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Abstract 

 

Examensarbete, Ekonomprogrammet online, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet 

Företagsekonomi, Ekonomistyrning, 2FE92E, VT 2013 

 

Författare: Thomas Lindell 

Handledare: Elin Funck 

 

Titel: Ordning och reda, löning på fredag: Eliminering av slöseri som en positiv 

överlevnadsstrategi 

Bakgrund: Undersökningen har sin bakgrund i den allt större spridning som lean som 

produktionssystem får, och i den viktiga roll som målkongruens spelar för en framgångsrik 

ekonomistyrning. Undersökningen, som tar sig an de anställdas mening, erhåller sin relevans 

genom den stora betydelse som byggandet av en kultur och aktiviteten elimineringen av 

slöseri har inom lean. Kunskapen har inte utforskats. Det finns en brist inom leanforskningen 

när det gäller detta betydelsefulla område, och det gör problemet intressant och viktigt att 

utforska. 

Frågeställning och syfte: Frågeställningen som styrt denna uppsats lyder:  

Inom tillverkande företag som arbetar med lean som produktionssystem: Vilken mening 

kopplar de anställda till elimineringen av slöseri? 

Syftet med denna uppsats är att försöka identifiera samband och mönster, som kan leda fram 

till en förståelse av den mening som de anställda kopplar till elimineringen av slöseri.  

Metod: Utifrån grundad teori har urval gjorts och data insamlats via semi-strukturerade 

intervjuer och dokument. Intervjuer har gjorts med 13 deltagare, fördelade på två företag. 

Data har analyserats så att begrepp, med deras egenskaper och dimensioner, har identifierats 

och samband och mönster mellan dem har kartlagts, och åskådliggjorts i en modell.  

Resultat, slutsatser: Svaret på frågeställningen blir att meningens kärna är överlevnad. Att få 

behålla jobben befinner sig i centrum av denna kärna. Utanför denna kärna handlar meningen 

i det vardagliga arbetet med att eliminera slöseri om att skapa ordning och reda. Starka 

positiva känslor är kopplade till elimineringen av slöseri genom den ordning och reda som 

skapas. Sammantaget sätter ovanstående mening in elimineringen av slöseri i ett förklarande 

sammanhang. 
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1 Introduktion 

I detta kapitel tecknas bakgrunden till den frågeställning och det syfte som kommer att styra 

uppsatsen. Tidigare forskning beaktas och leder över till problemställningens relevans. 

Frågeställningen och syftet preciseras, och målgrupperna identifieras. Uppsatsens 

disposition avslutar kapitlet. 

 

1.1 Bakgrund – ekonomistyrning och lean 

Inom ekonomistyrningen kan många verktyg te sig ganska mekaniska till sin art. 

I litteraturen återfinns exempelvis listor där ett visst bonussystem kopplas till en viss strategi, 

och om passformen är rätt så får man i andra ändan ut önskat beteende.  

Anthony och Govindarajan säger emellertid att styrningsprocessen inte är mekanisk. Den 

involverar människor och deras interaktion med varandra. Dessa individer har personliga mål.  

Ett centralt problem inom ekonomistyrningen är att få människornas individuella mål att ligga 

i linje med företagets, eller organisationens, mål – att nå målkongruens. 

Svårigheten ligger i att skapa förhållanden sådana att individen i sin strävan att nå sina egna 

personliga mål också säkrar att organisationen uppnår sina mål. 

Anthony och Govindarajan säger att den viktigaste interna faktorn som styr beteenden mot 

målkongruens, är organisationens kultur. Författarna betonar att ekonomistyrningen måste 

utformas och tillämpas med målkongruens som ledstjärna.1 

 

När litteraturen kring ekonomistyrning mer konkret talar om de individuella mål som driver 

personalen att agera så att företagets mål uppnås, så nämns inte sällan mål som att erhålla 

bonus, befordran, eller olika sätt att främja sin karriär.2 

Det har emellertid alltmer kommit att uppmärksammas att anställda motiveras inte bara av 

finansiell utan även av icke-finansiella faktorer.  

Atikinson, Kaplan, Matsumura och Young tar upp att faktorer som respekt, möjlighet att 

bestämma över sitt arbete, känslan av att bidra med något värdefullt, möjligheten att 

utvecklas, är viktiga för den anställde. Det handlar om drivkrafter sprungna inifrån individen 

själv. Författarna säger att ett genomtänkt förhållande till drivkrafter är ett nyckelsteg i 

strävan att nå målkongruens. 3  

 

                                                 
1 Anthony och Govindarajan (2007), s. 7, 98, 100, 576-591. 
2 Atikinson, Kaplan, Matsumura och Young (2012), s. 374, 390-395. 
3 Atikinson, Kaplan, Matsumura och Young (2012), s. 368, 374, 384. 
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Hos Corbin och Strauss, och även hos Bryman och Bell, presenteras den inom 

socialforskningen, och för möjligheten att nå målkongruens, viktiga tanken att människan 

agerar utifrån den mening som de tillskriver andra människors handlingar. Olika människor 

agerar olika i samma situation för att de tillskriver situationen olika mening.4  

Mening skall här uppfattas i termerna av betydelse, innebörd. Mening är den tolkningsram 

som ger den stora bilden, som sätter in en företeelse i ett sammanhang. I en kultur så är det 

den gemensamt omfattande meningen som definierar inte bara enskilda handlingar utan hela 

det sammanhang i vilket handlingar sker.5 

 

Ett produktionssystem som över tid rönt ett allt större intresse är lean production, eller lean 

manufacturing – ofta förkortat till lean. Lean har vuxit fram inom bilindustrin, och särskilt 

Toyota anges i litteraturen som formande kraft.6 Det handlar om ett produktionssystem där 

hela värdekedjan, från leverantörer, över produktionen, fram till slutkunden beaktas. Inom 

litteraturen presenteras lean som ett sätt att producera där resurser som används till annat än 

att skapa värde för kunden klassas som slöseri. Centralt i tänkandet är att detta slöseri måste 

elimineras.7 

Maskell och Baggaley säger att leanplanering kännetecknas av att de anställda i högst grad är 

involverade i processen och sätter upp lean mål för sin verksamhet. Genom de anställdas 

aktiva medverkan skapas en ansvarskänsla och ett incitament att uppnå målen.8 

Shah och Ward lyfter också fram att de anställdas aktiva medverkan, flexibilitet, hängivenhet 

och engagemang är centralt för att lyckas med lean.9 

Liker och Wilson betonar att den kultur som råder bland de anställda, är av stor vikt för att 

lyckas med leanarbetet.10  

 

Mot bakgrund av att man inom ekonomistyrningen ser målkongruens som en viktig faktor för 

att uppnå önskad styrning och organisationens mål, och att man inom lean starkt betonar de 

anställdas aktiva medverkan och kultur, så blir den mening som anställda tillskriver centrala 

handlingar av stort intresse att undersöka.  

                                                 
4 Corbin och Strauss (2008), s. 2, 12, 97; Bryman och Bell (2011), s. 30. 
5 Wilson (2010), s. 179-188; Corbin och Strauss (2008), s. 2, 12, 97. 
6 För den med lean helt obekante läsaren hänvisar jag till teorikapitlet för en mer detaljerad redogörelse av 
produktionssystemet; Cooper (1995), s. 3. 
7 Atikinson, Kaplan, Matsumura och Young (2012), s. 292; Shah och Ward (2007), s. 791. 
8 Maskell och Baggaley, (2006) s. 38-40. 
9 Shah och Ward (2007), s. 788, 791. 
10 Liker (2009), s. 25, 28, 31, 32, 33; Wilson (2010), s. 185 
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Skulle de anställdas mening vara sådan att deras agerande som konsekvens inte ligger i linje 

med organisationens mål, så äventyras möjligheten att nå målkongruens. 

 

Den allt större spridning som lean fått bland företagen och deras ekonomistyrning, gör att den 

av de anställda utförda, och inom systemet centrala handlingen, att eliminera slöseri, blir av 

allt större vikt för företagens möjlighet att nå sina mål.  

Det är mot denna bakgrund som jag har valt att studera mening kopplad till eliminering av 

slöseri inom lean. 

 

1.2 Tidigare forskning – är omfattande gällande lean 

Forskningen om lean och eliminering av slöseri är omfattande. Här kan jag bara kort teckna 

bilden av att den täcker in många olika områden. 

Ohno som var en av de personer som utvecklat det som idag kallas för lean, har i en bok 

beskrivit hur man utformade produktionen på Toyota i Japan. Elimineringen av slöseri måste 

enligt hans åsikt vara varje företags främsta mål. 

Ohno berör meningsfrågan på så sätt att han säger att elimineringen av slöseri förhöjer 

arbetsvärdet för de anställda då de därigenom slipper utföra meningslösa aktiviteter. 11 

 

Womack, Jones och Roos har skrivit den kända boken The Machine that Changed The World.  

De använder termen lean production, och även om författarna säger att de menar att lean kan 

tillämpas av alla överallt, så fokuserar de i linje med sin term främst på tillverkningsindustrin. 

Det är inte så konstigt då boken till stor del handlar om bilindustrin. Det är också hela tiden 

masstillverkningens tillkortakommanden i jämförelse med lean production som lyfts fram. 

Författarna betonar att lean kan användas över alla nations- och kulturgränser – universellt. I 

bokens sista kapitel går de i princip igenom vad varje världsdel behöver beakta för att ställa 

om tillverkningen enligt lean.12 

Womack och Jones tar även i en artiklel upp frågan om lean, och klargör hur viktigt det är att 

eliminera slöseri. Även här ger de mest exempel utifrån tillverkningsindustrin. 

Något om meningsfrågan hittar jag inte i deras skrifter.13 

 

                                                 
11 Ohno (1988), s. 20, 54, 56, 129; Holweg, s. 422. 
12 Womack, Jones och Roos (1990), s. 7-9, 257-278; Holweg (2007), s. 428. 
13 Womack och Jones (1996), s. 140-158. 
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Att lean kan användas, och inom forskningen undersöks, inom andra områden än inom 

tillverkningsindustrin finns det flera exempel på 

Teichgräber och Bucourt utforskar exempelvis lean inom sjukvården. Författarna säger att 

eliminering av slöseri är huvudmålet inom den del av lean som de tittar på. De säger 

emellertid också att slöseritanken är utvecklad inom tillverkningsindustrin, och måste 

anpassas vid användningen inom sjukhusmiljön.14 

 

Maskell och Baggaley har studerat lean i samband med kalkylering och redovisning. Precis 

som Womack, Jones och Roos så kontrasterar författarna masstillverkning gentemot lean. De 

argumenterar för att masstillverkningens kalkylering och redovisning leder till slöseri i form 

av insamlandet av stora datamängder. Datamängderna leder till onödiga rapporter och möten, 

som genom att de inte behövs är slöseri. Lean eliminerar slöseriet och förenklar kalkyleringen 

och redovisningen.15 

 

Även om många av författarna nämnda ovan ger utförliga redogörelser för hur organisationer 

som vill jobba inom lean bör göra, och det i synnerhet i relation till att eliminera slöseri, så 

berör de inte direkt meningsfrågan.  

Hur inre och yttre belöningar kan motivera anställda berörs ganska utförligt inom litteratur 

kopplat till ekonomistyrning och management.16 

Själva meningsfrågan verkar dock inte ha tilldragit sig så stort intresse. 

Istället är det inom organisations- och beteendeforskningen som man finner undersökningar 

som berör ämnet. Uttrycket ”management of meaning” förekommer där relativt ofta. 

Smircich och Morgan beskriver hur en ledare skapar mening genom språket, gester, ritualer, 

drama, berättelser, myter och symbolisk konstruktion.  

Författarna lyfter tydligt fram kontextens betydelse för meningsfrågan och hur människor 

konstruerar sina tolkningar av verkligheten. Den mening som de anställda konstruerar ligger 

inte alltid i linje med den mening som ledningen önskar se, vilket författarna belyser med 

flera exempel.17  

Någon sammankoppling av meningsfrågan till lean, och mer specifikt till eliminering av 

slöseri, hittar jag inte vid mina sökningar inom tidigare litteratur. 

 

                                                 
14 Teichgräber och Bucourt (2012), s. e47, e51. 
15 Maskell och Baggaley (2004), s. 133-135, 139, 140, 146. 
16 Atikinson, Kaplan, Matsumura och Young (2012), s. 385. 
17 Smircich och Morgan (1982), s. 258, 259, 262, 263, 267. 
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1.3 Problemets relevans – kunskapsluckan inom leanforskningen 

Tidigare forskning har belyst lean inom flera olika områden, inte bara tillverkningsindustrin. 

Forskningen betonar den stora och betydelsefulla roll som eliminering av slöseri har inom 

lean, oavsett inom vilket område det tillämpas. 

Trots den vikt som inom litteraturen läggs vid målkongruens, de anställdas medverkan och 

kultur, så finner jag inte något arbete som försöker fastställa och kartlägga samband för hur 

meningen hos de anställda ser ut, i relation till den viktiga aktiviteten att eliminera slöseri. 

Inom forskningen kring lean och eliminering av slöseri verkar det finnas en kunskapslucka. 

 

Med tanke på hur viktigt målkongruens är för ekonomistyrningen, och med tanke på hur 

avgörande byggandet av en kultur och aktiviteten elimineringen av slöseri är för lean, så får 

en undersökning som tar sig an den mening som styr de anställdas agerande i arbetet med att 

eliminera slöseri, sin starka relevans. 

Kunskapen har inte utforskats. Det finns en brist inom leanforskningen när det gäller detta 

betydelsefulla område, och det gör problemet intressant och viktigt att utforska. 

 

1.4 Frågeställning och syfte 

Frågeställningen för denna uppsats lyder: 

Inom tillverkande företag som arbetar med lean som produktionssystem: Vilken mening 

kopplar de anställda till elimineringen av slöseri? 

 

Syftet med denna uppsats är att försöka identifiera samband och mönster, som kan leda fram 

till en förståelse av den mening som de anställda kopplar till elimineringen av slöseri. 

Uppsatsen har alltså både ett utforskande och förstående syfte. 

 

På så sätt hoppas jag kunna börja täppa till den kunskapslucka som forskningen uppvisar. 

Min förhoppning är att andra tar vid där jag slutar, så att kunskapen om detta betydelsefulla 

område kan utvecklas. 

 

1.5 Målgrupp – yrkesverksamma inom ekonomistyrning och forskare 

Såväl personal ansvariga för ekonomistyrningen på företag, som forskare inom lean, utgör 

målgrupper för min uppsats. 

De förra då jag hoppas att min uppsats skall kunna öppna deras ögon för möjligheten till, 

betydelsen av, och potentialen i att kartlägga den mening som de anställda tillskriver 
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elimineringen av slöseri. Detta för en effektiv utformning av ekonomistyrningen där de 

djupare drivkrafterna bakom de anställdas agerande vägs in i arbetet med att bygga en kultur 

och nå målkongruens. 

De senare då jag hoppas att min uppsats skall kunna initiera vidare forskning, inom ett 

förbisett men viktigt område, av de som valt att på heltid ägna sig åt undersökningar kopplade 

till lean och ekonomistyrning. På så sätt kan kunskapen i framtiden utvecklas, och förståelsen 

fördjupas. 

 

1.6 Disposition 

I introduktionen har läsaren redan blivit bekant med bakgrunden till denna uppsats, tidigare 

forskning, problemets relevans och undersökningens frågeställning och syfte, samt uppsatsens 

målgrupper. 

Frågeställningen och syftet kommer att styra mina val av strategi, och metod (såväl metod för 

analys, som metod för insamling av data), vilket kapitel 2 kommer att behandla.  

I det kapitlet behandlas även etiska överväganden i relation till min undersökning. 

I kapitel 3 tecknas det teoretiska ramverket för uppsatsen. Det handlar om teori kring lean och 

eliminering av slöseri. I kapitel 4 redogör jag för empirin utifrån det insamlade materialet. 

I kapitel 5 följer så analysen av materialet och diskussioner kopplade till det. Kapitlet mynnar 

ut i en presentation av resultat och i skapandet av en modell. Kapitel 6 avslutar uppsatsen, 

med en formulering av slutsatser och svar på frågeställningen, praktiska råd, reflektioner samt 

förslag till vidare forskning.  

Sist i uppsatsen återfinns referenser, och som bilagor finner läsaren en grundversion av den 

använda intervjuguiden, och ett förklarande exempel gällande analys inom grundad teori. 
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2 Strategi och metod 

I detta kapitel redovisas skälen för valet av kvalitativ strategi, och valet av en metod baserad 

på grundad teori. Motiven bakom val av datainsamlingsmetod i form av semi-strukturerade 

intervjuer och insamling av dokument, presenteras. Urvalsförfarandet klargörs, och 

tillvägagångssättet vid analysen beskrivs. Bedömningskriterier anpassade för undersökningen 

fastställs, och uppfyllandet av kriterierna diskuteras. Slutligen redovisas de etiska 

överväganden som gjorts i samband med undersökningen. 

 

2.1 Val av vetenskaplig strategi – kvalitativ strategi 

I förhållande till min inledande fråga och mitt syfte så upplever jag en mycket god passform 

med kvalitativ strategi, såsom den presenteras av Bryman och Bell. 

Med hänsyn taget till förhållandet mellan teori och forskning så har uppsatsens frågeställning 

och syfte god passform med den kvalitativa forskningsstrategins betoning av teorigenerering 

med fastställande av relationer och samband utifrån induktiva slutledningar. 

Ontologin inom kvalitativ strategi betonar mening, och hur denna kontinuerligt skapas och 

revideras av de sociala aktörerna, vilket också detta har god passform, då det är just mening 

som frågeställningen griper efter. 

Epistemologin inom kvalitativ strategi betonar tolkande förståelse med utgångspunkt i 

människors vardagskunskap, och den mening som där skapas. Det ligger i linje med 

uppsatsens förstående syfte. Eliminering av slöseri är en del av de vardagssysslor som sker 

inom en organisation präglad av lean. Att försöka uppnå en tolkande förståelse av den mening 

som tillskrivs denna aktivitet i vardagen, och sålunda betrakta aktiviteten utifrån aktörernas 

perspektiv, ligger helt i linje med den kvalitativa forskningsstrategins epistemologi.18 

I valet av en forskningsstrategi så upplever jag sammanfattningsvis att den kvalitativa 

forskningsstrategin har mycket god passform i relation till min frågeställning och mitt syfte.  

Detta både vad gäller förhållandet mellan teori och forskning, och i förhållande till ontologin 

och epistemologin. 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Bryman och Bell (2011), s. 19, 21, 23-27, 29-34; Corbin och Strauss (2008), s. 55, 56. 



 8

2.2 Val av metod – grundad teori  

 

2.2.1 Grundad teori – metod för insamling av data och metod för analys 

Grundad teori utvecklades av Glaser och Strauss och presenterades redan 1967 i bokform. 

Författarna ville visa hur man inom socialforskningen kan generera eller upptäcka teorier 

utifrån systematiskt insamlad och analyserad data.19  

Enligt Corbin och Strauss har emellertid mycket förändrats inom forskningen och 

kunskapsläget sedan dess, och det är motivet till att jag i huvudsak har valt att utgå från 

författarnas tredje utgåva som uppdaterat och moderniserat grundad teori. 20 

Metodens fokus på att hitta samband och mönster utifrån data om personers vardagsliv, för att 

förstå och nå mening, har god överensstämmelsen med uppsatsens syfte och utgör motivet för 

mig att välja metoden. Grundad teori är både en metod för insamling av data och en metod för 

analys, och jag har använt metoden sett ur båda perspektiven. 

Sambanden och mönstren används inom metoden för att generera teorier. Detta sista steg 

fordrar dock en mer omfattande studie än vad denna uppsatskurs erbjuder – det är en lång 

process säger författarna, och det är ett steg som inte jag kommer att ta här då det heller inte 

ingår i mitt syfte.21 

Grundad teori har, såsom Corbin och Strauss presenterar metoden, vissa huvuddrag, som går 

ut på att man analyserar fram begrepp, med deras egenskaper, och fastställer egenskapernas 

dimensioner (var på en skala egenskapen befinner sig, tex svag eller stark). Man gör 

jämförelser mellan begrepp, och beaktar variation i dimensioner och kontext. Viktigt är att 

söka hitta kopplingar mellan begreppen, och att analysera genom att skriva memon, ett slags 

analytiskt reflekterande anteckningar.22 

Corbin och Strauss säger att begreppen kan inordnas i allt högre abstraktionsnivåer, gärna 

avslutat med en kärnkategori som integrerar alla andra begrepp, men de menar också att det 

faktum att de mer verklighetsnära begreppen har rötter direkt ner i data är det som gör 

kunskap grundad i data så kraftfull. 23 

Att skissera kontexten, dvs de förhållande under vilka något sker, är viktigt, menar Corbin och 

Strauss eftersom kontexten förankrar begreppen i ett sammanhang, och minimerar risken för 

                                                 
19 Glaser och Strauss (1999 [1967] ). s. 1, 2: Corbin och Strauss (2008), s. 1. 
20 Corbin och Strauss (2008), s. vii-ix, 8, 9. 
21 Corbin och Strauss (2008), s. ix, x, xi, 1. 
22 Corbin och Strauss (2008), s. 130-139. Ett klargörande av vad detta sätt att analysera innebär följer i avsnitt 
2.2.5 Grundad teori som analysmetod. 
23 Corbin och Strauss (2008), s. 52, 104, 105. 
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att meningen förvrängs.24 Allt detta kan leda till väldigt komplexa samband, men Corbin och 

Strauss säger att det är en av poängerna. Eftersom verkligheten är komplex, så anser de att 

metoden bör fånga en del av denna komplexitet.25 

 

2.2.2 Urval av företag – Både bekvämlighetsurval och teoretiskt urval används 

Teoretiskt urval är, enligt Corbin och Strauss, en metod för insamling av data som utgår från 

begrepp som härstammar från data. 

Syftet med teoretiskt urval är att samla data från platser, människor och händelser som 

maximerar möjligheten att utveckla begrepp i termer av deras egenskaper och dimensioner, 

och därvid fånga variationer och relationer mellan begreppen. 

