till val av verktyg och 

metoder. I empirin märkets det att tidigare forskning har likheter i förhållande till i 

det psykologiska såsom att motivera medarbetare, skapa visioner och affärsstrategier 

som är fördelaktiga för verksamheterna. Spector (2007) hävdar att om verksamheter 

skapar någon form av ägarskapskänsla för medarbetarna kan det bidra till en 

betydande del av orgnastionstionsutveckling. Genomförande av implementering 

stämmer överens med Spector (2007) teori, som fokuserar på de mänskliga faktorerna 

eftersom Lean inte enbart handla om att förändra verksamhetens hårda delar utan 

främst att förända verksamhetens mjuka delar. Att förändra individers sätt att tänka 

och förstå konceptet anses ligga till grund för att genomförandet ska lyckas. Det 

handlar om att förstå vikten av förändring och vad målen är ur ett helhetsperspektiv 

för att affärsstrategier och koncept ska genomföras (Abrahamsson & Isaksson 2012).  

 

Det här är en central del i studien att genomföra en fenomenologisk uppsats med 

fokus på att försöka förstå de mjuka värdena som ansatsen har att erbjuda, eftersom 

det är en bidragande faktor till en god organisationsutveckling. Andra typer av 

forskning har mestadels fokuserat på hårda värden med fokus på mätningar av 

effekter efter implementering. En av anledningarna var att tidigare forskning och 

respondenter hävdade svårigheter med att finna kopplingar mellan implementering 

och ekonomiska tillväxten. Däremot anses uppfattningar, tankar och förståelser som 

möjliga att studera med kvalitativ metod. Att förstå hur ett koncept fungerar och vad 

dess syfte är, anses avgörande för genomförandets resultat. Leans ursprung kommer 

från produktionsindustrin. Holmdahl (2010) hävdar att konceptets metoder och 

verktyg ska vara applicerbara och kunna flyttas till andra branscher. Valet gjordes 

däremot i denna studie till att hållas inom ramen för produktionsutveckling. Om andra 

branscher inkluderats i studien hade resultatet förmodligen påverkats.  Intresset i att 

studera människors förståelser och uppfattningar hänvisas till valda teorier och egna 

erfarenheter.  

 

7.1.3 Resultat av genomförande 

Resultatet av genomförandet har jämförts mot Kotters förändringsmodell (1995) 

eftersom modellen är en väletablerad teori som tar hänsyn till känslor, uppfattningar 

och belyser organisationers mjuka värden. Modellen har även använts i tidigare 

studier och det var en av anledningar för denna studie. Andra teorimodeller hade 

istället kunnat tillämpas vid analys såsom Lewins trestegsmodell. Valet av teori hade 

kunnat påverka resultatets riktning men eftersom Kotters förändringsmodell är en 

utvecklad modell som baseras på Lewins trestegsmodell anser den vara bäst lämpad 

till denna studie.  Resultatet av studien visar på skillnader mellan företag, deras 

bakgrunder, genomförande och resultat. Om studien hade genomförts med samma 

företag, samma respondenter och samma teorier anses resultat och slutsats varit 

desamma. Hade något av dessa delar ersatts av andra hade studiens resultat och 

slutsats skiftat. Däremot med de faktiska teorier och resultat anses det att ur ett 

fenomenologiskt perspektiv med Bjurwills, (1995) tankar om intentionalt 
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medvetande, tolkas resultatet från Gummiföretaget som det företag med godast 

kvarstående resultat. Inte enbart i fokus på företagets produktionsutveckling utan 

även i fokus på företagets kultur och medarbetare. Majoriteten av Leans verktyg hade 

implementerats såsom 5S och JIT. Leans kultur med gemensamt ansvar och kunden i 

fokus hade implementerats. Produktionen använde sig av Kanban med daglig 

information och mål.  Detta påstås inte bero på att internt tillvägagångssätt är bättre 

än externt utan att det som är av betydelse i studien antas vara det faktum att 

Gummifabrikens involverade tar större äganderätt och stolthet i det slutgiltiga 

resultatet eftersom de utförde det själva.  

Kunskapsbidraget från den här studien är unikt i den mån att liknande studier ofta 

fokuserar på ett företag. Studien i jämförelse till tidigare forskning skiljer sig även 

utifrån fokus på tillvägagångssätt av implementering. Detta anses ha bidragit till 

bredare kunskapsbidrag i förhållande till studiens syfte. De gap som fanns i tidigare 

forskning saknar skillnad på intern och extern implementering. Det som tidigare 

nämnts i problemdiskussion är hur upplevdes implementering av deltagarna när den 

genomfördes med interna eller externa resurser samt hur verksamheterna arbetar idag 

för att behålla utvecklingen och fortsätta utveckla verksamheten. Utifrån studiens 

resultat och analys anses syftet besvaras med att besvara det faktum att det finns 

skillnader mellan implementeringar som genomförts med interna eller externa 

resurser. Uppfattningen om konceptet varierar mellan företagen och anses vara en del 

av resultatens effekter. Resultaten från denna studie kan generaliseras i viss mån. Det 

finns begränsningar utifrån antalet företag och antalet respondenter. Ju större studie 

med fler företag och än större variation på respondenter hade givit bredare kunskap 

och underlag som kan främja företag inför framtida implementeringar. Studien anses 

trots detta fylla de gap som saknades i tidigare forskning, då den tar upp förståelser, 

uppfattningar och åsikter från de respondenter som varit involverade under och efter 

implementeringarna.  

7.2 Metodreflektion  

Studiens fokus har varit att undersöka fyra företag som implementerat konceptet Lean 

med hjälp av interna eller externa resurser. Genomförandet har utförts med intervjuer 

hos medarbetare och involverade. Respondenter har berättat om förståelser, 

uppfattningar och tankar om konceptet och implementeringar. För att mäta och 

analysera informationen har undersökningen använt sig av kvalitativ metod. Syftet 

med metoden har varit att mäta mjuka ämnen som anses svårt och näst intill omöjligt 

med kvantitativ metod. Med kvalitativ metod anses möjligheten större att ge en 

övergripande förståelse över en viss grad av komplexitet som mjuka ämnen berör. 

  

Hade en kvantitativ metod använts med enkäter och siffror hade studiens fokus 

tvingats skifta. En kvantitativ metod hade låtit oss mäta skillnader på 

produktionseffektivt, försäljningssiffror, personalfrånvaro m.m. Men med kvantitativ 

metod hade inte studien förklarat bakomliggande faktorer som varför förändring var 

nödvändig eller hur förändringen genomfördes. Eftersom både en filosofi kombinerat 
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med implementering anses dessa två som komplexa ämnen. Speciellt i kombination 

och för den som läser studien kan information från en enkät anses för smal, 

felinriktad eller obefintlig. 

  

Ansatsen för studien har varit abduktiv eftersom studien rört sig mellan teori och 

empiri som ansetts som bäst lämpad. Hade studien varit av ren deduktiv ansats hade 

studien riktats och påverkats av vilken tidigare forsknings som fanns till förfogande 

samt vilka teorier som valts att titta på. Deduktiv ansats påstås vara bättre lämpad för 

kvantitativ data. Hade studien antagit induktiv ansats skulle studien baserats enbart på 

enskilda iakttagelser och generella omdömen i syfte att skapa egna teorier. Det hade 

varit möjligt men svårt att genomföra på kandidatnivå. 

 

Den största begränsningen för studien har varit tiden. Arbetet har begränsats till en 

utformad tidsplan som begränsar studiens omfattning vilket kan ha påverkat följande 

faktorer gällande förberedelser och hur väl noggrant studien utförts. Den begränsade 

tiden har även påverkat utformningen av rapporten och analyseringen av resultatet. 