Författarna betonar att skillnaden mot andra typer av urval är att urvalet utgår från data, 

istället för att utgå från i förväg uppställda aspekter. 

Det är begreppen som är analysenheten inom grundad teori, inte individer. Det är alltså 

begrepp som väljs ut, och avgör var man vill söka data. 

Urval vid insamling av data sker utifrån att forskaren vill komma åt hur begrepp varierar 

under olika förhållanden. Variation eftersöks alltså för att klarare få grepp om ett begrepps 

egenskaper och dimensioner.26 

Urvalet av företag i relation till min undersökning kan inte sägas ha baserats på teoretiskt 

urval. Visserligen så kunde jag inte göra ett urval bland vilka företag som helst. Att de 

arbetade med lean och eliminering av slöseri på ett medvetet sätt var ett krav. Att de arbetade 

med tillverkning var ett annat krav. Kanske kan man säga att den aspekten liknar ett teoretiskt 

urval – dvs att jag utgick från min frågeställning och begreppen tillverkning, lean och 

eliminering av slöseri vid val av företag. 

Dock så blev valet av de konkreta företag som ställde upp i undersökningen i allt väsentligt ett 

bekvämlighetsurval – valet föll på företag som själva valde att medverka. Det var mycket 

svårt att hitta företag som ville vara med. Glädjande nog så var de två företag som ställde  

upp väl förtrogna med lean som produktionssystem. 

De två företagen är verksamma inom avancerad tillverkningsindustri, och inom samma 

region. Det rör sig om SAAB Aeronautics i Linköping – som tillverkar flygsystem, bland 

annat Gripen, och flygplanskomponenter av olika slag, och Siemens Industrial 

                                                 
24 Corbin och Struss (2008), s. 57, 88, 97, 227. 
25 Corbin och Strauss (2008), s. ix, 8, 91. 
26 Corbin och Strauss (2008), s. 143, 144, 151, 316. 
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Turbomachinery AB (SIT AB) i Finspång – som tillverkar kraftverk och turbiner. Båda 

företagens produkter är tillverkningsmässigt mycket komplicerade.27 

 

2.2.3 Insamling av data genom semi-strukturerade intervjuer 

Jag har ett förhållandevis specifikt område som intresserar mig, nämligen den mening som 

anställda kopplar till elimineringen av slöseri. 

Semi-strukturerad intervju har, enligt Bryman och Bell, en betoning på det generella när det 

gäller formulering av de inledande frågeställningarna. Intresset är riktat mot den intervjuades 

ståndpunkt, och det anses önskvärt att intervjun tillåts röra sig i olika riktningar, då detta ger 

kunskap om vad intervjupersonen upplever vara relevant och viktigt. 28 

Jag väljer en semi-strukturerad intervju på grund av dess goda passform med min 

frågeställning och mitt syfte. Metoden gör att jag kan fokusera kring meningsskapandet kring 

eliminering av slöseri, och den gör det lättare för mig att jämföra svaren mellan flera olika 

personer och söka efter samband och mönster.29 

Den valda metoden är dock inte utan problem. 

Epistemologin talar för en tolkande förståelse av vardagskunskap. 30 

Att sitta i ett ostört rum, och svara på frågor ställda av en intervjuare, är väldigt långt från de 

vardagliga sysslor, på fabriksgolvet, om vilka man skapat en mening. 

I samband med mina intervjuer märkte jag detta särskilt i förhållande till en deltagare. Denne 

tyckte att det var svåra frågor som jag hade. Sannolikt var mina frågor inget som deltagaren 

medvetet reflekterade över i sin vardag. Att plötsligt ”avkrävas” ett svar på något som man 

inte funderat så mycket på, gjorde kanske att frågorna upplevdes som svåra. Innehållet i 

deltagarens svar var emellertid mycket relevant i förhållande till min frågeställning och mitt 

syfte, och jag har använt deltagarens svar på flera ställen i empirin och analysen. 

 

Järvinen belyser i sin artikel att intervjuer bör betraktas som en slags interaktion, mellan 

intervjuaren och den intervjuade, som innebär att verklighet konstrueras och mening skapas.31 

Även Corbin och Strauss tar på flera ställen upp att mening konstrueras i själva 

intervjusituationen i samspelet mellan deltagare och forskare.32 

                                                 
27 SAAB Aeronautics (2013); Siemens produkter och lösningar(2013). 
28 Bryman och Bell (2011), s. 135, 360, 361, 362. 
29 Bryman och Bell (2011), s. 310, 361-364, 366. 
30 Bryman och Bell (2011), s. 25, 31-35. 
31 Järvinen (2000), s. 378, 389. 
32 Corbin och Strauss (2008), s. 10, 28, 31. 
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Om mening konstrueras mellan intervjuare och intervjuad, så kan det betyda att jag samlar in 

mening som inte fanns före intervjun. Den är förstås en del av deltagarens verklighet i alla 

fall. 

Min slutsats av detta är att jag endast kan samla in den mening som deltagarna uttrycker i 

intervjusituationen. Det är den mening som de konstruerat, och som utgör deras verklighet. 

Med anställdas mening i frågeställningen avses i denna uppsats den mening som deltagarna 

ger uttryck för. Meningen hos anställda som inte är deltagare kan jag inte undersöka närmare. 

De ligger utanför denna uppsats räckvidd. Det är utifrån de svar som jag erhåller genom 

intervjuerna som jag kommer att analysera fram mönster och samband.  

Intervjuerna har i tid varit utspridda under april månad 2013. De svar som jag har samlat in 

har för vardera deltagare gjorts vid ett och samma tillfälle.  

 

Rent praktiskt fick valet av semi-strukturerad intervju vissa konsekvenser för den 

intervjuguide som jag utformade till min undersökning. Jag fick ändra i synnerhet 

följdfrågorna efter att de första intervjuerna hade gjorts, för att komma åt egenskaper, 

dimensioner och nya begrepp. Ett exempel är att det av de första intervjuerna framgick att 

anställda kommit olika långt i sitt tänkande kring eliminering av slöseri, och jag bad därför 

deltagarna i efterföljande intervjuer att utveckla de orsaker de såg till detta fenomen. Ett annat 

exempel är att ledningens roll betonades hos vissa i de inledande intervjuerna, varpå jag bad 

efterföljande deltagare att utveckla sina funderingar kring det. 

Det är precis så arbetet med intervjuguiden skall fungera, säger Corbin och Strauss.33 

I Bilaga 1 återfinns en grundversion av den första intervjuguiden. Flera andra frågor hölls i 

beredskap ifall någon deltagare skulle ha svårt att berätta. Dock så vara alla deltagare talföra, 

med vissa variationer, och försåg mig med ett rikt material. Grundversionen byggdes ut på 

ovan beskrivna sätt efter de inledande intervjuerna. 

 

När det gäller urval så uttryckte jag, vid de inledande kontakterna med de deltagande 

företagen, önskemål om att få intervjua personer som representerade en viss bredd bland de 

anställda. Detta för att kunna fånga upp variationer i tänkandet kring eliminering av slöseri 

hos olika nivåer i beslutshierarkin, olika åldersgrupper, och andra bakgrundsfaktorer.  

Detta är skälet till att jag intervjuade både personer som var chefer, och arbetare, och personer 

med olika ålder och olika kön. Företagen föreslog också att anställda som kommit lite olika 

                                                 
33 Corbin och Strauss (2008), s. 145, 152. 
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långt i tänkandet kring lean kunde ingå, och då det låg helt i linje med min önskan om att 

fånga variation, så tackade jag tacksamt ja till det förslaget. 

Ur de ovan nämnda synpunkterna så kan man säga att jag gjorde ett teoretiskt urval. Jag sökte 

deltagare som skulle kunna erbjuda svar som gav variation i begreppen. 

Däremot så hade jag ingen möjlighet att själv handplocka de som verkligen ställde upp som 

deltagare. Det sköttes av företagen. Å andra sidan så hade jag inte ens kunnat välja om det 

hade varit möjligt, då jag helt saknade all kunskap om hur långt de anställda befann sig i sitt 

leantänkande och arbetet med att eliminera slöseri.  

Urvalet av varje enskild deltagare blev ett bekvämlighetsurval på så sätt att jag, bland alla 

tänkbara intervjukandidater som uppfyllde ovanstående önskemål om bredd och variation 

bara kunde intervjua de som råkade vilja ställa upp.  

Sammanlagt blev det 13 deltagare. Fem från det företag som jag har kallat för Företag B, och 

åtta från Företag A. Fyra kvinnor, nio män. Dessa fördelade sig på 12 intervjutillfällen, då två 

deltagare intervjuades samtidigt på Företag A. Skälet till denna dubbelintervju var att de två 

deltagarna utgjorde de inledande kontaktpersonerna på företaget, och de vill först träffa mig 

för att sedan bestämma hur vi skulle gå vidare. Intervjun genomfördes vid detta inledande 

möte. 

 

När Företag B erbjöd sig att deltaga i min undersökning så indikerade de ganska tidigt att det 

fanns en möjlighet att kunna få intervjua en högre chef, om det visade sig vara önskvärt. 

Efter att jag gjort den första omgången intervjuer på de båda deltagande företagen, så 

framkom ur data att stöd från ledningen ansågs viktigt för möjligheten att lyckas med lean och 

eliminering av slöseri. Jag upplevde det som angeläget att utforska ledningsbegreppet och se 

om variationer kunde upptäckas. Därför bestämde jag mig för att följa upp erbjudandet om att 

få intervjua en högre chef. Efter mailkontakt visade det sig att det gick bra. 

Motivet att välja den högre chefen skulle jag därför vilja säga uppfyller kravet på teoretiskt 

urval, som jag har förstått begreppet hos Corbin och Strauss. Jag utgick från ett sökande efter 

variation i begrepp i valet av lämplig person att intervjua. 

 

När det gäller teoretisk mättnad så säger Corbin och Strauss att detta handlar om att varje 

begrepp och kategori är utforskad i detalj vad gäller deras egenskaper och dimensioner, under 

olika förhållanden, inkluderat hänsynstagande till variationer, och relationer till andra 

begrepp. Teoretisk mättnad inträder inte förrän efter en mycket omfattande analys. 
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Corbin och Strauss säger att det är tveksamt om fem eller sex en-timmes-intervjer kan leda till 

teoretisk mättnad. Att utveckla begrepp är ett omfattande arbete. 34 

Jag har samlat in data från 13 deltagare, men intervjuerna har varierat i längd från en knapp 

halvtimme till ca en timme per person. Även om jag alltså anser att jag till viss del kunnat 

använda mig av teoretiskt urval, så kan jag nog inte göra anspråk på att ha uppnått teoretisk 

mättnad i den betydelse som Corbin och Strauss lägger in i termen. En betydligt mer 

omfattande djupdykning i ämnet hade sannolikt behövts.  

Jag bedömer att jag inte nått tillräcklig teoretisk mättnad för att bygga några teorier, men 

däremot för att kunna peka på några mönster och samband. 

 

2.2.4 Insamling av data genom dokument 

Bryman och Bell nämner att de som använder sig av kvalitativa intervjuer, dessutom ofta 

samlar in och analyserar texter och dokument. 35 

Corbin och Strauss säger att dokument kan användas för verifikation.36 

I relation till min undersökning så var det av intresse att se om de svar på meningsfrågan som 

intervjuerna gav låg i linje med den mening som uttrycks i företagets dokument, eller inte. 

Sådana samband är en del av mitt sökande efter mönster. Såväl skillnader som likheter mellan 

intervjusvaren och dokumenten är intressanta ur sambands- och mönstersökande synvinkel. 

 

Jag bad företagen om dokument som visade hur företaget arbetade med och resonerade kring 

lean och eliminering av slöseri. Jag utgick alltså från begrepp när jag bad företaget välja 

dokument. De dokument som samlades in valdes dock ut genom bekvämlighetsurval. Jag 

erhöll de dokument som företagen ville låta mig ta del av. 

Från Företag B fick jag ett dokument som visade hur en avdelning genom en Workshop hade 

arbetat för att få ner ledtider och organiserat den fysiska miljön för ett optimalt flöde. 

Från Företag A fick jag ett dokument om företagets produktionssystem, ett annat dokument 

om deras Shoop Floor Management, och ett tredje som visade hur de via en blankett arbetar 

för att komma fram till grundorsaken till ett problem, och formulera en åtgärdsplan. 

När jag emellertid väl fått dokumenten i min hand, så skulle jag vilja påstå att jag använde 

mig av teoretiskt urval på det sätt som Corbin och Strauss avser, genom att jag sökte efter 

                                                 
34 Corbin och Strauss (2008), s. 113, 143, 148, 149. 
35 Bryman och Bell (2011), s. 299, 310. 
36 Corbin och Strauss (2008), s. 27. 
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begrepp som jag mött i, eller analyserat fram ur, data – och därvid beaktade variation för att 

kartlägga egenskaper och dimensioner, och fastställa relationer. 

Det visade sig emellertid att dokumenten inte innehåller så mycket om mening i förhållande 

till eliminering av slöseri. Det som jag fann användbart kommer att tas upp i analysen. Det 

dokument som var av störst relevans i förhållande till min frågeställning och mitt syfte var det 

dokument från Företag B som redogjorde för Workshopen. 

 

Sammantaget kan jag för insamlingen av data via semi-strukturerad intervju och dokument, 

sägas ha använt en tvärsnittsdesign. Det betyder att jag samlade in data från varje deltagare 

vid ett och samma tillfälle. Valet av tvärsnittsdesign motiverar jag utifrån Bryman och Bell, 

som menar att designen är lämplig när man är intresserad av variation och söker mönster och 

samband.37 

 

2.2.5 Grundad teori som analysmetod 

I förhållande till min undersökning så har jag använt grundad teoris sätt att analysera på så 

sätt att jag utifrån den text som jag fått fram genom transkribering av intervjusvaren, har sökt 

efter olika begrepp.38 Till exempel har jag samlat uttryck såsom - ”roligt”, ”jättekul”, 

”arbetsglädje”, ”man mår bra” – under begreppet känslor. Det är ord som jag hittar i det 

insamlade datamaterialet som ligger till grund för begreppen. Känslor kan ha egenskaperna 

laddning och intensitet. Intensiteten har i data, som exemplen visar, en dimension som 

sträcker sig från klart positivt (roligt) till starkt positivt (jättekul). Jag försöker då också hitta 

avvikande fall. Bland deltagarna i min undersökning finner jag inga avvikande fall, men jag 

får höra talas om dem. Dessa avvikande fall är negativa till den kontroll över processer som 

arbetet med att eliminera slöserier leder till. I vissa fall är de allmänt nejsägare till företagets 

leansträvanden. Här har jag då exempel på negativa känslor. Begreppet känslor får alltså två 

skilda laddningar, positivt och negativt. Jag har sedan jämfört olika deltagare, och de två 

företagen, med varandra för att fastställa likheter och skillnader, och för att hitta kopplingar 

mellan alla de olika begrepp som jag analyserat fram ur data. Jag har även försökt att inordna 

framanalyserade begrepp i ännu högre begreppsabstraktioner, såsom grundad teori 

rekommenderar. Till exempel så har jag ordnat begreppen ”kontroll över processer”, ”fysisk 

ordning” och ”kontroll över ekonomi”, inom det mer abstrakta och överordnade begreppet 

”ordning och reda”. 

                                                 
37 Bryman och Bell (2011), s. 65. 
38 Referenser till påståenden i texten nedan återfinns i den detaljerade beskrivningen i Bilaga 2. 
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Allt detta arbete har jag utfört genom att skriva ner mina tankar, vad som inom grundad teori 

kallas för memon. I början mest som klotter, för att efterhand, parallellt med insamlingen av 

data, ta fastare form när jag tyckte mig se mönster och samband. De nedskrivna tankarna är 

både analys och en dokumentation av analysen, och inom grundad teori tillmäts de genom 

denna tvådelade funktion stor betydelse.  

I mitt analysarbete har jag slutligen, i linje med grundad teori, frågat mig: Vad är det som 

pågår? Detta ledde fram till skapandet av en modell för att åskådliggöra helheten, som jag 

kommit att uppfatta den via data. Jag har alltså i analysen försökt att fånga vad insamlad data 

egentligen handlar om - att se den stora bilden - såsom den tecknas av sambanden mellan 

begreppen, för att nå fram till den mening som deltagarna kopplar till eliminering av slöseri. 

 

2.2.6 Bedömningskriterier utifrån grundad teori används  

Corbin och Strauss ger uttryck för att de inte känner sig väl till mods med kriterierna validitet 

och reliabilitet då de är så starkt kopplade till kvantitativ forskning. 

Författarna vill istället presentera några vägledande kriterier – som just skall ses som 

vägledande, och inte som fasta lagar.39 

Corbin och Strauss fokuserar särskilt på bedömningskriterierna  trovärdighet (credibility), 

tillämpbarhet (applicability) och kreativitet (creativity).40 

Trovärdighet och tillämpbarhet togs upp redan av Glaser och Strauss vid deras introduktion av 

grundad teori 1967. 41 

I förhållande till min uppsats, och utifrån trovärdighet såsom Glaser och Strauss och Corbin 

och Strauss fastställer kriteriet, så tecknar jag det teoretiska ramverket på ett begripligt vis i 

ett eget kapitel, vilket jag anknyter till i analysen vid de tillfällen empirin aktualiserar teorin. 

Det är svårt att, som författarna menar, ge läsaren en känsla av att ha varit med i 

sammanhanget, då det inte är en händelse som jag undersöker. Empirin har jag dock försökt 

utforma som en berättelse, med citat från deltagare, så att läsaren ändå skall kunna få lite 

känsla av hur deltagarna resonerar kring eliminering av slöseri. Jag redovisar i analysen precis 

hur jag identifierar begrepp, samband och mönster, så att läsaren skall kunna bedöma 

forskningsprocessen. Hur urval gjordes, och hur datainsamlingen styrdes av analysen, har jag 

redan beskrivit på ett tydligt sätt för läsaren. Att en undersökning av mening kopplad till 

                                                 
39 Corbin och Strauss (2008), s. 301, 309, 311. 
40 Corbin och Strauss (2008), s. 301. 
41 Glaser och Strauss (1999 [1967] ), s. 228-233, 237. 
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eliminering av slöseri är viktigt och bidrar med ny kunskap, en egenskap författarna trycker 

på, har jag behandlat i inledningen.42 

Genom deltagarna på ett av företagen framkom att det finns vissa anställda, på andra håll i 

företaget, som har en avvikande inställning till arbetet med att eliminera slöseri, och 

leansträvandena. Det handlade om montörer som ingick i en fixarkultur, och om rena 

nejsägare.I förhållande till trovärdighetskriteriet så borde jag i idealfallet ha försökt få 

intervjuer med de avvikande fall som identifierades genom deltagarna. På så sätt hade jag 

kunnat utforska den sidan djupare. Inga sådana personer deltog i undersökningen, vilket kan 

ses som en brist. Hade jag begärt att få intervjua någon representant från dessa grupper, så 

hade det säkert kunnat gå att ordna, för företagen var mycket tillmötesgående. Jag kunde 

emellertid knappt hantera den mängd intervjuer som jag utförde, och tanken på fler intervjuer 

slog mig inte förrän jag hade börjat bearbeta det insamlade materialet. Jag bedömde då att jag 

inte skulle kunna hantera mer material, och kände att jag ändå via deltagarna kunde identifiera 

att dessa grupper fanns, och måla upp en bild av de konsekvenser det innebar. Denna brist gör 

att jag kanske inte uppfyller trovärdighetskriteriet till etthundra procent, men i stora drag 

menar jag ändå att jag lyckats uppfylla bedömningskriteriet.43 

 

När det gäller tillämpbarhetskriteriet, såsom Glaser och Strauss, och Corbin och Strauss, 

presenterar det med fokus på praktisk användbarhet och möjliggörande av förändring, så har 

jag efter avslutad analys formulerat flera praktiskt användbara råd, som jag hoppas att de 

deltagande företagen och deras anställda kan ta till sig, och bygga vidare på för att förändra 

dagens situation till en ännu bättre situation. Jag har genom deltagarna erhållit ett mycket rikt 

och användbart material, till min uppsats. De praktiska råden är mitt sätt att ge något i 

gengäld. För forskares del så tror jag att den modell jag har skapat, och den mening som min 

förståelse har lett fram till, kan utgöra en utgångspunkt för vidare forskning. Verifikation och 

falsifikation av mina resultat kan utgöra en utgångspunkt för andra forskare. En annan 

utgångspunkt är att bygga en allt bättre ekonomistyrning, med beaktande av meningsfrågan.44 

I det stora hela så anser jag att jag uppfyller tillämpbarhetskriteriet. 

 

Kreativitet är viktigt, säger Corbin och Strauss, och jag uppfyller detta kriterium då jag, såsom 

författarna föreslår, brainstormat genom hela arbetet med att analysera insamlad data, och ur 

                                                 
42 Glaser och Strauss (1999 [1967] ), s. 228-232; Corbin och Strauss (2008), s.300, 302, 305, 307, 308, 319, 320. 
43 Glaser och Strauss (1999 [1967] ), s. 228-232; Crobin och Strauss (2008), s. 302, 307, 308. 
44 Glaser och Strauss (1999 [1967] ), s. 237, 242, 245; Corbin och Strauss (2008), s. 284, 300, 305, 319, 320;  
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detta skapat en egen modell som visar på flera viktiga samband. Jag har utifrån deltagarnas 

svar upptäckt hur olika begrepp kan relateras till varandra och utifrån detta skapat modellen, 

och format en förståelse för den mening som deltagarna kopplar till elimineringen av slöseri.45 

 

Många andra kriterier hos Corbin och Strauss uppfylls av att man tillämpar metoden såsom 

jag tidigare ha beskrivit den, vilket också sägs inkludera att slutrapporten innehåller en 

diskussion av en del memon, och att datainsamlingen har kännetecknats av att ha drivits 

framåt av de längs vägen framanalyserade begreppen, och inte av i förväg bestämda frågor 

och begrepp.46 Det viktigaste memot av alla diskuterar jag i slutsatsavsnittet, och även om 

datainsamlingen inleddes med i förväg bestämda frågor, så formulerade jag nya längs vägen 

utifrån de begrepp som aktualiserades i analysen. 

Mitt motiv till att följa dessa bedömningskriterier hos Corbin och Strauss är att de tagits fram 

för att passa ihop med grundad teori i den form som författarna utformat den. 

 

Min analys blir inte klar förrän precis innan inlämning, så jag kan inte fullt ut tillämpa den av 

Corbin och Strauss skisserade typen av respondentvalidering, där deltagarna får läsa både 

texten och själva analysen. 47 

Däremot så har jag – i överenskommelse med vad som avtalades redan vid intervjun - försett 

deltagarna med sin respektive del av den sammanfattande text som jag skapat utifrån 

transkriberad intervju. Deltagarna har ombetts kontrollera texten mot fel eller 

missuppfattningar. Det är i den betydelsen som jag har använt mig av respondentvalidering. 

Responsen från deltagarna ledde till några smärre strykningar av ord och vissa meningar, men 

i stort så bekräftade de att jag uppfattat dem rätt i den sammanfattande texten. 

 

2.3 Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet har gett ut en skrift som heter ”God forskningssed”. 

I God forskningssed sägs att medverkande måste få en reell möjlighet att ge ett informerat 

samtycke. Det handlar dels om den information som ges till de medverkande, och dels om de 

medverkandes samtycke till att delta under de förutsättningar som klargjorts i 

informationen.48 

                                                 
45 Corbin och Strauss (2008), s. 304, 306. 
46 Corbin och Strauss (2008), s. 306, 307. 
47 Corbin och Strauss (2008), s. 113, 273. 
48 God forskningssed (2011), s. 22, 45 
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I samband med de intervjuer som jag genomfört, så informerade jag deltagarna genom att 

inledningsvis berätta om mig själv – vem jag är, varför jag gör undersökningen och var i min 

utbildning den hör hemma. Jag informerade om syftet med undersökningen, såsom jag 

formulerat det i inledningen utifrån min fråga, och om hur jag utifrån det samlar in material 

via intervjuer och dokument. 

Jag förklarade på vilket sätt deltagarnas svar kommer att vara konfidentiellt, och hur jag kodar 

deras namn, men att denna kod är tillgänglig för forskare och studenter för att mina resultat 

skall kunna kontrolleras. Genom att deltagarantalet är litet, så klargjorde jag att åtminstone 

internt på företaget så är det inte omöjligt att andra kan identifiera vem som svarat vad, 

särskilt om man har en unik position. Jag upplyste om risken att de svar man ger kan ogillas 

av andra, eller ge andra negativa följdverkningar, och jag förtydligade att frågor kan hoppas 

över om man så önskar. Jag tydliggjorde också att deltagandet är frivilligt. 

Jag redogjorde för att det inspelade materialet kommer att förvaras hos mig, och bearbetas på 

så sätt att jag transkriberar texten, sammanfattar den, och skickar tillbaka den till deltagaren 

för att missförstånd och misstag från min sida, skall kunna rättas till. Syftet med det är att 

säkerställa att jag uppfattat deltagaren på rätt sätt. 

Jag bad deltagaren, före intervjun om samtycke till att spela in ljudet från intervjun, och efter 

intervjun om samtycke till att jag fick använda den information deltagaren lämnat. 

 

I det stora hela så anser jag att jag genom detta förfarande har beaktat flertalet av de etiska 

aspekter som Vetenskapsrådet lyfter fram, och som är relevanta för min undersökning.49 

Dock måste jag erkänna att i ett fall, för Deltagare B4, så hade jag förlagt informationspappret 

som jag använde som en checklista, och fick informera ur minnet. Informationspappret hittade 

jag i slutet av intervjun, och jag kunde då komplettera de punkter som jag inte hade kommit 

ihåg ur minnet. Genomförandet gav säkerligen deltagaren ett splittrat intryck av 

informationen. Jag glömde även att, såsom jag annars vanligen gjorde med alla deltagare, i 

slutet av intervjun fråga om jag fick använda det material som jag spelat in. Genom att 

deltagaren dock godkände materialet genom den respondentvalidering som senare gavs, så 

tolkar jag det som ett samtycke i efterhand. 

Eftersom antalet deltagare på grund av uppsatsens omfattning inte kunde bli så stort – och 

därför ovanstående risk för identifikation föreligger, så har jag i empiriavsnittet valt att kalla 

ett av företagen för Företag A, och det andra för Företag B, utan att klargöra vilket företag 

                                                 
49 God forskningssed (2011), s. 43, 67. 
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som är vilket. Varje deltagare har fått en kod, som är utformad så att bokstaven anger 

företaget, och siffran personen. En deltagare kan exempelvis benämnas som ”B3”. 

 

Att samla in material från de anställda skulle kunna tolkas som att jag ensidigt utnyttjar 

relationen med deltagarna. Kvalitativ strategi brukar vanligen vara känslig för denna typ av 

kränkningar, vilket märks inte minst bland feministiska forskare där en ”exploaterande” 

relation betraktas som mycket negativt. Lösningen som jag ser det är att erbjuda något i 

utbyte.50 Efter avslutad analys formulerar jag därför några praktiska råd riktade till deltagande 

personal och företag. 

Om mina rön kring meningen används inom ekonomistyrningen i nära samarbete med 

deltagarna, så att de kan förändra sin situation på ett sätt som ligger i deras eget intresse, så 

skulle det kunna minska exploateringen och det etiska problemet.51 En sådan praktisk 

användning av resultaten skulle också ligga helt i linje Corbin och Strauss som framhåller 

praktisk tillämpbarhet som ett viktigt bedömningskriterium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Bryman och Bell (2011), s. 358, 359. 
51 Bryman och Bell (2011), s. 328, 329. 
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3 Teori - Lean och eliminering av slöseri 

I detta kapitel tecknas teorin kring lean och den centrala aktiviteten eliminering av slöseri. 

Först klargörs termen leans ursprung. Därefter beaktas teori om lean utifrån hur lean rent 

konkret praktiseras bland tillverkande företag. Lean inom kalkylering och redovisning får en 

särskild behandling, och två vanliga verktyg inom lean berörs. En närmare titt på de 

anställdas medverkan och roll inom lean, leder över till en redogörelse över lean som kultur. 

Detta följs av ett klargörande av meningsbegreppet, innan slutligen termerna ”eliminera” 

och ”slöseri” diskuteras. Allra sist sammanfatta teorins huvuddrag. 

 

3.1 Lean inom tillverkningsindustrin 

 

3.1.1 Termen lean 

När det gäller termen lean så upplyser oss Holweg om att det var Krafcik som 1988 

introducerade begreppet lean production. Därefter använde Womack, Jones och Roos 

uttrycket för att kontrastera Toyotas system mot det västerländska massproduktionssystemet i 

boken som förkortat heter ”The Machine That Changed the World”. 52 

Womack, Jones och Roos säger att själva termen ”lean” syftar på att i jämförelse med 

massproduktion så använder systemet mindre av allting. Det är mer resurssnålt. Lean 

använder mindre golvyta, mindre lager, färre antal timmar vid produktutveckling, lägre 

investering i verktyg, lägre tidsåtgång, etc.53 

 

3.1.2 Lean utifrån praktisk tillämpning  

Shah och Ward har skrivit en artikel där de vill klargöra innebörden i begreppet lean 

produktion.54 Shah och Ward´s angreppssätt är att först granska litteratur som skrivits kring 

lean produktion. Genom att följa den historiska utvecklingen av lean produktion begreppet 

såsom det framställts i litteraturen, och genom att för det andra använda sig av information 

som de samlat in från tillverkningsföretag, så försöker de vaska fram ett svar på vad lean 

produktion är.55 

                                                 
52 Holweg (2007), s. 420, 426. 
53 Womack, Jones och Roos (1990), s. 13. 
54 Avsnittet 3.1 om lean, och 3.2, samt 3.4 är till största delen hämtat från en inlämningsuppgift som jag skrev 
inom kursen i Kalkyleringssystem i företagande. Det är min egen text, men enligt Vetenskapsrådet (God 
forskningssed (2011), s. 110) så utgör det ett brott mot God publiceringssed att inte ange att man hämtat texten 
från ett annat sammanhang. De föreslår att man anger detta i ett förord eller, såsom jag har gjort, i en not; Shah 
och Ward (2007), s. 785. 
55 Shah och Ward (2007), s. 785, 799. 
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Shah och Ward menar att litteraturen inte alltid gjort en skillnad mellan själva lean produktion 

systemet och de enskilda ingående delarna, och inte heller har alltid de enskilda delarna hållits 

isär från varandra. Ibland överlappar begreppen varandra. 56 Shah och Ward utför en 

omfattande analys där de bla använder sig av X2-test, för att avgöra om korrelationen mellan 

begreppen och författarnas resultat är signifikanta.  

Vad Shah och Ward kommer fram till genom sin undersökning, av bland annat hur företagen 

gör, är en lista på 48 verktyg, eller typer av praxis, kopplade till lean produktion. Flera av 

dessa har likheter, tex flera handlar om utvecklandet av leverantörer. De 48 verktygen 

destillerar författarna därför ner till 10 faktorer, som de anser utgör 10 distinkta, från varandra 

åtskilda, dimensioner av ett lean system. 

De 10 faktorerna är: (och fokus ligger på tillverkningsföretag) 

1 - Supplier feedback – att man ger återkommande feedback till leverantörerna 

2 – JIT (= just in time) delivery by suppliers – säkerställer att leverantörerna levererar rätt 

kvantitet, i rätt tid, och till rätt plats. 

3 – Supplier development – företaget utvecklar sina leverantörer så att de kan involveras i 

företagets produktionsprocesser. 

4 – Customer involvement – med fokus på kunden och dennes behov. 

5 – Pull – underlättar JIT produktion inklusive kanban kort, som signalerar start och stopp av 

produktionen. 

6 – Continous flow – etablerar mekanismer som möjliggör och underlättar det kontinuerliga 

flödet av produkter 

7 – Set up time reduction – reducera processavbrott mellan produktbytena. 

8 – Total productive/preventive maintenance – angriper utrustningens stillaståendetid genom 

totalt produktionsunderhåll, och säkrar på så sätt en hög tillgänglighet hos utrusningen. 

9 – Statistical process control – säkerställer att varje process förser nästa process med 

defektfria enheter. 

10 – Employee involvement – de anställda ges en roll i problemlösning, och de är 

tvärfunktionellt tränade.57 

 

Shah och Ward vill fånga många facetter av fenomenet lean produktion, och väljer att 

definiera begreppet så här: 

                                                 
56 Shah och Ward (2007), s. 785, 786, 790, 792. 
57 Shah och Ward (2007), s. 794, 799. 
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Leverantörer Företaget Kunder 

Supplier feedback. 
 
JIT delivery by 
suppliers. 
 
Supplier 
development. 

Pull. 
 
Continous flow 
 
Set up time 
reduction 
 
Total productive / 
preventive 
maintenance 
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involvement. 

Customer 
involvement. 
 

 

Figur 1: Tio faktorer  av 
leansystemet fördelade 
längs värdekedjan. 

Lean produktion är ett integrerat socio-tekniskt system vars huvudmål är att eliminera slöseri 

genom att samtidigt reducera eller minimera leverantör-variabilitet, kund-variabilitet och 

intern variabilitet. 

Författarna menar att tex leverantörs-variabilitet uppstår när leverantörerna inte lyckas 

leverera rätt kvantitet, eller rätt kvalitet, i rätt tid, eller till rätt plats.  

En pålitlig och engagerad leverantörsbas bestående av några få nyckelleverantörer med 

långtidskontrakt är ett hjälpmedel för att hålla variabiliteten i schack. 

Kund-variabilitet är variation i efterfrågan från kunderna, och hanteras exempelvis genom 

olika verktyg för att hålla en jämn produktion och att producera i takt med efterfrågan. 

Intern variabilitet handlar bland annat om variationer i producerad kvantitet och producerad 

kvalitet, och detta hanteras genom att i detalj specificera varje arbetsuppgift, att tillämpa en 

mycket stringent kvalitetskontroll för att få mindre variation i processtid, och att tvärutbilda 

personalen så att den kan rycka in där det behövs för att jämna ut produktionens flöde, kvalitet 

och kvantitet.58 

Författarna upplyser om att av de 10 faktorerna som de har vaskat fram, så mäter tre 

involverandet av leverantörer, sex stycken handlar om interna aspekter, och en mäter 

involverandet av kunder. 

Jag ställer upp dem i en liten modell så att läsaren lättare ser hur de tio faktorerna fördelas 

längs värdekedjan. Modellen, en variant på författarnas egen modell, visar att när man 

undersöker företagens praxis så verkar ganska mycket av verktygen och fokus ligga på de 

interna aspekterna, såsom författarna också säger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Shah och Ward (2007), s. 791. 
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Shah och Ward hävdar att ingen av de 10 faktorerna var för sig är att likställa med lean 

systemet – utan det är tillsammans som de utgör själva leansystemet. 

Över alltihop, som ett filosofiskt imperativ, ligger elimineringen av slöseri, hävdar författarna.  

Slöseri tar sig främst uttryck i överflödig lagerhållning och överflödig kapacitet, både i form 

av maskiner och människor, menar författarna, och att eliminera allt sådant slöseri innebär att 

leverantör-, kund- och intern variabiliteterna minskar.59 

Shah och Ward kopplar, liksom många andra författare, utvecklingen av lean produktion tätt 

till Toyota Production System. 60 

 

3.2 Lean i samband med kalkylering och redovisning  

Shah och Ward utgår i mångt och mycket från praktisk tillverkning inom 

tillverkningsindustrin. Andra författare har lyft fram andra sidor av lean, sidor som 

kompletterar Shah och Ward´s framtställning. 

Maskell och Baggaley belyser lean genom att kontrastera lean mot traditionell redovisning 

och kalkylering. Får man tro Maskell och Baggaley så har det traditionella 

redovisningssystemet inget som helst värde i en lean miljö. Författarna säger mycket bestämt 

att traditionell redovisning är direkt och aktivt anti-lean.61 

De säger att traditionell redovisning: 

1 – innebär stora, komplexa, slöseri processer, som kräver stora mängder icke-värdeskapande 

arbeten. 

2 – förser oss med mått och rapporter såsom arbetseffektivitet och overheadfördelning, vilka 

motiverar stora serier, och höga lagernivåer. 

3 – förmår inte identifiera de finansiella konsekvenserna av leanförbättringar – ja, det är till 

och med så att traditionell redovisning ofta visar på en dålig utveckling, när det i själva verket 

sker mycket bra lean förändringar.62 

 

Maskell och Baggaley tar upp tydliga exempel på områden där traditionell redovisning 

innebär slöseri, och där lean redovisning kan göra en insats för att eliminera icke-

värdeskapande transaktioner och aktiviteter. Traditionell redovisning och 

standardkostnadsanvändningen kräver enligt författarna ett datasystem som är rent slöseri. All 

information som måste samlas in till datasystemet är bara icke-värdeskapande transaktioner. 

                                                 
59 Shah och Ward (2007), s. 791, 799, 800. 
60 Shah och Ward (2007), s. 786. 
61 Maskell och Baggaley (2006), s. 35. 
62 Maskell och Baggaley, (2006) s. 35. 
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Dessa transaktioner leder till en massa möten och rapporter, som också de är rent slöseri. 

Dessutom så anser författarna att informationen förblir gömd inne i datasystemet, istället för 

att visuellt visas upp i tex form av box scores. Rapporterna kommer oftast för sent för att 

användas till något vettigt, och alltihop främjar inte ett arbete med ständiga förbättringar.63 

 

Ohno säger att eliminering av slöseri är specifikt inriktat på att reducera kostnader. Slöseri 

ökar nämligen kostnaderna och äter upp vinsten, enligt författaren.64 

Ohno fokuserar på kostnaderna, men Maskell och Baggaley talar en hel del om lönsamhet, så 

indirekt kan man hos dem se ett fokus inte bara på kostnader utan även intäktssidan vad gäller 

effekterna av eliminering av slöseri. Författarna säger att priset på en vara sätts, inom lean, 

inte utifrån kostnaderna, utan utifrån värdet produkten har för kunden. Genom att eliminering 

av slöseri eliminerar kostnader, så kan vinsten öka då det blir mer kvar av intäkterna.65 

 

Cooper ser lean som ett vapen i kampen för överlevnad i en miljö präglad av hård konkurrens, 

och i den överlevnadsmodell som han bygger så är förhållandet mellan kostnad och pris en 

viktig aspekt – även i konkurrensen leanföretag emellan.66 

 

Kroll menar att lean manufacturing handlar om att eliminera slöseri, och om att endast 

producera för att möta kunders efterfrågan.67 

Kroll säger vidare att traditionell redovisning utvecklades för att presentera en rättvisande bild 

av företaget för utomstående – inte att hjälpa managers att sköta sin verksamhet bättre.68 

Maskell och Baggaley anger flera sätt på vilka redovisning kan hjälpa ledningen att planera 

kapacitet. Först måste kapacitet frigöras genom att slöseri elimineras. 

Genom att lean-förbättringar eliminerar slöseri, och skapar tillänglig kapacitet i form av 

maskintimmar, arbetstimmar, och fysisk yta, så kan ledningen fatta beslut om hur den 

frigjorda kapaciteten skall användas. 

När tillgänglig kapacitet och pengar frigörs (det senare genom reduceringarna av lager) så är 

det genom att introducera nya produkter som använder den frigjorda kapaciteten som 

lönsamhet uppnås. Det är så det finansiella genomslaget av lean sker.69 

                                                 
63 Maskell och Baggaley, (2004), s. 134, 135. 
64 Ohno (1988), s. 55. 
65 Maskell och Baggaley (2004), s. 142, 144. 
66 Cooper (1995), s. 14-22; Cooper (1996), s. 29, 30. 
67 Kroll (2004), s. 70. 
68 Kroll (2004), s. 71. 
69 Maskell och Baggaley, (2006) s. 38-41. 
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3.3 Två viktiga verktyg inom lean – Ständiga förbättringar och 5S 

Mängden verktyg som används inom lean är stor, vilket framgick ovan där Shah och Ward 

identifierat 48 stycken. Alla kan inte beröras i denna uppsats. 

Två verktyg som är vanliga inom de företag som tillämpar lean som produktionssystem, och 

därför förtjänar en lite närmare presentation, är Ständiga förbättringar och 5S.  

 

3.3.1 Ständiga förbättringar  

Wilson definierar ständiga förbättringar som ett antal på varandra följande steg, som innebär 

en evigt pågående analys av en produkt eller en process, och ständig ökning av den 

värdeadderande andelen.70 

Womack och Jones säger att ständiga förbättringar är kopplat till strävan efter perfektion. En 

strävan som aldrig upphör. Författarna säger att det finns alltid utrymme för förbättringar, och 

de kan vara radikala eller inkrementala, dvs ske genomgripande eller i små steg. Båda 

sorternas förbättringar behövs. Det finns alltid slöseri som kan elimineras, vare sig det handlar 

om tid, yta, fel eller insatser av olika slag. Förbättringsarbetet tar aldrig slut. 71 

Enligt Liker ingår ständiga förbättringar som en del av en arbetskultur. Det handlar om de 

anställdas aktiva deltagande, att ständigt söka grundorsaker till problem för att driva ett 

lärande. Författaren kopplar ständiga förbättringar nära ihop med standardisering. En standard 

är den i nuläget kända bästa arbetsmetoden. Logiken bakom är att det är omöjligt att förbättra 

en process innan den är standardiserad. Så fort ett slöseri uppdagas, så skall de anställda 

använda ständiga förbättringar för att eliminera slöseriet. 72 

 

3.3.2 Leanverktyget 5S  

Standardisering är viktigt inom lean, säger Dennis, eftersom de gör avvikelser omedelbart 

uppenbara, så att korrigerande åtgärder kan vidtas. 5S kan enligt Dennis ses som ett system 

för att uppnå en ren, välordnad arbetsplats som hjälper personalen att se när avvikelser har 

uppkommit, och då ger dem möjlighet att svara på det.  

Systemet kännetecknas av uppnåendet av en visuellt överblickbar arbetsplats som är själv-

förklarande, själv-strukturerande och själv-förbättrande till sin karaktär. 

Enligt Dennis så är 5S ett av verktygen inom lean.73 

                                                 
70 Wilson (2010), s. 302. 
71 Womack och Jones (2003), s. 27, 90, 94, 260. 
72 Liker (2009), s. 45, 60, 63, 66, 179, 185, 304. 
73 Dennis (2002), s. 27-29. 
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På engelska står de fem S:en för nedanstående termer. Den svenska översättningen har jag 

hämtat från material erhållet från Företag A: 

sort  sortera 

set in order strukturera 

shine  städa 

standardize  standardisera 

sustain  se till 

Sortera –står för att sortera bort det som man inte behöver. Sådant som sparats för att ”det kan 

vara bra att ha” skall bort. Röda lappar sätts upp på sådant som man inte skall ha kvar.74 

Strukturera – Man strukturerar det som finns kvar för att minska slöseri kopplat till rörelse. 

Lokalen struktureras så att allt flödar utan slöseri i rörelse. 75 

Städa – Enligt Dennis så finns det inget som lyfter team-andan så mycket som en ren, 

välordnad arbetsplats, och inget som är så deprimerande för själen som en dyster, smutsig 

arbetsplats. De anställda skall sätta upp städmål, specificera städmetoder, fastställa 

städansvar, bestämma vad som skall karaktärisera en ren yta.76 

Standardisera – För att kunna upprätthålla det som uppnåtts med de tidigare nämnda S:en, så 

behöver allt nu standardiseras, så att alla vet hur det skall vara.77 

Se till – För att 5S verkligen skall slå rot inom företaget och bli det normala sättet att arbeta 

på, så krävs delaktighet. 5S måste bli de anställdas egen angelägenhet. Medlen för att nå dit 

är, enligt Dennis, belöningar av olika slag, kommunikation och utbildning.78 

 

Viktigt här att notera, är för det första att 5S främst bara berör eliminering av slöseri i form av 

rörelse. Rörelse tar tid, så man kan säga att även slöseri i form av tidsåtgång elimineras, men 

det ligger lite underförstått – dvs att ett problem med onödiga rörelser är att det skapar 

kostnader i form extra tid och sänkt produktivitet. Risken för skador och olycksfall ökar också 

vid mycket rörelser, menar Dennis, och det särskilt på en oordnad arbetsplats.79 

För det andra ges i synnerhet S:et städning en slags mening inom teorin. Meningen med 

städning är att det skall ”lyfta team-andan”. Det skulle man kunna se som en slags mening, 

eller alternativt som en känsla, kopplad till eliminering av slöseri. 