Därför har en specifik avgränsning varit nödvändig för att kunna genomföra en 

trovärdig och korrekt uppsats. Om möjligheten fanns, skulle det varit önskvärt att 

genomföra den i större utsträckning. Något som är viktig att belysa som kan ha 

påverkat studien är information som kommer från respektive respondent. Studiens 

respondenter kan alltid ifrågasättas huruvida de talar sanning eller inte.  Efter 

genomförd studie har begränsat antal fallföretag diskuterats. Studien hade kunnat 

utföras mer grundläggande och enbart fokuserat på två företag med fler respondenter. 

Empirin hade kunnat bli mer specificerad och utvecklad men för att uppnå studiens 

syfte och ge en övergripande förståelse kring fenomenet implementering av Lean sågs 

fyra företag som mättande att jämföra. 

 

Utformningen av intervjuerna är baserade från tidigare forskning, teori samt 

fallföretagens situationer. Vid val av andra teorier eller val av andra företaget hade 

resultatet påverkats. Upplevelsen av respondenterna var att de förstod frågorna som 

ställdes. Något som märktes var efter varje genomförd intervju, blev lärdomen att föra 

en intervju bättre genom att rätta till fel som uppkom i de tidigare intervjuerna. 

Genom att inte nämna ålder, kön samt vilken position de olika respondenterna har, 

har materialet kunnat hålla konfidentiell nivå. Dock har dessa personers positioner 

varit från olika nivåer inom företagen och spridningen har inneburit att empirin gett 

beskrivning och erfarenhet från olika perspektiv från samtliga företag. Med erfarenhet 

från både ansvariga för Lean implementering och från personer i lokala Lean-team 

har en tillräcklig bredd skapats i det empiriska resultatet. Motivation för inkludering 

av personer från olika nivåer grundar sig i att ge en fördelad bild av fenomenet kring 

implementeringen av Lean. Studiens resultat kan diskuteras utifrån partiska 

respondenter. I ett fall har enbart en verkställande direktör intervjuas vilket kan 

medföra subjektiv sanning. 
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8 Slutsats  
Att skapa förutsättningar för organisationsutveckling är fördelaktigt för både 

organisationer och medarbetare. Företaget kan effektivisera verksamheten, förbättra 

kvaliteten på produkter och tjänster. Anställda kan få större inflytande över sin 

arbetsmiljö och möjligheter till att förbättra den. Studien har till stor del bekräftat 

teorierna i referensramen. Vid stora förändringar krävs förutsättningar i arbetsmiljön 

som handlingsutrymme och tolkningsutrymme. För att lyckas genomföra 

implementerings förändringar behöver anställda ha tolkningsutrymme för vad som 

ska ändras, varför och hur. För att lyckas genomföra förändring krävs att anställda 

inkluderas och genomför förändring med ledning. Förändringskompetens krävs också 

färdigheter, kunskap och kompetens.  

 

Oavsett tillvägagångssätt via interna eller externa resurser präglas en organisation av 

öppet samarbete mellan chefer och anställda samt mellan avdelningar. För att skapa 

ansvarstagande och meningsskapande finns det kritiska förutsättningar. Kritiska 

förutsättningar som motivation till att ta initiativ behöver anställda för att känna 

tillfredsställelse med situationen på arbetsplatsen och att arbetet upplevs som 

meningsfullt. Kompetens och lärande inför förändring främjas av att grupper skapar 

en kultur tillsammans där medarbetarna ger varandra socialt stöd och diskussionerna 

är uppgiftsorienterade. När grupper upplever att förändring är möjlig och kan ge goda 

effekter skapas tilltro till framtida möjligheter. Meningsskapandet och 

ansvarstagandet främjas även av att chefer lyssnar på anställdas förståelser och 

förslag. Hinder och motstånd uppstår ofta vid misstro eller bristande förståelse vilket 

riskerar att medarbetare inte engagerar sig i förändringen.  