 

                                                 
74 Dennis (2002), s. 29-31. 
75 Dennis (2002), s. 31-33 
76 Dennis (2002), s. 33, 34. 
77 Dennis (2002), s. 34, 35. 
78 Dennis (2002), s. 35, 36. 
79 Dennis (2002), s. 21, 22. 
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3.4 Lean och de anställdas aktiva medverkan  

Maskell och Baggaley säger att lean plannering kännetecknas av att de anställda i högsta grad 

är involverade i processen och sätter upp leanmål för sin verksamhet. Genom de anställdas 

aktiva medverkan skapas en ansvarskänsla och ett incitament att uppnå målen.80 

Shah och Ward talar om employee involvement som en av de 10 faktorerna, och lyfter också 

fram att de anställdas flexibilitet, hängivenhet och engagemang är centralt för att lyckas med 

lean.81 

Womack, Jones och Roos betonar att ledningen måste ge sitt fulla stöd till de anställda. 

Annars kommer leansystemet inte att lyckas.82 

 

3.5 Lean som kultur 

Inom leanlitteraturen lyfter man fram kulturen som en faktor av stor vikt för att lyckas med 

leansträvandena. 

Liker menar att alltför många företag har fokuserat på olika leanverktyg, som till exempel 5S, 

utan att se lean som ett helhetssystem som måste tränga igenom hela organisationskulturen. 

För Liker innebär den företagskultur som han ser hos Toyota en företagskultur bestående av 

att alla anställda strävar efter ständiga förbättringar. 

Kraften bakom Toyotas produktionssystem är kulturen med ständiga förbättringar. Det är det 

som krävs för att upprätthålla de 14 principer som Liker anser utgör kärnan i ”The Toyota 

Way”. 83 Liker menar att följande 14 principer är en sammanfattning av kulturen bakom 

Toyotas produktionssystem. Samtidigt så ger de en bild av produktionssystemet som sådant. 

1 – Basera era ledningsbeslut på långsiktigt tänkande, även då det sker på bekostnad av 

kortsiktiga ekonomiska mål. 

2 – Skapa kontinuerligt processflöde som för upp problemen till ytan. 

3 – Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion. 

4 – Jämna ut arbetsbelastningen. 

5 – Bygg upp en kultur där man stoppar processen för att lösa problem, så att kvaliteten blir 

rätt från början. 

6 – Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och personalens 

delaktighet. 

7 – Använd visuell styrning, så att inga problem förblir dolda. 

                                                 
80 Maskell och Baggaley, (2006) s. 38, 39, 40. 
81 Shah och Ward (2007), s. 788, 791, 799. 
82 Womack, Jones och Roos (1990), .s 102, 103. 
83 Liker (2009), s. 25, 28, 31, 32, 33. 
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8 – Använd bara pålitlig, väl utprovad teknik som stöder personalen och processerna. 

9 – Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och lär ut den 

till andra. 

10 – Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi. 

11 – Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att utmana dem 

och hjälpa dem att bli bättre. 

12 – Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen. 

13 – Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ, verkställ snabbt. 

14 – Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och ständigt förbättra.84 

 

Wilson definierar kultur som en grupps handlingar, tankar, trosföreställningar, föremål och 

språk. Det handlar om ”Hur vi gör saker och ting här”. En sund kultur skall vara rätt anpassad 

för gruppen, och också ha stor utbredning i gruppen.85 

Wilson säger att det som definierar Toyotas produktionssystem är dess kultur.86 

Wilson fokuserar på tankar, trosföreställningar och agerande, när han talar om kultur. Dessa 

tre måste vara i harmoni med varandra.87 

Wilson menar att en kultur skapas till en början genom beteendet. Så fort vi definierat vilket 

beteende vi önskar så har vi börjat definiera vår kultur. Kulturen är alltså baserad på de 

anställdas agerande.88 Wilson svara också på frågan hur man skall bygga, och få människor 

att agera enligt, en kultur. Wilson ser två skolbildningar gällande hur man bygger eller 

förändrar en kultur. 

Den ena skolan vill förändra personers attityder, så att beteendet därefter förändras i linje med 

dessa. Den andra skolan vill förändra personers beteenden, så att attityder därefter förändras i 

linje med dessa. 

Wilson har funnit bevis för att båda sätten fungerar, men ansluter sig själv till de som vill 

börja med beteendena. Detta då han menar att det som visar sig beständigt över tid är baserat i 

handlingar, vilka i sig leder till resultat, och det i sin tur leder till en slags tillfredsställelse, 

och det menar Wilson är en naturlig motivationsfaktor.89 

                                                 
84 Liker (2009), s. 59, 61-66. 
85 Wilson (2010), s. 188. 
86 Wilson (2010), s. 179. 
87 Wilson (2010), s. 181. 
88 Wilson (2010), s. 183. 
89 Wilson (2010), s. 184. 
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Wilson säger att Toyotas använder sin kultur för att stärka företaget, och har lyckats växa tack 

vare detta. Företaget har använt kulturen som ett kraftfullt vapen i kampen för överlevnad och 

för att blomstra.90  

Wilson anser att ansvar är kännetecknade för Toyotas kultur. Det handlar om att ta ansvar, 

men också om att svara an, dvs vidtaga åtgärder, gentemot uppkomna situationer. 

Wilson nämner tre viktiga drag hos Toyotas kultur: 

Det är en kultur med respekt för den enskilde individen. Det är en kultur som värdesätter 

kunskap och utbildning. Det är en kultur som betonar kvalitet.91 

Wilson säger att kulturella förändringar sällan ger omedelbara ekonomiska vinster. Det tar tid 

att förändra en kultur.92 

 

Anthony och Govindarajan säger att den viktigaste interna faktorn som styr beteenden mot 

målkongruens, är organisationens kultur. Kultur definieras som de gemensamma 

trosföreställningar, delade värderingar, normer för beteenden och antaganden, som är 

underförstådda och tar sig konkreta uttryck genom hela organisationen. 

Kulturella normer är viktiga för de förklarar varför två organisationer med i övrigt lika 

kontrollsystem varierar i termer av faktisk kontroll. Kultur handlar mycket om ”Det här är det 

sätt på vilket vi gör saker här”.93 

 

3.6 Meningsbegreppet i samband med eliminering av slöseri 

Ovan ser vi att litteraturen kopplar kultur till både människors tankar och deras agerande.  

I inledningen lyfte jag fram litteratur som pekar på att den mening som människor tillskriver 

situationer och andras personers handlingar, också styr deras agerande. 

Meningen skall i denna uppsats förstås i termer av betydelse, innebörd. 

En analogi kan göras till uttrycket ”meningen med livet”. När det gäller eliminering av slöseri 

så är det ett mycket mindre område vi berör, men mening i samband med eliminering av 

slöseri handlar på samma sätt om den stora bilden. Det handlar om det övergripande, men inte 

på ett ytligt plan, utan om den stora tolkningsramen, med djup och tyngd. Mening sätter in 

eliminering av slöseri i ett förklarande sammanhang. Mening styr genom detta vårt 

agerande.94 

                                                 
90 Wilson (2010), s. 185. 
91 Wilson (2010), s. 186. 
92 Wilson (2010), s. 187. 
93 Anthony och Govindarajan (2007), s. 100 
94 Corbin och Strauss (2008), s. 2, 12, 97. 



 30

Meningens 
kärna 

Figur 2: Mening som koncentriska ringar 

Corbin och Strauss säger att mening formas genom och i kulturen.95 

Den mening som de anställda tillskriver elimineringen av slöseri befinner sig i epicentrum av 

leankulturen. Meningen är den tolkningsram som styr agerandet. Det berättar inte bara såsom 

kulturen ”hur vi gör saker och ting här”, utan meningen klargör också ”vilket det stora 

sammanhang är som vi gör det i”, och talar om för oss ”varför vi gör det”. 

Av detta skäl är det av stor vikt att förstå den mening som de anställda tillskriver 

elimineringen av slöseri. Den mening som de anställda kopplar till aktiviteten avgör hur 

arbetet med eliminering av slöseri faller ut. Den är avgörande för om målkongruens kan nås. 

Att beskriva meningen med ett ord kan vara svårt, då det handlar om den stora bilden. 

Jag tror dock att man kan tänka på den mening som människor bär på som en modell med 

koncentriska ringar. 

 

 

 

 

 

 

 

I mitten befinner sig meningens kärna, vilken kanske kan uttryckas med något enstaka ord 

I de yttre lagren befinner sig andra väsentliga delar av meningen, som klargör och förtydligar 

kärnan. Jag kommer att använda denna modell som ett verktyg för att ringa in svaret på min 

frågeställning om vilken mening som de anställda kopplar till elimineringen av slöseri. 

Liksom man inte kan bestämma vad lean är genom att peka ut ett enskilt verktyg, eller en 

enskild del, eftersom lean är alla delarna tagna tillsammans som ett system, 

så är det inte tillfredsställande att bestämma en mening med bara ett ord. Mening är 

mångfacetterat, och det är det min modell vill fånga. Det ligger i linje med Corbin och Strauss 

som säger att det är viktigt att forskningsresultat inte överförenklar fenomen, utan istället 

fångar en del av livets komplexitet.96 

 

3.7 Termerna ”eliminera” respektive ”slöseri” 

Uttrycket ”eliminering av slöseri” innehåller två huvuddelar – ”eliminering” och ”slöseri”. 

Jag tar i detta teoriavsnitt fram förstoringsglaset och tittar närmare på de två termerna. 

                                                 
95 Corbin och Strauss (2008), s. 12. 
96 Corbin och Strauss (2008), s. ix, 8, 91. 
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3.7.1 Eliminering – totalt avlägsnande som teoretiskt ideal 

Eliminering – jag börjar med den termen - betyder att ta bort helt och hållet. Dock används i 

litteraturen lite olika variationer på detta begrepp. 

Dels finns det författare såsom Byrne, och även Teichgräber och Bucourt, samt Womack och 

Jones som talar om ”ta bort” (remove), utrota slöseri (root out waste) och bannlys slöseri 

(banish waste). Flera av författarna använder också begreppet eliminera, vilket talar för att 

begreppen i stort sett anses vara synonyma.97 

Ohno använder uttrycket eliminering av slöseri, och tillägger ordet ”absolut” framför 

eliminering. Ohno säger att om man kan eliminera slöseri totalt, så kan det få stor betydelse 

för företaget.98 Även här framgår det att det handlar om att helt avlägsna slöseri. 

Womack och Jones menar att när man väl har fått bort allt slöseri, så visar det sig att man 

egentligen bara avtäckt ett lager av slöseri. Mer slöseri identifieras, som i sin tur måste ryckas 

upp med rötterna, och det hela är ett arbete som aldrig tar slut.99 

 

Teichgräber och Bucourt, och även Wilson, använder också uttrycket ”waste reduction”.100 

Att reducera är dock något annat än att ta bort. Reducera är ett begrepp som inte ligger i linje 

med de andra ovan nämnda termerna, som jag ser det. Det indikerar att det kan räcka med att 

minska slöseriet. Kanske tänker författarna på att det aldrig går att få bort allt slöseri, och att 

de därför menar att det egentligen handlar om att reducera, inte att fullständigt avlägsna. Med 

andra ord kanske de syftar på det praktiskt möjliga, till skillnad från det teoretiskt riktiga? 

Om det senare är fallet, så behöver ingen motsättning råda, utan Teichgräber och Bucourt 

ansluter sig i så fall i stort sett till Womack och Jones påstående om att slöseri alltid finns där. 

Det skall bort, men det är ett arbete utan slut. 

 

Så långt så skulle jag vilja säga att det råder ingen tvekan om att begreppet eliminering syftar 

på totalt borttagande, åtminstone som teoretiskt ideal. 

Diskussionen har relevans i relation till min undersökning. Det tycks mig nämligen som att 

den mening som personalen tillskriver aktiviteten kan skilja sig åt väsentligt om man betonar 

total och fullständig utplåning av allt slöseri, jämfört med om man bara betonar att slöseriet 

skall reduceras, eller minskas, lite. 

 

                                                 
97 Byrne (2013), .s xi, xii; Teichgräber och Bucourt (2012), s e47, e51; Womack och Jones (2003), s. 28, 95. 
98 Ohno (1988), s. 18, 20. 
99 Womack och Jones (1996), s. 158; Womack och Jones (2003), titelsida, 95. 
100 Teichgräber och Bucourt (2012), s. e51; Wilson (2010), s. 116, 146. 
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3.7.2 Slöseri  

För att kunna avgöra om de intervjuade talar om sådant som rimligen kan ordnas in i vad som 

menas med slöseri inom lean produktion, så behöver jag sätta mig in i slöserifrågan. 

Ohno som var en huvudfigur i utarbetandet av lean inom Toytoa nämner i sin bok sju 

kategorier med vilka slöseri kan delas in. Wilson kallar dessa i sin bok om lean manufacturing 

för ”de sju slöserierna”. Även Teichgräber och Bucourt nämner dessa sju slöserier, men något 

modifierade, enligt högra kolumnen i listan nedan. 

Ohno och Wilson   Teichgräber och Bucourt 

Transport    

Väntetid    

Överproduktion   

Defekter    

Lager   onödigt lager 

Förflyttning   onödig rörelse 

Överbearbetning101  opassande/olämplig bearbetning 

 

Teichgräber och Bucourt kallar tex „överbearbetning“ för ”opassande/olämplig bearbetning”, 

och exemplifierar vad som menas genom att säga att det bildligt handlar om att man använder 

en slägga för att knäcka en nöt. De lägger dessutom till ordet ”onödig” framför förflyttning 

(som de kallar för rörelse = motion, inte movement) och lager.102 Att författarna använder 

ordet rörelse tror jag är klokt, för annars blir transport och förflyttning lite för lika kategorier. 

Rörelser kan innefatta andra saker än ren förflyttning. 

 

Är endast sådant som passar in i de sju kategorierna ovan att beteckna som slöseri? 

Jag tolkar det som att de sju slöserierna har utvecklats inom tillverkningsindustrin för att 

hjälpa till i arbetet med att eliminera slöseri. Sannolikt har man försökt ta fasta på områden 

där slöseri tillåts växa till sig inom traditionell tillverkning, och där det finns stor potential att 

göra sig av med mycket slöseri. Så tolkar jag Ohno´s uttalande om att de sju 

slöserikategorierna handlar om slöseri inom produktionen.103 

Jag uppfattar det inte som att dessa sju kategorier är avsedda att definiera vad slöseri är. 

                                                 
101 Ohno (1988), s. 19, 129; Wilson (2010), s. 112. 
102 Teichgräber och Bucourt (2012), s. e48. 
103 Ohno (1988), s. 129. 
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Ohno säger att bara arbete som behövs, bör betraktas som riktigt arbete. Resten definierar han 

som slöseri.104 

Den tidigare genomgången visade ju på hur tex Maskell och Baggaley identifierade onödiga 

rapporter och möten som slöseri. Dessa slöserier kan inte utan besvär passas in i kategorierna 

ovan. 

Womack och Jones tar upp kundens försök att pruta och förhandla om priset som slöseri.105 

Utifrån litteraturen om lean så uppfattar jag det som att det gäller att tänka i vida banor, när 

slöseri skall identifieras. 

 

Slöseri uppstår när en företeelse förekommer trots att den inte behöver förekomma. 

Det är i alla fall min tolkning av hur termen används i litteraturen. 

Denna tolkning stärks genom att slöseri direkt kopplas till värde för kunden, hos vissa 

författare. 

Womack och Jones säger att företagen måste börja skilja av värdet för kunden, från slöseri.106 

Det gäller att koncentrera sig på det förra, och eliminera det senare. 

Ohno säger att slöseri innefattar alla delar i produktionen som ökar kostnader utan att öka 

värdet.107 

Teichgräber och Bucourt uttrycker sig som så att kundens perspektiv är nyckeln för att 

identifiera slöseri.108 

Dennis förklarar att slöseri är motsatsen till värde, där värde är det som kunden är villig att 

betala för. Författaren föreslår ett test med avseende på slöseri. Om det inte uppstår någon 

negativ påverkan på produkten som kunden vill ha den - ifall man upphör med ett 

tillverkningsmoment eller en aktivet i relation till produkten - så är det slöseri.109  

Jackson hänvisar mycket till Ohno när han talar om slöseri. Jackson menar att slöseri är allt i 

en process som inte adderar värde till en vara eller en tjänst. Värde är det som en 

välinformerad kund är villig att betala för en felfri vara levererad i tid. Därför, menar Jackson, 

är allt, som i processen inte bidrar till att skapa en felfri produkt eller dess leverans i rätt tid, 

slöseri.110 

 

                                                 
104 Ohno (1988), s. 19. 
105 Womack och Jones (1996), s. 155. 
106 Womack och Jones (1996), s. 141. 
107 Ohno (1988), s. 54. 
108 Teichgräber och Bucourt (2012), s. 51. 
109 Dennis (2002), s. 20. 
110 Jackson (1996), s. 13.  
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Jag kan då bygga ut min tolkning av slöseri till att slöseri uppstår när en företeelse 

förekommer trots att den inte behöver förekomma, sett till det som utgör värde för kunden. 

Detta betraktar jag som nyckeln till att förstå, och identifiera, slöseri. 

 

Det finns vad jag kan förstå inget som i sig är slöseri. Att transporter återfinns som en av de 

sju slöserierna innebär inte att transporter i sig är slöseri.  

Utifrån den tolkning som jag kommit fram till kan vi istället säga att bara de transporter som 

utförs utan att de behöver utföras för att skapa värde åt kunden, är att betrakta som slöseri. 

 

Som avslutning på detta och föregående avsnitt om eliminering tolkar jag utifrån ovanstående 

resonemang kring teorin, det fullständiga uttrycket ”eliminering av slöseri” som - ett ständigt 

återkommande totalt borttagande av varje företeelse som förekommer trots att den inte 

behöver förekomma, sett till det som utgör värde för kunden. 

 

3.8 Kort sammanfattning av teorin   

Teorin om lean är omfattande, men det som har tagits upp här skulle kunna sammanfattas 

sålunda att lean är ett produktionssystem som i kontrast till traditionell masstillverkning 

använder mindre resurser av allting. Lean uppnår detta genom ständig förbättring och ständig 

eliminering av allt som förekommer utan att det behövs, sett till det som utgör värde för 

kunden. Denna eliminering av slöseri utförs så att bara sådant som skapar värde för kunden 

återstår, och detta längs hela värdekedjan. Därvid frigörs kapacitet som kan användas till nya 

produkter vilket förbättrar lönsamheten. 

Elimineringen av slöseri utförs av de anställda, och en kultur där tanke och agerande 

harmonierar och stödjer detta arbete är av stor vikt för att lyckas med ansträngningarna. 

Det är här meningen som kopplas till elimineringen av slöseri kommer in och placerar 

aktiviteten i ett förklarande sammanhang. 

Jag kommer att i analysen använda teorin när den aktualiseras av empirin, för att belysa, 

stödja eller vederlägga faktorer som analysen för upp till ytan. 
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4 Empiri 

I detta kapitel kommer läsaren att få ta del av empirin. Den är indelad efter teman, eller 

begrepp, vilka sedan var och en kommer att behandlas i analysen. Varje tema i empirin 

innehåller uttalanden från deltagarna, och dessa uttalanden är strukturerade i en 

sammanhållen text, liknande en berättelse. 

 

För att inte läsaren skall kunna koppla ihop svar med enskilda individer så har jag valt att i 

fortsättningen benämna det ena företaget som Företag A, och det andra som Företag B, utan 

klargöra vilket företag som är vilket. Vidare har jag gett varje deltagare en kod, bestående av 

en bokstav för det företag som deltagaren är anställd hos, och en siffra. 

Jag vill uppmärksamma läsaren på att varken Företag A eller Företag B använder uttrycket 

”eliminering av slöseri” i någon större utsträckning i det vardagliga arbetet. Företag A 

föredrar att tala om ständiga förbättringar, och flertalet deltagare inom Företag B talar i 

huvudsak om 5S. Alla förbättringar innebär dock som regel att i första ledet tid eller kostnader 

reduceras på ett eller annat vis, och det är i sig eliminering av slöseri. Likaså är dagliga korta 

möten och avstämningar en teknik för att eliminera slöseri, genom att fånga problem innan de 

hunnit skapa slöseri och undvika långa tidskonsumerande möten. Den vidare tolkning av 

uttrycket eliminering av slöseri, som går bortom kategorierna i de sju slöserierna, och som jag 

visade på i teoriavsnittet, gör att jag tror att mycket av det deltagarna talar om ändå kan sägas 

tillhöra fenomenet eliminering av slöseri. Inte desto mindre så är det inte sällan som 

deltagarna syftar på hela leanverksamheten, och inte alltid på en specifik slöserieliminerande 

företeelse.  

Jag har följt den gängse strukturen att redovisa all empiri först i ett kapitel, för att därefter ha 

analysen i ett eget kapitel. Jag rekommenderar dock läsaren att inte läsa uppsatsen på det 

sättet, utan att istället efter varje empiriavsnitt, tex 4.1 Kontext, hoppa direkt till motsvarande 

analysavsnitt 5.1 Kontext. Sedan återvänder man till empirin, och varvar korresponderande 

empiriavsnitt och analysavsnitt mot varandra hela tiden. Det ger läsaren en mycket bättre 

förståelse av analysen och mina slutsatser. 

Jag vill avslutningsvis tydliggöra att i vissa fall så återkommer hela eller delar av samma 

uttalanden från deltagare i mer än ett avsnitt. Det beror på att uttalandena täcker mer än ett 

tema, och därför tas upp på mer än ett ställe. 

Som ett förord till empirin och det första temat så vill jag säga några ord om hur lean 

introducerades på de båda företagen. I Företag A introducerades lean genom att företaget fick 
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en ny chef, en engelsman, som införde produktionssystemet. Någon omfattande information 

som satte in lean i ett sammanhang verkar inte ha givits till de anställda innan de första 

leanaktiviteterna drogs igång. Flera av de anställdas första kontakt med lean skedde genom 

5S, med dess städning. Detta skapad en negativ inställning till leansträvandena hos vissa. De 

gillade inte städandet och kastandet av grejer. Hos andra togs det emot med öppna armar. De 

var positiva till fysiska ordning på arbetsplatsen. Det skall dock sägas att av deltagarna i 

undersökningen så hade vissa kommit i kontakt med lean långt innan, på tidigare 

arbetsplatser. De hade format en positiv inställning till lean redan då. Företag A talar till 

vardags i huvudsak om ständiga förbättringar. Uttrycket att eliminera slöseri använder de inte 

så mycket, men alla deltagare förstod vad det handlade om. Att eliminera slöserier nämns 

också i flera av de olika dokument som jag samlade in från företaget, och jag har sett listor på 

slöserier ute i verkstaden. Uttrycket är dem välbekant, men företaget talar vanligen om 

ständiga förbättringar när de redogör för sina leansträvanden. 

I Företag B så verkar introduktionen av lean kommit lite mer från mitten. Ledningen förstod 

inte alltid vad lean och eliminering av slöseri var, och det uppstod ingen efterfrågan uppifrån. 

Detta gjorde att vissa ledare för den mer produktionsnära verksamheten kände sig lite 

ensamma i leansträvandena. En del deltagare i min undersökning arbetar direkt med 

tillverkningen, och upplevde att de blev i det närmste påtvingade det nya produktionssättet. 

En negativ uppfattning av lean uppstod hos en del. Andra var nöjda med ordningen som 

uppstod på arbetsplatsen, även om det i och för sig var relativt god ordning redan innan. Nu 

blev det emellertid mer uppstyrt. Huvuddelen av deltagarna som jag intervjuade var sedan 

involverade i en Workshop, där man arbetade tillsammans för att eliminera slöseri och då 

särskilt fokuserade på att få ner genomloppstiderna. Olika förslag från deltagarna togs där till 

vara, och den inledande negativa inställningen har givit plats för en positiv inställning till 

lean. Lean och arbetet med att eliminera slöseri praktiseras i huvudsak genom 5S på Företag 

B. Det skall sägas att i båda företagen så är det som kallas för daglig styrning, tillsammans 

med en del andra periodiskt återkommande möten, en mycket viktig del av leanarbetet. Daglig 

styrning innebär att alla anställda, varje morgon, samlas till ett kort avstämningsmöte. Det 

börjar med möten i tillverkningsnära grupper. Aspekter framkomna där lyfts sedan upp till ett 

möte med närmsta chefen. Innehållet i det mötet lyfts i sin tur upp till ett möte mellan 

produktionsnära chefer och deras chef – och så vidare uppåt i kedjan. Syftet är att få kontroll 

över det operativa läget. 

Nu är det dags att ta del av empirin, och den börjar med några teman som tecknar en bild av 

den kontext, med olika förutsättningar, som arbetet med att eliminera slöseri sker i. 
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4.1 Kontext 

När det gäller den kontext i vilket arbetet med att eliminera slöseri befinner sig i, så säger B5 

med anknytning till ett tidigare uttalande som jag hade gjort, att: ”...även fast du... tyckte att vi 

är stora, så är vi ganska små”, och B5 syftar då på företaget i förhållande till dess 

konkurrenter internationellt. B5 säger även: ”... vi är ju här för att i förlängningen tjäna 

pengar”, och ”...Så den bakomliggande grundorsaken är att tjäna pengar”, samt ”... Vi har helt 

andra krav på oss utifrån, på effektivitet”. B1 belyser vikten av lönsamhet och säger: ”...Att 

lönsamhet – då är vi där och konkurrerar. Har vi ingen lönsamhet, kan vi inte konkurrera”. 

A1 sätter in leanarbetet i en internationell kontext, och säger att om man skall: ” ...hålla kvar 

mycket med produktion i Sverige, så ställs det väldigt mycket på lönsamheten”, och A1 lyfter 

även in konkurrenskraft som viktig faktor tillsammans med lönsamhet, och säger: ”...om man 

tittar på industrin så har det varit hela tiden. Det är ju en överlevnad. Det ser man också 

många har ju försvunnit...”. 

A6 pekar på samma internationella kontext som B5, och säger: ” Det finns många andra stora 

....fabrikörer i världen... vi är ju inte ensamma på långa vägar. Vi är ju små egentligen”. 

Inre förhållanden som ökar möjligheterna att jobba med att eliminera slöseri, är enligt A4 

social kompetens, som gör att man lyssnar på de människor i tillverkningen som kan sin 

verksamhet, och ett stort kontaktnät, då varje värdeflödesanalys kommer att involvera ett stort 

antal personer. A5 tar upp två förhållande som är viktiga för att lyckas i arbetet med att 

eliminera slöseri, och säger: ”...Veta vad kunden vill. Jobba med ...överenskomna arbetssätt, 

att vi vet hur vi jobbar”. 

A6 tar upp att på Företag A så gavs bra förutsättningar att lyckas med 5S, och såg väldigt 

positivt på :”...att vi fick möjligheter och få bra förutsättningar för och kunna få ordning 

också. Med hjälp utav skåp, hyllor, och tavlor, och hållare, och ja, allt sådant där”. 

A4 tar också upp förhållanden som minskar möjligheterna att eliminera slöseri, och nämner 

då suboptimering i betydelsen att en person tillverkar för fullt för att nå sina mål, utan att 

beakta näste man i kedjan. Ett inre förhållande som är av stor vikt tas upp av B5, som säger 

att: ”...den absolut viktigaste funktionen hos mig, är logistikavdelningen. Den sätter pulsen i 

hela verksamheten”. B5 syftar därvid bland annat på störningar i materialflödet, och säger: 

”...Fungerar inte logistikdelen...då slår det stenhårt rakt igenom”. A5 pekar, liksom B5 och 

A7, på: ”...Förutsättningarna in. Om de inte är så bra, så är det väldigt svårt att få igång 

gruppen att fokusera på sitt egna arbete. Har vi...mycket problem in, så blir fokus bara på 

åtgärda det, istället för att faktiskt titta på vår egen process”, och A5 pekar ut kvalitetsbrister 

hos detaljer som skall användas i produktionen, som exempel på oönskade förutsättningar in. 
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4.2 Ledning 

Alla deltagare som uttalar sig i frågan bestyrker ledningens stora betydelse för arbetet med att 

eliminera slöseri. B5, själv en av de två produktionschefer som deltagit i undersökningen, 

säger att en ledare måste visa att eliminering av slöseri är en viktig fråga, att det är något man 

tror på, och brinner för. B5 säger att ledningen kan visar detta genom att skapa 

manöverutrymme för de anställda, både vad det gäller tid och finansiering. Det handlar även 

om att tillsätta tjänster såsom expertgrupper inom lean vilka hjälper övriga anställda i arbetet 

med att eliminera slöseri. B5 säger: ”Och det är ju också en tydlig signal till min verksamhet. 

Att det här är något som vi tror på, vi skall jobba med, vi skall jobba långsiktigt”. A6 

uttrycker att ledningen har givit väldigt bra förutsättningar för arbetet med att eliminera 

slöseri, genom att skjuta till resurser i form av skåp, tavlor, mm. A7 säger att Företag A är 

väldigt bra på att investera i allt som kan vara till hjälp i arbetet. 

B1 tillskriver ledningen en central roll när det gäller arbetet med att eliminera slöseri, genom 

att påpeka att efterfrågan måste komma därifrån, något som betonas av många deltagare. När 

B1 minns tillbaka till den tid då lean infördes, och det var nytt även för ledningen så säger B1 

att det var arbetsamt att komma igång: ”och sedan förstod inte ledningen heller. Det blev 

ingen efterfrågan...då kände man sig lite ensam...”. A1 betonar starkt ledningens betydelse, 

och säger att ledningen måste ha rätt attityd till förändring: ”Så det har ju väldigt mycket med 

efterfrågan och ledarskap. Det är ju det som håller det vid liv...Har du ingen ledare som 

efterfrågar och synliggör det. Då raserar det ju”. A2, produktionschef, håller med, och säger i 

relation till lean att: ” Man skall ju förändra kulturer och sätta normer och principer, och 

visioner. Då måste ledningen vara inblandad.” Flera deltagare omvittnar även att ledningen 

kan bidra till arbetet med att eliminera slöseri genom uppmuntran och beröm. B3 säger att: 

”…vi har fått mycket beröm för det här där ute…”, och syftar på den ordning och det 

arbetssätt som avdelningen nu har. Även B2 bekräftar att de fått mycket beröm uppifrån. I 

linje med vad deltagarna omvittnat säger A2, själv produktionschef, att ledningen försöker 

visa uppskattning för vad de anställda gör: ”Det tror jag är viktigt också. Att man får lite 

uppskattning för det man gör”. Överenskomna arbetssätt är grunden för att upptäcka 

avvikelser, och kunna eliminera slöseri.111 A5 pekar på vikten av att ledningen belönar rätt 

beteende: ”Det handlar mycket om hur chefskapet ger belöning också. Vi har en ganska stor 

fixarmentalitet här...”, och A5 beskriver hur detta kan leda till att de anställda går förbi 

överenskomna arbetssätt, för att framgångsrikt slutföra ett viktigt arbete, vilket kan belönas 

                                                 
111 Betydelsen av standardiserade arbetssätt togs upp i teoriavsnittet 3.3.1 Ständiga förbättringar. Texten ovan är 
dock en sammanfattning av vad A5 säger. 
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med tårta. A5 menar också att ledningen har en viktig uppgift i att driva verksamheten mot en 

gemensam målbild. 

Krav på tex sänkning av ledtider kommer ifrån ledningen, menar både A6 och A8. Denna roll 

kombineras med uppgiften att informera de anställda om läget och utvecklingen, säger A6. 

Det kan handla om försäljningsläget, säkerhetsfrågor, mm. Även A1 och B5 påtalar att 

ledningen ger information, så att alla anställda kan se hur det har utvecklat sig, och få 

förståelse för sin roll i sammanhanget. 

Ledningen har också möjlighet att värna om det arbetet som pågår kring att eliminera slöseri. 

B5 menar att från allra högsta ledning kanske man vill se en ganska omedelbar ekonomisk 

effekt av arbetet med att eliminera slöseri. En uppgift för till exempel produktionschefer är då 

att freda de initiativ som görs, menar B5. Detta så att de får tid på sig att verka. Tid att skörda 

kommer, men man måste vara tålmodig och långsiktig, menar B5. Detta att ledningen tillåter 

att tid läggs på det som inte är ren fysisk tillverkning, anser A7 är riktigt bra, och säger att 

ledningen: ”...har ju jättestort inflytande där...Att de...tillåter att man lägger tid på det, ...och 

inte bara producera kortsiktigt, pengar jättesnabbt”. 

Ledningen har också en roll som initiativtagare till aktiviteter kopplade till att eliminera 

slöseri. B4 säger att när 5S först infördes så kände man sig nästan påtvingad detta arbetssätt. 

A2 berättar att en ny högsta chef implementerade lean på Företag A, och A8 upplyser om att 

den närmsta chefen: ”...han ville att jag skulle starta förbättringsgrupp. Och då gjorde jag 

det...”.  

 

4.3 Utbildning 

Utbildning kan gälla många typer av informationsutbyte, och B5 tar i samband med 

resonemang kring att anställda kan ha kommit olika långt i sitt leantänkande upp att när det 

gäller elimineringen av slöseri så är B5 själv lätt att övertyga då B5 ser de stora vinster som 

blir, och förstår nyttan. Det kan vara svårare för den enskilde operatören att se hela bilden, 

och förstå nyttan, vilket kan göra att anställda tar till sig leantänkandet i olika grad. B5 

berättar vidare att företaget numera är väldigt öppna med affärsläget och information kring 

det, vilket gör att de anställda kan få en helt annan förståelse för sin roll i sammanhanget, och 

hur det går för företaget. B5 säger att: ”...Det i kombination med lean. Det tror jag är väldigt 

kraftfullt”. 

B1 anser att genom utbildning och upplysning så kan medvetenheten om slöseri och vad det 

kostar väckas hos de anställda. Skapandet av rätt värdegrund är också något man måste jobba 

fram förståelse av och medvetenhet kring, menar B1. B2 bekräftar att lean har lett till att 
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informationen har förbättrats och gör att de anställda bättre förstår, och säger med avseende 

på nuläget jämfört med tidigare: ”...Ja, den skillnad som är nu, är ju det här med daglig 

styrning, med styrda planer, man får följa med mer hur produktionen fungerar, och det här 

med lite ekonomi och sådant där. Det var ju inte då”. Också B4 ser denna skillnad, och säger: 

”...man får mer inblick i hur produktionen ligger till och man blir som delaktig”. A1, A2 och 

A4 berättar att företaget utbildar de anställda i vad som är slöseri, väldigt mycket, och hur 

verksamheten bör fungera, både genom ren undervisning och genom att information sitter 

uppe på dagligstyrningstavlorna. A5 säger dock att: ”...Många är väldigt insatta i vad det här 

är. En del har väldigt lite kunskap. Så skillnaderna är ganska stora...”. A2 betonar liksom B1 

att lärandet är viktigt. Att ta till vara kunskap som finns för att utveckla verksamheten och 

göra den bättre. När det gäller A3 och även A7 så uttrycker deltagarna gång på gång en stark 

medvetenhen, även på det konkret praktiska planet i tillverkningen, om vad lean och 

eliminering av slöseri går ut på. A3 är exempelvis tydlig med att det är oleant att skapa 

slöserier genom att tillverka utan att direkt efterfrågan föreligger, och sedan till på köpet lägga 

detaljen på lager. A7 deklarerar tydligt att kontrollmätning av detaljer inköpta för att vara 

korrekta är rent slöseri, och att skapandet av smålager egentligen inte är ok, men görs för att 

förhindra ett ännu större slöseri i form av tidsförluster och irritation över felleveranser från 

centralförråd. A3, liksom flera andra deltagare, visar också ett mycket starkt fokus på att 

eliminera slöserier överallt där det går i tillverkningen. A8 tar i en jämförelse med en tidigare 

arbetsplats upp att på Företag A: ”...Här tyckte jag väl kanske att det introducerades på lite fel 

sätt. För här fick vi inte helhetsbilden innan 5S historien kom. Vilket gjorde att det blev 

mycket städa”. Genom att inte först förklara och skapa förståelse för vad som händer, så fick 

företaget många nejsägare, berättar A8. A8 säger sig vara positivt inställd till lean och 

förbättringsarbete, och har gått utbildningar: ”...Man har fått liksom kunskaper. Jag har gått 

lite utbildningar och så vidare. Det formar ens tankar lite grann”. 

 

4.4 Känslor 

När deltagarna talar om arbetet med eliminering av slöseri så är det i starka positiva ordalag. 

B5 säger sig tilltalas något oerhört av enkelheten inom lean. B5 beskriver också arbetet med 

lean och eliminering av slöseri som vägen till njutning. Det arbetssätt som används inom 

Företag B med daglig styrning, korta dagliga möten då ett antal nyckelfaktorer stäms av, ger 

en jämnhet i verksamheten utan stora kast. B5 säger att människor gillar stabilitet. För B5 så 

består själva meningen kopplad till eliminering av slöseri av arbetsglädje. Avvikelser leder till 

en motsatt känsla. B5 säger: ”...för de flesta människor är det frustrerande när du inte kan 
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jobba i ett kontinuerligt flöde, utan hela tiden stoppa stanna”. Störningar av det slaget är inte 

kul säger B5 och de inblandade blir irriterade när de inte kan göra sitt jobb. Genom 

eliminering av slöseri kommer man bort från dessa avvikelser och störningar, och det leder 

enligt B5 till en situation som för B5´s del präglas av: ”...arbetsglädje är det jag skulle 

beskriva det med. För rullar det på bra, då går det lätt”. B1 säger att eliminering av slöseri 

leder till: ”...en verksamhet som fungerar och som ser trevlig ut. Och en arbetsmiljö som man 

kan tycka om”. 

Känslomässigt så gör lean det roligare att vara chef, säger B1. På Företag B har elimineringen 

av slöseri i form av 5S gett struktur på verksamheten, och B2 säger att skillnaden mot förut är 

att: ”Jag tycker att det blir ju roligare och jobba”. Vidare säger B2 att: ”...jag tycker att det är 

kul när det är ordning och reda, man jobbar mycket lättare”, och ”... håller vi i ordning på 

vårat så då har vi ju en ren verkstad hela tiden, och det är ju jättetrevligt. Ja. Man mår bra med 

då”. B2 sätter också fingret på känslor genom att säga: ”...Jag själv tycker ju att det är roligt 

att ändra. Och jag är ju själv en sådan person som tycker om ordning och reda. Jag vet inte. 

Och så tycker jag att man blir stolt när man kan visa upp det för andra som kommer, att man 

har rent och snyggt”. 

När B3 först kom i kontakt med lean så kändes det främmande och inte bra, men sedan kom 

man in i det mer och mer. Även B4 ger uttryck för att det var olustigt i början, och säger att i 

början: ”...kände man ju sig nästan påtvingad”. Idag uppfattar B4 det som att alla känner att 

ordning och reda ger trivsel, och säger för egen del att: ”I dagen läge tycker jag egentligen att 

det är en positiv känsla alltså. Man vinner ju mycket på det”. A4 känner starkt för detta med 

att eliminera slöseri, och tycker att det är roligt att motivera andra människor. A4 säger: 

”...Jag tycker det är sjukt kul att få jobba med det här varje dag”, ”...Alltså det är jättekul”. 

A5 liknar arbetet med att eliminera slöseri vid en berg och dalbana, och säger: ”...det är roligt 

samtidigt som det är lite läskigt. Att det pendlar däremellan. Roligt för man får se...att vi kan 

förändra saker. Lite läskigt för att man inte alltid vet vad det blir av det”. A6 ser också positivt 

på arbetet med att eliminera slöseri. A8 stämmer in, likaså A7, som säger: ” ...Får man i 

ordning på saker så att våra hjul snurrar smidigt. .....då skapar det glädje outtömligt. Och ork 

att ta tag i de svåra bitarna. Att produktutveckla. Det skulle jag vilja säga är leans kärna”. 

 

A1 tar upp att det finns andra känslor kopplade till eliminering av slöseri. Det standardiserade 

arbetssättet tas inte emot lika välkomnande överallt: ”...jag tänker uppe på montaget. Där det 

har varit lite...man tycker inte att det är lika roligt...”. Där har rått en fixarkultur som på ett 

ostandardiserat sätt tagit sig an och löst olika problem. A1 säger: ”...Nu går man ju in och 
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tar...mindre ...montageområden. Då ser du ju inte helheten. Då tappar du också den här lite 

granna kanske stoltheten, känslan, att jag har varit inne och fixat...”, och ”...man tycker inte 

om det överhuvudtaget. Du tar bort den där...kunskapen.... Du är experten...”. Även A4, 

liksom A5, talar om hjälte- och fixarkulturen, och att eliminering av slöseri är negativt för de 

som ingår i den kulturen. 

A3 nämner att när lean introducerades och slöseri skulle elimineras, så uppstod känslor i 

förhållande till aktiviteten: ”...Det började mycket med det här... oj, man skall bara kasta, 

slänga alltihopa. Vi ska...mycket negativa för...då man inte visste vad det var”. 

Detta bekräftas av A7 som säger: ”...Först kändes det rätt negativt...”. Det var mycket 

pappersarbete, och det kändes som att man inte gjorde något, berättar A7. A8 säger att på 

Företag A så introducerades 5S dessvärre innan den förklarande informationen om vad det 

handlade om hade givits: ”... Vilket gör att det finns ganska många nejsägare redan som är 

ganska inrutade innan de går på en utbildning och tycker att det är skit innan de kommer dit, i 

stort sett”. 

En annan aspekt på känslor i samband med att eliminera slöseri, framkommer i frustrationen 

över tingens nuvarande ordning. 

A3 uttrycker detta på flera sätt i beskrivningen av hur verksamheten fungerar idag: ”...de 

slöserierna som jag ser och möter här dagligen. ... Den är ju enorm. Alltså PIA, produkter i 

arbete, vi producerar in. Vi sparar inte ämnen, utan vi bearbetar så mycket vi kan, och lägger 

dyra komponenter på lager. Vi tillverkar i förtid för mycket. Det är ett stort slöseri här”. Detta 

sätts i relation till hur ekonomistyrningen och kalkyleringen går till på Företag A: ”...nu har 

gått över som A-chef. Och ansvarar för ekonomi, och produktionsenheter, så att säga. Då kan 

ju inte jag riktigt fullt ut tänka lean. För jag styrs ekonomiskt. Jag skall redovisa ekonomiskt 

resultat. Och det, med internfakturering gör att jag så att säga tappar ju intäkter när jag inte 

producerar. Då vill jag ju hellre producera, och lägga detaljen på lager. Färdigproducerad. Än 

att ställa maskinen. Jag har inget behov just nu. För då har jag ingen intäkt. Så det gör att det 

här är väldigt svårt att jobba lean. Även om man vet vad man borde göra. Så måste jag sköta 

ekonomin”, och ”...Så ju mer timmar det tar, desto mer pengar få vi in på det”. 

A3 ser detta hinder för att jobba leant som negativt, och ett bekymmer, och säger att: ”...Det 

är klart att det hämmar...”. Även A1 och A4, och A5 pekar på att ekonomin, med 

kostnadsställestyrning, och lean går stick i stäv med varandra, och talar om den frustration 

som det leder till.  