 

När diskussionen om skillnader i tillvägagångssätt genomfört med interna eller 

externa resurser ska det nämnas att oberoende tillvägagångssätt måste kunskapen ha 

sitt ursprung från en källa. Företagens skillnader ligger i ledningsnivå, motivering av 

personal, kompetensförsörjning, kontinuerlig förbättring och ansvarstagande. 

Eftersom studien har ett fenomenologiskt perspektiv innebär det att uppfattning och 

tankar skiljer resultaten från varandra utifrån vilka känslor som beskrivits. Slutsatsens 

centrala del är att verksamheter bör förstå att det viktigaste är, att försöka förändra 

medarbetarna eftersom det är tillgången som uppskattar värdet i processerna. Med 

andra ord kommer goda förbättringsidéer från människor som arbetar med det. 

Anledning till att den interna implementeringen uppfattas vara mer lyckad än den 

externa är troligtvis beroende av möjligheten att åstadkommit eget resultat i 

utveckling av organisationen.  

8.1 Förslag till fortsatt forskning 

För fortsatt forskning, föreslås att studera specifikt olika organisationer som har 

implementerat internt eller externt liknande koncept, eller förändringar samt jämföra 

bolagens bakgrund till förändring, genomförande och resultat i större utsträckning. 

Genom att använda sig av design och metodansats, exempelvis kvantitativ skulle 
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möjligtvis fler arbetsprocesser, verktyg och effekter i detalj kunna observeras. Detta 

skulle kunna ge en djupare analys kring hur en eller flera organisationer har arbetat 

med att införa Lean eller liknande koncept in i kärnan av sin verksamhet. Fortsatt 

forskning skulle även kunna utgå ifrån en specifik teori eller ett verktyg som en 

organisation använder sig av och mäta effekterna av dessa vare sig det skulle gynna 

mer en intern eller extern implementering. 
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Bilagor 
Intervjufrågor 

• Vad fick er att göra en förändring i er verksamhet? 

• Hur gick ni tillväga för att få en lyckad implementering? 

• Hur lyckat tyckte ni implementeringen av Lean? 

• Hur såg resultaten ut efter förändringen?  

• På vilket sätt kunde förändringen ha skett annorlunda/på ett annat vis? 

Ifall den genomfördes annorlunda vad var det huvudsakliga syftet? 

• När ni genomförde implementeringen, ansåg ni att ledarskapet var 

viktigt och kan ni vid något tips förklara hur ni gjorde som ni anser 

var ett gott ledarskap 

• Vad var det viktigaste skälen till att genomföra implementering av 

Lean genom det sättet ni valde och på vilket sätt anser ni att det skiljer 

ifrån om ni gjorde det på andra sättet (konsultering, Coaching) 

• Hur leds arbetsutvecklingen? Vem/vilka var ansvariga för att en 

implementering skulle göras?  

• Hur bra arbetsutveckling tycker ni det har genomförts? 

• Hur arbetar ni med Lean idag? 

• Hur anser ni det gått efter att ett “lyft har gjorts”, beskriv gärna.  

• Hur drivs Lean arbetet vidare idag och vem är ansvarig för att de skall 

förverkligas? 

• Om vi ser över er verksamhet generellt, vilka värderingar och 

mål/visioner har ni och hur arbetar ni efter dem? Påverkar Lean 

utformningen av dessa? 

• Hur bred är delaktigheten i arbetet? Hur arbetar företagen för att 

bemyndiga, och ge resurser för, de anställdas deltagande i Lean-

arbetet? Vilka involveras i arbetet med Lean, samt hur arbetar 

företagen för att involvera anställda i Lean-implementeringen? 

Tillägg i frågor.  

• Vilka verktyg använder ni er av idag?  

• Om och isåfall vilka värdeord använder ni er av idag
 

 

 