A2 tar upp en annan aspekt, då en jämförelse görs med Japan där man kör superleant, utan 

onödig administration. A2 säger: ”...Det skiljer sig något enormt härifrån. Det skall 
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rapporteras massvis inom en sådan här koncern”, och ”...här kör vi ju liksom igång 

administrationen på allt. Alltså det är en enorm skillnad på synsätt”. Frustrationen kring 

pappersarbetet på Företag A vittnar även A4, A7 och andra deltagare om. 

A7 uttrycker också frustration, och tar upp flera aspekter på tingens ordning som irriterar när 

man försöker jobba med att eliminera slöseri. Det handlar om att Företag A jagar den absolut 

billigaste leverantören, utan att beakta det merjobb och de merkostnader som uppstår när 

kvalitetsbristerna på de billiga detaljerna skall rättas till. A7 kopplar irritationen till hela 

meningen med att eliminera slöseri, på så sätt att meningen är att få bort det som irriterar och i 

det närmaste skapar magsår.  

 

4.5 Drivkrafter 

När det gäller de aspekter som jag har ordnat under begreppet drivkraft, så förklarar B5 att om 

du som anställd skall göra ett jobb: ”...så måste du som enskild individ känna att det ger mig 

någonting. Att det blir bättre för mig. Det är först då jag tror att du får riktigt bra drivkraft i 

det”, och ”...det är lite det här att What´s in it for me?”. B5 berättar att på Företag B har man 

traditionellt sett belönat förbättringsarbete med pengar, men att företaget nu försöker avveckla 

detta. B5 säger att: ”...förbättringar är ju en central del utav leankonceptet, och det ...skall ju 

inte ske bara för att du får en dusör, eller pengar för det”. Istället har man infört vad som 

kallas för ”middag för två” vilket är en belöning som företaget på förslag kan ge till förtjänta 

personer. B5 menar att det finna även andra drivkrafter i arbetet med att eliminera slöseri: 

”...Vi försöker ju att få alla att se den stora bilden. Att ... man gör det här för sin skull. För att i 

förlängningen så innebär det här att man tryggar sina egna jobb”. 

B1 tar upp att det arbete som de anställda har utfört inom lean har lett till en stolthet över 

avdelningen, och att: ”...Det gör att man vill ännu mer, och att de anställda själva deltar i 

arbetet, och för det framåt”. B1 bekräftar i övrigt vad B5 sa och menar att rena belöningar 

undviks för det kan gå inflation i det. B1 säger att de anställda kanske då frågar: ”Vad får vi 

nu? Utan vi vill att det skall gå in, att det blir en naturlig del av ens arbete och ens vardag”. 

När något stort positivt har hänt, till exempel att företaget har gjort en affär, så firar man, och 

då är alla med, berättar B1. B2 tar upp att den ordning och struktur som eliminering av slöseri 

har lett till gör att var och en själv nu för statistik på hur lång tid varje jobb har tagit, och B2 

säger att det blir som en morot för en själv: ”Det peppar lite grann. Tycker jag”. B4 anknyter 

också till samma tema, och säger: ”...Det med att det blir ordning och reda, det att man tycker 

att det känns rent och lätt att hitta. Då är det lätt att bli motiverad att fortsätta med det”. 
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På Företag A säger A2 att belöningssystemet har anpassats för en miljö där man pratar om 

lagarbete och ständiga förbättringar. Då passar inte belöningar till enskilda personer: ”...Så vi 

har teambaserade belöningar. Enbart”, och A2 förklarar systemet: ”...Har vi två delar. Den ena 

delen, den kan man tycka då är mer bonusbetonad, då man två gånger om året får ut 

pengar...Alltså på de förslag som är kalkylerbara”, och ”...Sedan den andra delen. Det kallar 

vi för pinnar. Alltså... det är småförbättringar som inte är kalkylerbara”, och företaget ”...följer 

upp hur många sådana där förbättringar varje lag har genomfört. Och sedan när man 

genomfört fem förbättringar per anställd, då får de 250 kronor per person, och göra någon 

teamaktivitet för. Så det är också ett sätt att främja det med lagarbete, och främja det med 

ständiga förbättringar”. Både A6 och A8 anser att detta belöningssystem är en morot. A2 

berättar vidare att det är viktigt att ledningen visar uppskattning för det arbete som de 

anställda utför, något som även A3 och A8 tror på. A3 tar upp en social sida av saken, och 

syftar på de pengar som gruppen kan använda för aktiviteter: ”...Det där har jag försökt fånga 

ganska mycket, att göra en rolig grej utav det. Det är viktigt. För teamkänsla, och göra 

någonting på avdelningen driver en ändå mer framåt. Det gör det. Att göra sådana saker. Så då 

bygger vi upp det mer sociala i gruppen. Att vi gör roliga saker ihop”. A3 säger att när det 

gäller de anställda som är positiva till eliminering av slöseri så kan deras inställning beror på 

att de förstår att: ”...Att det här är faktiskt, en fråga om överlevnad också. Att vi i framtiden är 

de som finns kvar. Det känns som att det är mer förståelse för det”, och ”...vi vill ju ha en 

arbetsplats att gå till. Vi vill ju att våra barn skall ha en arbetsplats att gå till. Man vill ju 

att...stolthet över företaget här”. A3 ser även sociala företeelser som en drivkraft: ”....Sedan 

använder jag även tävling, teamkänsla. Det är ju synergieffekter av det... och det mycket för 

att få laget att vilja gå åt det hållet....”. A4´s syn på saken är att: ”... jag vill gärna att det här 

företaget... finns kvar. Så det är väl den bästa drivkraften att man...trivs med sitt arbete, och 

vill att det skall finnas kvar här. Och då är det ju och göra saker bättre och billigare”, och  

”...Sedan så tycker jag att det är så kul. Det är väl den största. Självklart. Jag tycker det är 

sjukt kul att få jobba med det här varje dag.” 

A5 tar upp att det ekonomiska systemet kan göra att man i budgetarbetet satt upp vissa mål, 

som visar sig gå stick i stäv med de förbättringsförslag man har: ”...Och då kanske man inte 

blir så motiverad”. Den målbild som satts upp, ser A5 personligen som en drivkraft i arbetet 

med att eliminera slöseri. 

A7 ger uttryck för en annan typ av drivkraft i arbete med att eliminera slöseri: ”...Något som 

jag väldigt, senare tid har irriterat mig på...det är att ... vi jagar billigast billigast 

underleverantör... Vi lägger ner sjukt mycket tid på att rätta till fel från billiga leverantörer”, 
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och ”...Och bara en sådan sak, det packas upp och vi sitter och kontrollmäter sådant som vi 

har köpt hem som en färdig detalj”. A7 berättar vidare att exempelvis skruv och mutter inte 

ankom av rätt sort eller antal från förrådet: ”...Det störde fruktansvärt mycket i hopsättningen, 

när det saknades”. Trots att A7 vet att det inte är helt ok inom lean att skapa lager, så gjorde 

man ett eget litet skruv och mutter lager för att hopsättningen skulle kunna fortgå ostört: 

”...Och det...är guld värt. Faktiskt”. En viktig drivkraft såsom A7 ser det är att folk tydligt får 

se vad som blir resultatet av deras inlämnade förslag. A8 anknyter till det B5 sa om att 

drivkraften kommer när individen ser att det griper in i ens eget liv: ”... För och få.... 

genomslaget att alla skall vara med, så skall man nog visa resultatet att det lönar.... en själv att 

göra det, så att säga”. 

 

4.6 Deltagande 

Vi har redan sett hur B1 lyft fram att den stolthet de anställda känner inför sin avdelning gör 

att de vill ännu mer, att de anställda själva deltar i arbetet, och för det framåt. B2 skildrar 

utförligt hur alla deltar i gruppernas, och det gemensamma arbetet. När förslag på att 

eliminera slöseri och andra förslag behandlas så får hela gruppen vara med och svara på det: 

”...Så det är ju inte bara en som bestämmer, utan hela gruppen”, och B2 säger om gruppens 

arbete att: ”Alla är involverade”, och i anslutning till de olika roller och uppgifter som de 

anställda har säger B2: ”...Så alla är med... Alla är med för att det skall fungera!”. Även B3 

säger: ”Nu sköter vi själva allting här ute”. Hos B4 ekar samma svar: ”På avdelningen kör vi 

roterande scheman så att alla blir delaktiga, att vi håller i tavlan”. Detta tillstånd har tagit sin 

tid att uppnå, men det verkar vara ett genomgående drag, även om det kan finnas några 

undantag. B2 säger: ”...En del tar det längre tid och mogna för, men jag tror de flesta är där, 

nu i hamn snart. För det har varit en lång process med 5S”. B4 säger: ”...Sedan var väl en del 

som kanske tog längre tid på sig att jobba in det i tyckte att det var onödigt och sådant där, 

men det känns som att mer, att alla känner … att vi vinner mycket på det”. Även B5 säger att 

ett helt hundraprocentigt deltagande kan vara svårt att nå: ”...Sedan finns det alltid de som du 

aldrig kommer att omvända”. Det övergripande intrycket är dock att i princip alla är delaktiga 

på Företag B. B4 kopplar detta även till den information som ges numera, när man har gått 

över till lean: ”...man får mer inblick i hur produktionen ligger till och man blir som delaktig”. 

Företag A har också ett livligt deltagande. A1 säger att: ”...Så vi har otroligt mycket med 3i 

verksamheten...”, och syftar då på förbättringsförslagen: ” Då man kan se hela 3i...vi har mätt 

...man kan se hur den har utvecklats.... Ganska fantastiskt”. A1 belyser dock en annan aspekt 

på deltagandet, och kopplar det till antalet anställda: ”...ett sådant stort företag tenderar man 
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väl att dra åt olika håll och göra som man tycker det passar en”. A1 ger ett exempel: ” ...jag 

tänker uppe på montaget. Där det har varit lite...man tycker inte att det är lika roligt..”. A2 

säger att en förändring har skett ganska nyligen, och syftar på förbättringsgrupperna: ”...Men 

nu har det börjat blomma upp av sig självt. Och då ...blir ett helt annat drag i ...När 

verksamheten själva efterfrågar det här...det sista året nu har det kommit igång...”. A6 

beskriver att alla har sina ansvarsområden: ”...vi har ju liksom... fått varsina små 

ansvarsområden där vi ska hålla ordning. ... Framförallt då när det gäller gemensamma ytor”. 

I A3´s beskrivning av arbetet med att eliminera slöseri får man en tydlig bild av intensiteten i 

jakten på att eliminera fel: ”...Vi skall ändra det här. Vi skall ändra ritningen. Vi skall ändra 

produktionsunderlaget, så att det nästa gång inte upprepas igen”, och ”...att vi hela tiden lite 

försöker tänka och ifrågasätta om vi gör på det smartaste sättet”. Även i A8´s beskrivning av 

arbetet med att eliminera slöseri, känner man intensiteten i arbetet, och A8 säger att det finns 

ett förbättringsverktyg som kallas Whitebelt: ”...Och på vårat företag ...är det sagt att vi skall 

ta... ett whitebelt per avdelning och månad”. A3 säger att källan till förbättringsförslagen 

snarast är personbundet, än allmänt spritt. Deltagaren säger också, i samband med ledningens 

arbete, att: ”Vi är ganska mycket i startfasen”, och ”Vi har en lång väg att gå. Har vi”. A3 

berättar att det är väldigt olika hur långt de anställda kommit i sitt leantänkande. 

Förhoppningen är att allt fler vill vara med. A4 vittnar om att det finns ett starkt driv hos de 

anställda: ” De är jätteduktiga operatörsdrivet, förbättringsarbete är suveränt. ... Det arbetet 

driver ju produktkostnadssänkningarna”. Men vi får också reda på av A4 att: ” Sedan finns det 

ju motstånd”. A4 som är involverad i startandet av förbättringsgrupper säger att: ”...Det är 

fantastiskt svårt”, och beskriver hur man via några få motiverade personer, på positiva 

avdelningar försöker komma igång, med förhoppningen att det kommer att sprida sig när de 

andra ser nyttan i det. A5 tar upp att arbetet med att eliminera slöseri är olika långt kommet: 

”...På vissa ställen finns det mycket överenskomna arbetssätt. Vissa ställen finns det nästan 

ingenting”. A7 beskriver hur arbetet i förbättringsgruppen är ganska nytt när det gäller 

standardiserade arbetssätt, men att de jobbar för att sprida tankesättet, och successivt plocka 

med en i taget. Dock, säger A7: ”...Inte alla, kommer vi aldrig och få med. För det finns folk 

som inte vill arbeta på det ... sättet. Och det får man acceptera”. A8 är också med i en 

förbättringsgrupp och säger: ”...Fortfarande är vi ju inte riktigt hemma med den här gruppen 

då....det är fortfarande under uppstart så att säga”, och ”...Och så ställde jag frågan så jag fick 

de som verkligen ville vara med. Så man får lite driv i gruppen. Så de som är där är ganska 

kreativa.... Men då gäller det sedan att försöka få med alla andra, och dit har vi väl inte riktigt 

kommit...”. 
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4.7 Ordning och reda 

B5 säger med avseende på hur slöseri uppkommer att: ”...ofta är slöseriet kopplat till... 

fluffigheter. Alltså ...vi har arbetsprocesser som tillåter att vi gör saker och ting på inte ett 

repetitivt sätt, alltså det blir lite personbundet. Och det har vi jobbat mycket med nu och 

stramat till, så att du följer en given rutin, för en given uppgift”. B5 beskriver hur det dagliga 

mötet påverkar ledningen: ”...Det innebär att varje dag vet jag...att när vi skiljs åt så har hela 

ledningsgruppen samma bild av det operativa läget. Man vet precis var vi har problemen”, 

och ”...Du ser direkt alltså om du får en avvikelse. Det gjorde vi inte förut”. 

B5 beskriver hur de korta dagliga styrimpulserna ger en jämn arbetsgång, utan stora 

svängningar, och till det kopplar B5 arbetsglädje. B5 belyser en annan effekt: ”... Och att vi 

har en så otroligt mycket bättre koll på det operativa läget”, och ”...jag tycker att vi har fått en 

bättre precision i våra kalkyler, sedan vi jobbat ... med lean”. B5 fortsätter och talar vad det 

innebär att lyckas: ” För vår del är det ju att klara av att leverera ... i rätt tid, med bra kvalitet, 

riktigt bra kvalitet, och till rätt kostnad”, och ”...det är också ett sätt att för oss att... behålla 

våra jobb”. B1 talar om de mått som avdelningen följer utvecklingen på, och säger att: ”...för 

har man ordning på leveranserna och har man ordning på kvaliteten, och hälsan naturligtvis, 

att vi har friska operatörer som mår bra, och till rätt kostnad naturligtvis, att vi håller oss 

inom. Då är man hemma. Då har man koll på läget. Det handlar om att ha koll på läget varje 

dag. Att inte gissa, att inte tro”. B2 säger om den nya ordningen att: ”Jag tycker att det blir ju 

roligare och jobba. Man får en struktur på det hela”, och ”...håller vi i ordning på vårat så då 

har vi ju en ren verkstad hela tiden, och det är ju jättetrevligt. Ja. Man mår bra med då”. B3 

beskriver den nya ordningen och säger: ”Nu är det mer uppstyrt. Genom att allt nu finns där 

det behövs, så har genomloppstiden kunnat minskas från elva dagar till hälften”. 

Konsekvensen av att arbeta enligt 5S är att man hittar saker lättare, menar B4, och det leder 

till att jobben inte tar lika lång tid som annars. A2 berättar att de anställda gör korrigerande 

åtgärder på alla avvikelser som det skrivs rapport om. A3 berättar att det mest skadliga 

slöseriet är felkostnader, och säger: ”....Det är en väldigt kultur som man kör inte fel, på min 

avdelning. Och det är bra. Men det är även å andra sidan en kostnad i det. För det som händer 

när man bearbetar hos mig är att man kontrollerar sig själv väldigt ofta. För att inte köra fel”. 

A4 talar om de viktigaste konsekvenserna av att arbeta med att eliminera slöseri, och säger: 

”...Det är ju och få processer som är stabila. Få ett flyt i produktionen”. A4 berättar att det är 

jättefokus på ledtidssänkningar och produktkostnadssänkningar. Eliminering av slöseri sätts in 

för att få bukt med dessa två faktorer. A5 funderar också på vad som orsakar slöseri, och 

säger: ”...sedan tror jag att det handlar många gånger om att vi inte är tillräckligt tydliga i våra 
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processer eller mellan våra processer, eller mellan de olika stegen. Att det är otydligt vad som 

skall utföras. Och då blir vi osäkra...och då skapar vi slöserier”. A5 betonar att det är viktigt 

att följa de överenskomna arbetssätten för att få bukt med detta, och kunna eliminera slöseriet. 

A5 menar att fixarmentaliteten på Företag A kan leda till att man frångår de överenskomna 

arbetssätten. A6 reflekterar över vad som är utmärkande för lean och säger: ”...Det är väl det 

med ordning och reda. Det är väl det som jag tycker är det typiska för det”, och ”...Det som 

var väldigt bra med 5S:en faktiskt på så vis. Det var ju det att de genererade en hel del nya, 

bra, väldigt fina skåp, tavlor och hänga upp grejer på, och vi fick ordning på saker och ting på 

ett väldigt fint sätt. Utmärkt sätt”. A7 berättar om möten som hålls där de anställda får 

information om läget via staplar och tabeller, och olika mått att följa redovisas. 

 

4.8 Överlevnad 

I samband med en beskrivning av belöningssystem, så uttrycker B5 att det finns andra 

drivkrafter än penningbelöningar: ”...Vi försöker ju att få alla att se den stora bilden. Att ... 

man gör det här för sin skull. För att i förlängningen så innebär det här att man tryggar sina 

egna jobb”. B5 talar om vad det innebär att lyckas, och pekar på att det handlar om att 

leverera i rätt tid, till riktigt bra kvalitet, och till rätt kostnad: ”...det är också ett sätt att för oss 

att... behålla våra jobb”. B5 berättar att företaget också har fått fler jobb till sig tack vare att de 

håller sina kostnader. B1 säger att konsekvensen av att eliminera slöseri är att: ”...vi blir mer 

lönsamma naturligtvis. Och är man mer lönsam även internt, så kanske man väljer att inte 

lägga ut arbete, utan att låta det vara kvar”. B1 lyfter fram att den viktigaste aspekten på att 

arbeta med lean och eliminering av slöseri är att få möjlighet att gå till arbetet i morgon. 

Lönsamhet är kopplat till frågan om att vinna eller försvinna. Den mening som B1 kopplar till 

eliminering av slöseri är: ”Vad kan vi göra bättre?... Någonstans i bakhuvudet finns 

lönsamhet, jobben kvar”. B1 berättar om ett samtal under ett tillfälle med värdegrundsarbete: 

”...och så var det någon som suckade lite tungt. Ja, sa han, så att ungarna kan flytta hemifrån”. 

Precis! Så att ungarna kan flytta hemifrån. Vi har en framtid. Så att vi skapar också en framtid 

för nästa generation då... Lite så. Och det tror jag också - att ha en framtidstro. Ja”. B1 ser 

detta som en viktig mening som det hade varit värdefullt om alla anställda kunde tillägna sig. 

B3 säger att fördelen med att sänka genomloppstider genom att eliminera slöseri, är att: ”Ja 

det är det att du får jobbet kvar här alltså... Annars ser du ju det att ja det tar sådan tid att så 

kanske de plockar bort det någon annanstans…”.  

När det gäller vilken mening som A1 kopplar till eliminering av slöseri och ständiga 

förbättringar, så säger A1 att det handlar om konkurrenskraft och lönsamhet, och att det är en 
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överlevnadsfråga: ”...Det har väl varit hela svenska industrin, om man tittar på industrin så har 

det varit hela tiden. Det är ju en överlevnad. Det ser man också många har ju försvunnit...”. 

A2 betonar precis som A1 konkurrenskraft och lönsamhet, och säger: ”...Man kan liksom 

aldrig slå sig till ro. För det handlar om att utveckla sig, eller avvecklas”, och ”...Det finns 

inga skyddsnät så. Om inte vi som företag är bra här, då finns vi inte kvar. Så är det”. A3 

säger i samband med drivkrafter, och anställdas inställning, att: ”...Att det här är faktiskt, en 

fråga om överlevnad också. Att vi i framtiden är de som finns kvar. Det känns som att det är 

mer förståelse för det. ...”, och ”...vi vill ju ha en arbetsplats att gå till. Vi vill ju att våra barn 

skall ha en arbetsplats att gå till”. Också A4 är inne på samma tema i samband med 

drivkrafter i arbetet med att eliminera slöseri, och säger: ”... Jag arbetar här och... världen är ju 

mycket mindre idag, så det finns väl alltid någon som kan göra grejerna billigare, och jag vill 

gärna att det här företaget... finns kvar. Så det är väl den bästa drivkraften att man... trivs med 

sitt arbete, och vill att det skall finnas kvar här”. A5 säger om den mening som A5 kopplar till 

eliminering av slöseri: ”... Ekonomin är ju viktig del...Men...mycket handlar ju om 

fortlevnad...Att finnas kvar här ....”, och ”...men mest handlar det väl om den personliga 

sfären att man... har familj och vänner och att samhället man lever i, att det finns kvar, och att 

vi har jobb.” A6 talar en hel del om överlevnad och de villkor under vilka verksamheten står:  

”...vi försöker ju sänka ledtider på allting... Det är ett sätt att överleva helt enkelt, så det... vet 

vi ju med oss att vi måste göra.... Alla vill ju liksom att företaget skall bli kvar här ...”, och 

”...Vi konkurrera ju med andra företag i den här branschen och vi måste ju försöka och vara 

kostnadseffektiva. För och överleva överhuvudtaget”. A6 säger vidare om villkoren för 

verksamheten att: ”...Men för att vi då skall kunna få vara med på marknaden överhuvudtaget, 

så måste vi ju vara kostnadseffektiva. Så är det ju”. 
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5 Analys 

I detta kapitel redovisas analysen av empirin. Analysmetoden är hämtad från grundad teori. 

Analyskapitlet binds samman i sista avsnittet, där resultatet presenteras och en modell över 

viktiga samband skapas. 

 

Analysen är upplagd så att varje tema från empirin gås igenom, och vissa begrepp, egenskaper 

och dimensioner vaskas fram ur data. Likaså påtalas vissa kopplingar mellan begrepp, och 

variationer i förhållanden. Efter genomgången av empirins olika tema kommer jag att försöka 

binda ihop allt detta till mönster och samband, för att teckna den övergripande bild som data 

ger i relation till eliminering av slöseri, för att på så sätt förstå den mening som de anställda 

kopplar till aktiviteten. 

När det gäller deltagarna så har jag vad gäller deras ålder, kön, utbildning, etc inte kunnat 

finna några tydliga mönster i förhållande till de svar de givit. Därför redovisar jag inga sådana 

bakgrundsuppgifter om de 13 deltagarna. Det finns emellertid något undantag, och det gäller 

bland annat om de har en chefsposition eller jobbar nära tillverkningen. När det har varit 

aktuellt så har jag tagit upp den bakgrundsfaktorn i texten. 

 

5.1 Kontext 

De båda i undersökningen deltagande företagen är stora lokalt och har under lång tid satt sin 

prägel på orten. De är dessutom ganska ensamma nationellt sett, men den kontext som 

deltagarna betonar är att de är små internationellt, och att det råder stark konkurrens inom 

respektive företags bransch. I denna kontext ligger fokus starkt på lönsamhet, hos båda 

företagen, och det begreppet har egenskapen att vara grundorsak till verksamheten. Nivån på 

lönsamheten kan ses som en egenskap, men någon närmare bestämning av dimensionen på 

denna framgår inte i data. Jag anser dock att det är rimligt att tolka det som att lägsta nivån 

måste vara så god att man kan säga att verksamheten är lönsam. Under denna nivå föreligger 

ingen förmåga att konkurrera. Lönsamhet och förmåga att konkurrera blir alltså två företeelser 

som går hand i hand, och nivån på dessa kopplas på makronivå till överlevnadsbegreppet.  

I teorikapitlet såg vi  denna koppling mellan lönsamhet och överlevnad i en konkurrensutsatt 

kontext hos Cooper.112 

På mikronivå, inom det enskilda företaget, föreligger en del förhållanden som kan underlätta 

eller försvåra arbetet med att eliminera slöseri. Av de förhållanden som kan underlätta, så 

                                                 
112 Cooper (1995), s. 14-22; Cooper (1996), s. 28-30. 
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skulle jag vilja dela in dem i sociala aspekter, materiella aspekter, och processuella aspekter. 

De sociala aspekterna utgörs av social kompetens, samt av ett kontaktnät. Om den förra sägs 

kanske inte så mycket men det senare kräver dimensionen att vara stort. De materiella 

aspekterna handlar om rent konkreta föremål för att skapa ordning och reda. Dessa 

förutsättningar tillskriver deltagare A6 dimensionen bra, och utifrån vad deltagare från 

Företag B sagt så verkar samma goda förutsättningar föreligga där. 

Den processuella aspekten utgörs av de överenskomna arbetssätt enligt vilka man jobbar. 

Även att veta vad kunden vill skulle jag vilja räkna till process eftersom kunden, såväl den 

externa som den interna, inom lean tillmäts en viktig roll i värdekedjan, och processen bör 

ordnas så att kundens behov uppfylls, att man skapar värde för kunden.113  

Även det som försvårar arbetet med att eliminera slöseri tillhör den processuella aspekten av 

förutsättningar, och detta tillmäts en dimension av stor vikt. Här handlar det dels om att man 

inte beaktar hela värdekedjan, utan bara ser till sin del. Under sådana förutsättningar blir det 

svårt att eliminera slöseri. Dels handlar det om logistik, och framförallt de resurser som skall 

in i produktionen. Den senare förutsättningen tillmäts en dimension av stort slag. Dock så 

talar vi om icke-fungerande logistik när det gäller förutsättningar som försvårar arbetet med 

att eliminera slöseri. När det inte fungerar så riktas all uppmärksamhet på det, istället för att 

arbeta med att få bort slöseri i de egna processerna, får vi veta. Dess motsats, en väl 

fungerande logistik, utgör ju en förutsättning som på mikronivå ökar möjligheterna att arbeta 

med att eliminera slöseri. 

När det gäller kontext – både på makronivå och mikronivå – så är situationen likartad för de 

båda företagen. De samband, eller kopplingar, som framträder är att de nämnda inre 

förhållandena ökar eller minskar möjligheten att eliminera slöseri, vilket i sin tur påverkar 

kostnaderna, vilket i sin tur påverkar lönsamheten. Ökad lönsamhet leder till förmåga att 

konkurrera, och det leder till överlevnad. Detta utgör en kedja av samband. 

I synnerhet de inre materiella och processuella aspekterna kopplas till begreppet ordning och 

reda, vilket väl då får sägas var en del i den kedja som leder till ökad möjlighet att eliminera 

slöseri. Vi ser också en stark koppling mellan kontextbegreppet och överlevnadsbegreppet. 

 

5.2 Ledning 

B5 lyfter flera gånger fram att ledningen måste visa att de tror på arbetet med att eliminera 

slöseri. Denna syn ligger nära kulturbegreppet, dvs tankar, trosföreställningar och handlingar 

                                                 
113 Bland annat teoriavsnitt 3.7.2 Slöseri, tar upp detta. 
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som delas av gruppen.114 Att ledningen är viktig för kulturen (sätta normer, principer, 

visioner) tar även A2 upp. Hos båda företagens produktionschefer framkommer alltså denna 

koppling mellan ledning och företagskultur. Det kan ses som ett mönster. Även A5´s tal om 

ledningens uppgift att driva mot en gemensam målbild, kan kopplas till det som utgör en 

kultur. Ett begrepp som jag ser framträda i relation till ledningen är ”förutsättningar”. Det som 

kallas för ”conditions” inom grundad teori.115 Deltagarna ger uttryck för att ledningen sätter 

förutsättningar för arbetet med eliminering av slöseri genom att avdela tid, pengar, resurser 

(exempelvis tjänster som B5 nämner). Förutsättningar är ett begrepp som har egenskapen 

omfång, och i relation till pengar och resurser så är den dimension som det ges av både A6 

och A7 ”väldigt bra”, dvs i den starkare änden av skalan. Härvid kopplas via A6 begreppet 

ledningen också till begreppet ordning och reda. I relation till tid så uttrycker A7 att 

ledningens tillåtande inställning har dimensionen ”riktigt bra”, också det i den starkar änden 

av skalan. 

Efterfrågan är också en del av de förutsättningarna som ledningen skapar. Utan efterfrågan 

blir det inget, är den samstämmiga uppfattning som flera deltagare ger uttryck för. Efterfrågan 

har egenskapen betydelse, och denna tillmäts i data dimensionen väldigt stor. Så stor att den 

förutan raseras arbetet.  

Detta ligger helt i linje med vad Womack, Jones och Roos säger om att ledningen måste ge 

sitt fulla stöd till de anställda om leansystemet skall lyckas.116 

Belöning är också något som i data kopplas till ledningen. Belöning är ett mer abstrakt 

begrepp som i förhållande till ledningen, och i data, består av beröm, uppmuntran, och 

uppskattning. När det gäller belöningens egenskaper så är frekvens och/eller nivå, samt 

betydelse och riktning aktuella. Data ger ingen bestämd uppgift om frekvensens dimensioner, 

men jag bedömer att den är förhållandevis frekvent, då det sägs att deltagarna fått ”mycket” 

beröm. Betydelsen anges i data med dimensionen viktig, medan riktningen inte är på förhand 

given. Belöning kan ges i såväl rätt som fel riktning, och A5 pekar på att fel riktning kan 

försvåra arbetet med att eliminera slöseri. Det kan förstärka en oönskad fixarkultur, så där ser 

vi återigen hur ledningen kan ha betydelse för företagskulturen. Deltagarna ger dock uttryck 

för att belöningen i huvudsak ges i rätt riktning. 

Då belöning är ett begrepp vars högre abstraktionsnivå skulle kunna kallas för drivkraft, så 

går jag inte in mer på begreppet här än så, då drivkraft är ett eget tema som vi återkommer till. 

                                                 
114 Kulturbegreppet togs upp i teoriavsnitt 3.5 Lean som kultur. 
115 Corbin och Strauss (2008), s. 229, 230. 
116 Womack, Jones och Roos (1990), .s 102, 103. 
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Vad jag här vill peka på är att begreppet ledning genom kopplingen via belöning är 

sammanbundet med begreppet drivkraft. 

Utbildning är ett annat begrepp som jag kopplar till ledningen, och då vill jag att det förstås 

brett. Inte bara som kurser, och skolundervisning, utan all information som skapar 

sammanhang och förståelse av vardagen och arbetsuppgifter. Utbildning är ett eget tema. Här 

framgår det att begreppet ledningen är kopplad till begreppet utbildning, och den kan ges 

direkt till de anställda. 

Vad gäller ledningen som initiativtagare så verkar det skilja mellan Företag A och Företag B i 

relation till hur eliminering av slöseri och lean initierades. På Företag A så kom det från en ny 

högsta ledning, medan vi av B1´s berättelse om att ledningen inte förstod till en början, och 

B4´s inledande upplevelse att vara påtvingad ett nytt arbetssätt, indikerar att initiativet togs på 

mellanchefsnivå någonstans. I varje fall närmare den konkreta produktionen. 

Sammanfattningsvis så framgår att ledningen spelar en stor roll genom att sätta 

förutsättningarna, och att detta av deltagarna utifrån många aspekter tillmäts mycket stor 

betydelse för möjligheterna att eliminera slöseri. Detta gäller båda företagen. Vi ser också att 

ledningen är förknippat med kultur, och att vi har kopplingar till begreppen ordning och reda, 

utbildning, och drivkraft. Genom att begreppet ledningen handlar om förutsättningar så kan 

det sägas vara en del av kontexten på mikronivå, men jag har ändå behandlat det i ett eget 

avsnitt, då data beskrev denna aspekt med ganska stor detaljrikhet. 

 

5.3 Utbildning 

Utbildning är ytterligare ett begrepp, som jag har analyserat fram ur data, och med det 

begreppet avser jag som sagt inte bara kurser, och skolundervisning, utan all information som 

skapar sammanhang och förståelse av vardagen och arbetsuppgifter, och som förmedlas av en 

person till en annan i syfte att överföra kunskap av olika slag. 

I data får vi reda på att utbildningens verkan, vilket kan ses som en egenskap, kan tillmätas 

dimensionen väldigt kraftfull, när det kombineras med lean. Detta påstående stöds av 

agerandet hos vissa personer som verkligen fokuserar på att eliminera slöseri, och uppvisar 

mycket hög medvetenhet och kunskap om vad lean går ut på. Flera deltagare tycker jag 

framstår som bevis på att utbildningen har lyckats mycket väl. Vi får dock också reda på att 

likaväl som många vad gäller egenskapen kunskapsgrad uppvisar dimensionen väldigt insatta, 

och vilket data också uppvisar bevis för, så finns det i alla fall inom Företag A också en del 

som har väldigt lite kunskap. Dimensionen kan alltså sägas ha utsträckning över hela skalan 

från minuspol till pluspol, så att säga. En deltagare klargör att utbildning formar tanken. En 
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annan deltagare talar om vikten av att arbeta fram rätt värdegrund, genom utbildning och 

dialog som jag förstår det. Jag skulle vilja säga att data tyder på att utbildning därför formar 

den mening som kopplas till eliminering av slöseri. Det ger deltagarna sammanhang genom 

att sätta in elimineringen av slöseri i en kontext, och det lägger grunden för ett aktivt 

deltagande utifrån en gemensam värdegrund. Därmed har man också ett verktyg för att skapa 

en kultur, dvs ett gemensamt tänkande och agerande117.  

I data framstår en tydlig koppling mellan begreppet utbildning och begreppet deltagande. Hög 

grad av kunskap verkar leda till aktivt deltagande i arbetet med att eliminera slöseri. Flera 

deltagare ger uttryck för denna koppling. Man skulle därmed kunna se utbildning som en 

drivkraft till deltagande. Där utbildningen inte lyckats väl, som i fallet med introduktionen av 

5S på Företag A, där aktiviteten inte föregicks av byggandet av en förståelse av sammanhang 

och mål, så ser vi som konsekvens att deltagandet blev lågt. Man fick nejsägare. 

Utbildningens varierande genomslag skulle alltså kunna vara en pusselbit som förklarar det 

jämförelsevis låga deltagandet inom Företag A. 

 

5.4 Känslor 

Deltagarna ger i förhållande till arbetet med att eliminera slöseri uttryck för flera aspekter som 

jag har ordnat under begreppet känslor. Känslor kan sägas ha egenskaperna intensitet och 

laddning, varav den senare kan anta dimensionerna positiv och negativ. Den helt 

överväldigande bilden visar på dimensionen positiva känslor. För att bestämma intensitetens 

dimension, så verkar den sträcka sig från trevligt, tycka om, trivsel, gillar, mår bra - till roligt, 

kul, stolt - vidare till jättekul, njutning, sjukt kul - över till arbetsglädje och glädje outtömligt. 

Sammanfattningsvis så skulle jag säga att de positiva känslorna befinner sig i den starkare 

änden av dimensionsskalan. Teorin kring eliminering av slöseri påtalar även den, hos Dennis, 

att ordning och reda och en ren arbetsplats via 5S lyfter team-andan, vilket flera deltagarsvar 

verkar bekräfta.118 

Det som framförallt verkar leda till de positiva känslorna, är den ordning och reda som 

elimineringen av slöseri leder till. Dels handlar det om fysisk ordning och reda, och dels 

handlar det om ordning och reda genom kontroll över de processer som man har. Att man får 

en jämn arbetsgång, utan avvikelser och störande inslag. 

                                                 
117 Meningsbegreppet och kulturbegreppet har behandlats i teoriavsnitt 3.5 Lean som kultur, och  
3.6 Meningsbegreppet i samband med eliminering av slöseri. 
118 Dennis (2002), s. 33. 
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De känsloaspekter som faller under egenskapen negativa känslor, ordnar jag in i två 

huvudkategorier. Dels handlar det om missnöje hos vissa anställda, och dels handlar det 

framförallt om frustration över tingens ordning. I det förra fallet har vi också två kategorier. 

Dels det missnöje som uppstod i början av arbetet med att eliminera slöseri. Det verkar i stort 

ha sitt ursprung i att introduktionen inte gjordes så att deltagarna fick klart för sig det 

sammanhang i vilket arbetet hör hemma. Utbildningen lyckades inte. Här verkar finnas en 

skillnad mellan Företag A och Företag B. Inom Företag B så verkar detta initiala missnöje ha 

tonats bort, försvunnit, och ersatts med positiva känslor. Inom Företag A ges intrycket av att 

nejsägarna, som tycker att det är ”skit”, fortfarande finns kvar, i relativt stor utsträckning. 

Eftersom deltagarna i Företag B i huvudsak kom från samma avdelning, så kan emellertid 

denna skillnad mellan företagen i verkligheten vara mindre uttalad. Skillnaden skulle till viss 

del kunna handla om skevhet i urval. En deltagare sa att det är inte på alla ställen de jobbar på 

det sätt som de gjorde på den aktuella avdelningen, och andra pekade på att de anställda 

kommit olika långt i sitt leantänkande, vilket kan tyda på att situationen är annorlunda på 

företaget totalt sett. Jag kan utifrån min data inte fullt ut bedöma saken. Intrycket är i alla fall 

att det initiala missnöjet har levt kvar inom Företag A i större omfång, än inom Företag B. 

Den andra aspekten på missnöjet hos anställda är specifik för Företag A, då jag inte kunde 

finna den inom Företag B vilket även här pekar på en skillnad mellan företagen, och det gäller 

missnöjet hos de som tillhör fixarkulturen. Där ser man fortfarande negativt på arbetet med 

eliminering av slöseri, och det handlar framförallt om den standardisering av arbetssätt som 

det för med sig. Missnöjet inom Företag A kan i data kopplas till förlust av expertstatus och 

den stolthet som det gav. Inom Företag B har man också haft en brandsläckarkultur. Personer 

som kommit in i slutet och räddat situationen, men den verkar i stort vara borta, och ingen 

saknar den. B5 och många andra deltagare uttrycker istället att den kontrollerade jämna 

arbetstakten som nu råder är så otroligt mycket bättre, och leder till arbetsglädje. 

 

I det senare fallet, av de två negativa huvudkategorierna, så är frustrationen inte riktad mot 

elimineringen av slöseri, utan istället mot faktorer som hindrar arbetet med att eliminera 

slöseri. Denna frustration är också den, i insamlad data, specifik för Företag A. 

De administrativa åliggandena verkar generera en frustrerande mängd pappersarbete. Teorin 

om lean förklarar att det inte är att förundras över. Maskell och Baggaley menar att 

traditionella redovisningssystem generera stora mängder onödiga rapporter.119 

                                                 
119 Maskell och Baggaley, (2006) s. 35; Maskell och Baggaley, (2004), s. 134, 135. 
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Att det är just ett traditionellt redovisnings- och ekonomistyrningssystem som Företag A 

använder sig av, framgår av hur de interna intäkterna beräknas, och de mycket negativa 

känslor i form av frustration och irritation, som deltagarna ger uttryck för inför de följder det 

leder till. 

Maskell och Baggaley säger inom leanteorin att traditionell redovisning förser de anställda 

med mått och rapporter som leder till stora serier och höga lagernivåer. Det tar, säger 

författarna, inte managers lång tid att räkna ut att det sätt som de kan uppnå god ekonomi på 

är att tillverka stora serier, och bygga lager. Det är skadligt för leanarbetet, och det är just det 

som deltagarna vittnar om, och frustreras över då de är medvetna om att det är oleant att 

tillverka utan att det finns efterfrågan, och lägga på lager. 120 Ekonomisystemet som det ser ut 

idag tvingar fram detta beteende genom att intäkter räknas på hur många timmar maskinerna 

kör. 

 

Sammanfattningsvis så framträder vissa skillnader mellan Företag A och Företag B när det 

gäller negativa känslor förknippade, antingen direkt med arbetet att eliminera slöseri, eller 

förknippade med de hinder som finns för att kunna arbeta med att eliminera slöseri. Företag A 

verkar ha ett större omfång av negativa känslor i dessa två sammanhang. 

Variationen mellan företagen verkar bero på dels att en fixarkultur levt vidare inom Företag 

A, men inte inom Företag B, och dels på att det finns en påtaglig motsatsställning mellan 

Företag A´s ekonomisystem och leansträvandena. Företag B uppvisar inte några sådana 

tecken på konflikt i förhållande till ekonomisystemet. 

Det ändå helt övervägande intrycket hos deltagarna är att eliminering av slöseri är oerhört 

positivt. Det är i den starka änden av den positiva skalan som uttrycken faller, i form av 

exempelvis jättekul, glädje outtömligt. 

Kopplingen till dessa positiva känslor verkar främst vara till begreppen ordning och reda, rent 

fysiskt och i form av kontroll över processer. Ordning och reda är ett tema som kommer att 

tas upp längre fram.  

De negativa känslor som uppstod vid introduktionen av lean, har en koppling till begreppet 

utbildning, i det att utbildningen inte gavs i förväg, och därmed sammanhang och förståelse 

inte skapades. 

De negativa känslorna direkt kopplade till eliminering av slöseri verkar vara kopplade till 

förlust av stolthet och status, en slags förlust av drivkraft. De negativa känslorna som var 

                                                 
120 Maskell och Baggaley (2004), s. 134. Maskell och Baggaley, (2006) s. 35. 
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kopplade till hinder för arbetet med att eliminera slöseri, är också kopplade till begreppet 

drivkraft, i det att de hos flera deltagare, närmast utgör drivkraft i arbetet med att eliminera 

slöseri. Drivkraft är ett begrepp som har fått ett eget tema, till vilket jag vänder mig nu. 

 

5.5 Drivkrafter 

Flera typer av drivkrafter låter sig urskiljas i data. Jag har analyserat fram fem typer av 

drivkrafter - ekonomisk, social, ordning och reda, känslobaserad, personligt relaterad.  

När det gäller ekonomiska drivkrafter så finner vi en variation, då de två företagen skiljer sig 

åt. Företag B håller på att avveckla denna drivkraft. Möjligtvis kan middag för två ses som en 

ekonomisk drivkraft, men den kan lika gärna ses som social, då den dels leder till en social 

aktivitet, och dels inte handlar om några väldigt stora summor. Dimensionen på den 

ekonomiska delen är alltså nästan försumbar. Motiveringen till att inte ha några ekonomiska 

belöningar är att förbättringsarbete bör ses som en del av tjänstebeskrivningen, som en del av 

de vardagliga arbetsuppgifterna. Företag B förlitar sig istället på känslomässiga drivkrafter, 

och personligt relaterade. Stolthet lyfts fram, och kan ses som en känslobaserad drivkraft. 

Tillfredsställelsen av att det blir ordning och reda, rent, och lätt att hitta, är en annan drivkraft 

som pekas ut. Den personliga aspekten lyfts också fram, att man drivs i sitt förbättringsarbete 

av att säkra sin personliga situation, att man gör det för sin egen skull, med syfte att trygga sitt 

jobb. Vi ser alltså här hos Företag B en koppling mellan begreppet drivkraft och begreppen 

känslor och ordning och reda. Vi ser också en tydlig koppling till begreppet överlevnad – att 

behålla jobbet, att trygga den egna inkomsten, ett tema som kommer att tas upp längre fram. 

Några superlativ eller andra beskrivande ord är inte så lätt att hitta i data, så dimensionerna av 

ovanstående egenskaper låter sig inte så lätt bestämmas. 

Företag A har i likhet med Företag B en slags motivering av sitt belöningssystem som 

anknyter till hur vardagsarbetet skall gå till. Skillnaden mellan företagen är att Företag A inte 

uteslutit ekonomiska belöningar. De ges dock bara teambaserat, eller kollektivt. Inte till 

enskilda individer. Dels utgår rena pengar, och dels utgår mindre summor som egentligen 

används till sociala belöningar. Den sociala egenskapen tillmäts relativt stor vikt på 

dimensionsskalan av vissa deltagare. Den sägs leda till ännu mer drivkraft. I likhet med 

Företag B så framträder kopplingen till överlevnadsbegreppet, att få behålla jobben. Även 

känslor kopplas till begreppet drivkraft, i form av, stolthet – som även återfanns hos Företag 

B, och trivsel och att det är kul. Kul ges dimensionen ”sjukt” kul, men annars så är det inte så 

lätt att se dimensionerna i data. Specifikt för Företag A, åtminstone i relation till deltagarna i 

undersökningen, är att negativa känslor fungerar som ens slags drivkraft för arbetet med att 



 58

eliminera slöseri. Irritationen är påtaglig, och hänger samman med den dåliga passformen 

mellan Företag B´s ekonomiska system och dess leansträvanden. Denna känsla som till 

egenskapen intensitet förefaller vara i den starka änden av dimensionsskalan blir en drivkraft 

framåt i arbetet för en del deltagare. 

Den kontraproduktiva strukturen mellan ekonomisystemet och leanarbetet kan även verka på 

motsatt sätt, vilket A5 pekar på. Det ger upphov till en drivkraft vars dimension väl får sägas 

ligga på den negativa änden av skalan, dvs det är en bromskloss som förstör engagemang 

snarare än driver på det. Man tappar motivationen. Företag A uppvisar kopplingar mellan 

drivkraft å ena sidan och framförallt begreppen känslor, och överlevnad. 

Sammanfattningsvis så ser vi både likheter och skillnader mellan företagen. Likheten mellan 

företagen är att inom båda så kopplas drivkraft till överlevnad, att trygga jobben, och till 

känslor. Även kopplingen till det sociala finns inom båda företagen. 

Den största skillnaden är att Företag B i princip inte har ekonomiska drivkrafter i form av 

penningbelöningar, medan Företag A har kontantutbetalningar, om än kollektivt utbetalda. 

En annan skillnad är att inom Företag A förekommer negativa känslor som drivkraft framåt i 

arbetet med att eliminera slöseri, och även negativa drivkrafter som bromsar arbetet, något 

som jag inte fann hos Företag B. Variationen hänför jag främst till den dåliga passformen 

mellan ekonomisystemet och leansträvandena inom Företag A. 

Drivkrafter är ju givetvis kopplade till begreppet deltagande, och det skall vi nu titta lite 

närmare på. 

 

5.6 Deltagande 

Det intryck som data ger är att de båda företagen är varandras spegelbild när det gäller 

begreppet deltagande, och dess egenskaper omfattning och intensitet. 

Företag B ger intryck av att ha mycket hög omfattning på deltagandet, men även om 

berättelserna visar att hela gruppen får vara med, och att nästan alla deltar med arbetet att 

förbättra hela tiden, så ger det inte det intryck av brinnande intensitet som möter hos 

deltagarna inom Företag A. Intensiteten har dimensionen låg för Företag B. Företag A å sin 

sida verkar ha dimensionen låg vad det gäller omfattning på deltagandet. Arbetet drivs framåt 

av några mycket engagerade personer, och massor av förbättringsförslag genereras och 

mycket eliminering av slöseri förekommer. Intensiteten har dimensionen stark. Framstegen 

beskrivs med dimensionen ganska fantastisk, och de aktiva anställda sägs ha ett starkt driv 

och vara jätteduktiga, förbättringsarbetet är suveränt. Många står dock utanför det aktiva 

deltagandet. Det finns helt klart en del nejsägare.  
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Företag B har alltså högt deltagande men låg intensitet, medan Företag A har lågt deltagande 

men hög intensitet. Jämförelsevis sett. Förklaringen som jag skissar utgår från data, men är 

säkert inte den enda möjliga. Dessutom måste man hålla i minnet att bilden från Företag B i 

huvudsak kommer från en enda avdelning, och att det kan ha gett mig en något skev bild. Å 

andra sidan ger deltagarna från Företag A inte heller en heltäckande bild av det företaget, men 

det känns som om de ändå sammantaget gav ett bredare synfält in i verksamheten, än vad jag 

fick i Företag B. Förklaringen till det låga deltagandet inom A skulle kunna sökas i den högre 

nivån på negativa känslor och även negativa drivkrafter som vi tidigare mött i det företaget. 

Det var ju något som skiljde företagen åt. Det är svårt att i sökandet efter en förklaring inte 

landa i skillnaderna i belöningssystemet. Företag B har valt att låta arbetet med att eliminera 

slöseri och förbättra utgöra en del av vardagen. Insamlade dokument skildrar hur deltagarna 

via en workshop förbättrat verksamheten, och det är inte otroligt att denna workshop har 

format det sätt på vilket man arbetar. Att ”alla är med” lyfts fram i den modell som finns 

uppritad i dokumentet. Att man format sitt sätt att arbeta tillsammans genom workshopen kan 

vara en orsak till det höga deltagandet inom Företag B. Förbättringar sker hela tiden säger 

deltagarna, men att hålla en intensiv glöd levande varje dag, år efter år, i de vardagliga 

sysslorna, kan vara svårt. Jag tror att vi där kan söka en del av förklaringen till att intensiteten 

är låg, jämförelsevis sett. Förbättringar görs, men i det dagliga vardagstempot, som jag tolkar 

det. Företag A har däremot inte lyckats få med alla på tåget. Istället är det några som jobbar 

mycket intensivt, medan andra inte deltar på samma sätt. Belöningssystemet med kontanter 

varje år, och med mål i antal förbättringsförslag som man jagar för att nå, med mål i antal 

Whitebelt som man kämpar för att få. Det är inte utan att jag bedömer att det har en inverkan. 

Deltagare inom Företag A talar om att de startat nyligen, och har lång väg kvar att gå, medan 

deltagare inom Företag B säger att det har varit en lång process, men att de flesta nu är i 

hamn. Man talar nog om olika saker här, för båda företagen har sysslat med lean i flera år. 

Inom Företag A syftar den korta tiden sedan start sannolikt på förbättringsgrupperna, om jag 

förstått deltagarna rätt. 

Sammanfattningsvis skulle jag säga att variationen mellan företagen med avseende på 

deltagandets omfattning beror på de negativa känslorna och de negativa drivkrafterna inom 

Företag A, och på det sammansvetsande sätt med vilket man format verksamheten med inom 

Företag B, och då tänker jag på workshopen. Variationen mellan företagen med avseende på 

deltagandets intensitet beror som jag ser det på den skillnad som föreligger i 

belöningssystemet, där Företag A har tydliga mål och flera olika sätt att belöna, medan 

Företag B valt bort detta, och anser att strävandena skall vara en del av arbetet i vardagen. 
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Som teorin lyfte fram så är ett aktivt deltagande bland de anställda en viktig faktor för att 

lyckas med leansträvandena.121 Företag A verkar ha en längre bit kvar att gå innan alla är 

med. 

Kopplingar till andra begrepp, som framträder i data, gäller begreppet känslor (stolthet, till 

exempel), och begreppet drivkraft (belöningssystemet inom framförallt Företag A), samt 

begreppet utbildning (information gav upplevelse av deltagande). 

 

5.7 Ordning och reda 

I data har jag funnit fyra olika begrepp, vilka jag kallar för; den fysiska ordningen, ritualer 

och rutiner; kontroll över processer; kontroll över ekonomin. Dessa fyra begrepp har jag 

samlat under det övergripande begreppet ordning och reda. 

Det första begreppet kallar jag alltså för den fysiska ordningen. 

Den fysiska ordningen är förknippad med en ren verkstad. Det är genom det också förknippat 

med känslan av att det är jättetrevligt, dvs en stark dimension av egenskapen trevligt, och det 

gör det roligare att jobba, och man mår bra, vilket båda ligger på den positiva sidan av 

dimensionsskalan. Den fysiska ordningen kopplas till begreppet kontroll över processer då det 

sägs leda till att genomloppstiderna har minskats. Det indikeras att ett av skälen till det är att 

man hittar lättare genom den fysiska ordningen. Ordning kan sägas ha egenskapen grad, och 

arbetet med att eliminera slöseri ledde till att graden av fysisk ordning uppnådde dimensionen 

väldigt fint, och utmärkt, vilket är en mycket stark grad. Den fysiska ordningen lyfts särskilt 

fram av B2 och A6, vilka båda jobbar direkt med tillverkningen. 

Den fysiska ordningen kan, som vi sett redan innan i tidigare teman, kopplas till begreppet 

känslor, och även till drivkraft.  

Det andra begreppet som ryms i ordning och reda, kallar jag för ritualer och rutiner. 

De flesta deltagare beskriver hur man varje morgon samlas för daglig styrning, och hur det 

med jämna intervaller hålls andra möten. I synnerhet daglig styrning blir som en slags ritual, 

och ger tillfälle till korta styrimpulser, och en gemensam bild av läget. Sådana ritualer och 

rutiner kan, som Smircich och Morgan i inledningen påtalade, kopplas till mening.122 De 

dagliga ritualerna kopplas alltså till begreppet kontroll över processer, genom att de ger 

möjlighet till korta styrimpulser. 

Det tredje begreppet som ryms i ordning och reda, kallar jag för kontroll över processer. 

                                                 
121 Teoriavsnitt 3.4 Lean och de anställdas aktiva medverkan, tog upp detta till behandling. 
122 Smircich och Morgan (1982), s. 262, 263, 269. 
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Detta handlar mycket om överenskomna arbetssätt, och kontroll över det operativa läget. Det 

är lite svårt att vaska fram egenskaper och dimensioner här, men det framgår att eliminering 

av slöseri leder till ”rätt” tid, kvalitet och kostnad, i motsatt till fel. Vi får också reda på att det 

gäller att ha ordning och kontroll över ”läget varje dag”. Att veta, i motsatts till att ”gissa” och 

”tro”. Processerna vill man ha enligt dimensionen stabila, och det skall vara flyt, och jämn 

arbetsgång, de skall vara tydliga. Ordning är väl den dimension som bäst sammanfattar vad 

kontrollen handlar om att uppnå. Vi får veta att kontroll över processer är kopplat till 

begreppet kontroll över ekonomi, då det kan påverka kostnader, men att man får se upp så att 

för mycket kontroll inte leder till att kostnaderna ökar. Man får också se upp med så att 

kulturen, fixarkulturen, inte leder till förlorad kontroll över processerna genom att 

överenskomna arbetssätt frångås. 

Vi ser en koppling till överlevnadsbegreppet, då kontroll över processerna är ett sätt att 

behålla jobben. Vi ser även en koppling till begreppet känslor, i form av den arbetsglädje det 

ger. Ovan kunde vi dessutom notera att begreppet fysisk ordning var kopplat till begreppet 

kontroll över processer. 

De deltagare som betonar begreppet kontroll över processer är B5 (produktionschef), A4 och 

A5 (båda leankoordinatorer). 

Det fjärde begreppet som ryms i ordning och reda, kallar jag för kontroll över ekonomin. 

Kontroll över ekonomin ges egenskapen precision, med avseende på kalkylerna, och vi får 

veta att dimensionen är bättre, dvs det handlar om en jämförelse med situationen innan lean 

infördes. Kontrollen ökar alltså genom tillämpning av lean. Vi fick som ovan nämnde en 

koppling till begreppet kontroll över processer genom den påverkan det har på kostnader. 

 

Sammanfattningsvis så är de fyra begreppen som jag samlat under det mer abstrakta 

begreppet ordning och reda, nära förbundna med varandra genom diverse, lite komplexa, 

kopplingar. 

Relevant att påpeka är att ett visst mönster framgår bland deltagarna, och det är att chefer och 

leankoordinatorer är mer inriktade på kontrollaspekter av ordning och reda - dvs man får 

kontroll över processerna. Ju närmare den konkreta tillverkningen man står desto mer betonar 

deltagare den fysiska ordningen och redan. Det vill säga att hänga verktyg på rätt plats, att det 

är rent, osv. Detta mönster är ju inget att förvånas över kanske, eftersom det är de senare som 

skapar den fysiska ordningen och har ansvarsområden där de skall se till att den upprätthålls. 

De förra har ansvar för att se till att processerna fungerar som de skall. Det är egentligen allas 
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ansvar, men det är väl sannolikt mest chefer och leankoordinatorer som har sin vardag fylld 

med denna fråga. Inte desto mindre är det iakttagna mönstret ett mönster – som jag vill påtala. 

 

5.8 Överlevnad 

Under begreppet överlevnad har jag analyserat fram två huvudbegrepp som i sin tur innehåller 

två begrepp vardera. De två huvudbegreppen är omvärld respektive personlig sfär. 

Omvärld är delat mellan begreppen företaget respektive orten. Personlig sfär är delat mellan 

begreppen jobben och framtida generationer. 

Jag börjar med det som jag har ordnat under begreppet omvärld. 

Begreppet företaget, kommer på tal när deltagarna talar om lönsamhet. Det handlar om att 

vinna eller försvinna. Det handlar om konkurrenskraft. Många andra företag har försvunnit. 

Arbetet med att eliminera slöseri blir en del i att uppnå nödvändig konkurrenskraft och 

lönsamhet för att företaget skall fortsätta att existera. Utveckling eller avveckling är det man 

står inför. Begreppet företaget kopplas till begrepp kontroll över ekonomi (som ju är en del av 

begreppet ordning och reda), och till begreppet kontext. Kostnadseffektivitet är nödvändig för 

att överleva i konkurrensen med andra företag i branschen. 

Begreppet orten, kommer på tal när vissa deltagare talar om att företaget skall finnas kvar. 

Det handlar inte bara om att företaget skall fortsätta att existera, utan egenskapen lokalitet 

knyts till begreppet orten, och det specificeras att det handlar om att företaget skall vara kvar 

här, dvs på den egna orten, och det egna samhället. Till viss del handlar det egentligen om 

ortens överlevnad då båda företagen är stora, och berör många boende där. I varje fall handlar 

det om ortens välmåga och förmåga att bära den befolkning den har. Begreppet orten kopplas 

till begreppet drivkraft. 

Begreppet jobben, kommer på tal när deltagarna säger att de anställda arbetar med eliminering 

av slöseri, och andra förbättringar, för sin egen skull, för att trygga den egna inkomsten, det 

egna jobbet. Det gör att jag placerar begreppet jobben i den personliga sfären. I data kopplas 

detta begrepp till den stora bilden, dvs till det övergripande sammanhang i vilket vi lever, 

verkar och rör oss. Utan att någon dimension anges så tror jag att det kan tolkas som att denna 

aspekt tillmäts stor tyngd.  

Begreppet jobben kopplas av deltagarna till begreppet ordning och reda, och närmare bestämt 

kontroll över processer, kontroll över ekonomi, fysisk ordning (leverera rätt tid, kvalitet, 

kostnad), (lönsamhet), (sänka ledtider), (genomloppstider minskas genom fysisk ordning, såg 

vi förut). 
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Begreppet framtida generationer, kommer på tal då några deltagare talar om konsekvenserna 

av arbetet med att eliminera slöseri och förbättra. Det skapar förutsättningar för en framtid för 

nästa generation, en arbetsplats möjlig även för barnen. Detta kopplas till begreppet drivkraft. 

Sammanfattningsvis så inryms många facetter i begreppet överlevnad. Det finns aspekter 

kopplade till såväl omvärlden som den personliga sfären. Det handlar om företaget, orten, 

jobben, framtida generationer. Utan att så många dimensionsskalor kan härledas direkt ur 

data, så har begreppet överlevnad en närmast underförstådd tyngd. Det handlar om den stora 

bilden. I teorikapitlet såg vi att Cooper lyfte fram kopplingen mellan lean och överlevnad.123 

Begreppet överlevnad kopplas också i det sammanhang där det tas upp till begreppet 

drivkraft. Överlevnad blir drivkraften att arbeta med att eliminera slöseri, då det är den 

aktiviteten som ger ordning och reda i form av erforderlig kontroll över fysisk ordning, 

kontroll över processer, och kontroll över ekonomi, för att överleva. 

 

5.9 Resultat - ”Ordning och reda, löning på fredag: Eliminering av slöseri som en positiv 

överlevnadsstrategi” 

Det komplexa mönster som mina begrepp har gett upphov till är lite svåra att fullt ut 

åskådliggöra. Jag blir tvungen att här ta fasta på de stora dragen, och hoppa över en del 

detaljer. Detaljerna återfinns under varje tema-avsnitt. 

I nedanstående cirkulära orsak-verkan modell har jag försökt samla några av de viktigaste 

begreppen, och några viktiga samband mellan dem. 

Kontext på makronivå och mikronivå ingår inte i modellen nedan, men finns givetvis där 

såsom analysen av respektive avsnitt visat. Särskilt makroaspekten gällande att företagen är 

hårt konkurrensutsatta och internationellt sett små, ter sig viktig, liksom mikroaspekten med 

logistiken, förutsättningarna in i produktionen. Ledningen är ett begrepp som jag kommit att 

räkna till kontexten, då den sätter många av de förutsättningar under vilket arbetet med att 

eliminera slöseri sker. Viktigast där är nog efterfrågan. Den lyfts fram av många deltagare. 

I modellen har jag placerat överlevnadsbegreppet med dess fyra huvudbegrepp överst. Inom 

grundad teori skall man söka efter en översta kärnkategori, som med sin abstraktion innefattar 

alla andra begrepp. Överlevnadsbegreppet är ingen abstraktion av de andra begreppen, till 

exempel av känslor, eller av ordning och reda, men det är det ”tält” under vilket alltihop sker. 

Det åskådliggörs en slags cirkulär rörelse, i modellen, som går från överlevnad som en 

drivkraft för deltagande, där deltagande i sin tur leder till de olika aspekterna inom ordning 

                                                 
123 Cooper (1995), s. 14-22. 
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och reda, vilka avslutar med att leda tillbaka till möjligheten att överleva. Vi ser också en 

brygga, eller loop, från ordning och reda över till känslor och vidare tillbaka till drivkraft. 

Vidare kan läsaren i modellen se att utbildning kan, genom att skapa förståelse av 

sammanhang och den enskildes roll, ge drivkraft. Vidare så syns sambandet mellan 

belöningssystem och hög intensitet hos deltagande medarbetare, liksom kopplingen mellan 

avsaknad av belöningssystem och låg intensitet. Såväl hög intensitet, som hög omfattning på 

deltagandet, och låg intensitet, leder direkt vidare till de olika begreppen inom ordning och 

reda. Låg omfattning däremot leder bara delvis till ordning och reda, vilket visas med en 

punktstreckad linje.  

Daglig styrning är en av de ritualer som leder till kontroll över processerna. Denna kontroll 

nås även via fysisk ordning, då fysisk ordning i sin tur möjliggör sänkningar av 

genomloppstider, mm. Såväl fysisk ordning som kontroll över processerna är starkt kopplade 

till positiva känslor, och det markeras genom en tjockare ram runt positiva känslor. I 

synnerhet kontroll över processerna leder till effektiv hantering och sänkning av ledtider och 

kostnader och därmed till kontroll över ekonomin. Vi får ordning och reda, vilket är viktigt 

för möjligheterna att behålla jobben, för företagets överlevnad, ortens välmående och framtida 

generationers möjligheter. Kort sagt, ordning och reda är viktigt för överlevnaden. 

Streckat i figuren har jag ritat in pilar som visar kopplingar vilka slutar i ett oönskat läge. Det 

var hos Företag A dessa kopplingar återfanns. Dels visas med pilarna att kontrollen över 

processerna går förlorad genom fixarkulturen. Fixarkulturen bygger på att gå egna 

ostandardiserade vägar, och den hyser negativa känslor inför det överenskomna arbetssättet. 

Detta innebär att drivkraften blir låg och det leder till lågt deltagande, och vi hamnar i det 

oönskade läget. Likaså har vi en pil från utbildning som inte gavs vid rätt tillfälle, och därmed 

inte skapade rätt förståelse, utan istället nejsägare, negativa känslor, vilket också leder till lågt 

deltagande. Detta läge är oönskat då företaget utan kontroll över processerna, heller inte kan 

få kontroll över ekonomin. Skulle detta nå en viss kritisk nivå så är överlevnaden hotad. 

En viktig aspekt som inte jag tyckte mig kunna få in i modellen på ett bra sätt, är att Företag A 

i dagsläget har ett ekonomisystem som inte harmonierar väl med arbetet att eliminera slöseri. 

De negativa känslor som det väcker fungerar dock som en drivkraft i arbetet med att eliminera 

slöseri. Det finns av ovanstående skäl inte utritat i figuren. 

En slutsats som jag kom fram till var att de flesta av deltagarnas bakgrundsvariabler som regel 

inte var användbara för att hitta mönster. Det tydligaste undantaget var väl att chefer och 

leankoordinatorer i större utsträckning tenderar att betona kontroll över processer, medan  
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deltagare nära den konkreta tillverkningen tenderade betona fysisk ordning, i sina resonemang 

om att eliminera slöseri. 

 

Det sägs inom grundad teori att man bör diskutera något memo i slutrapporten.124 Egentligen 

utgör alla mina analysavsnitt delar hämtade från memon, men jag har inte diskuterat något 

enskilt såsom ett memo. Det kändes inte väsentligt. Men vad kan vara bättre för att möta detta 

krav som Corbin och Strauss ställer upp, än genom att avsluta slutsatserna med det memo som 

utgör kärnan i hela uppsatsen? Det handlar om hur jag kom fram till min förståelse av den 

mening som deltagarna kopplar till eliminering av slöseri, och som också utgör grunden för 

hur uppsatsens titel har formulerats. 

Jag hade genom min analys genererat många olika begrepp, och för att få en överblick skrev 

jag upp dem på den understa oanvända delen av ett A4 papper. Det blev begreppen 

överlevnad, jobben, ordning och reda, positiv känsla. 

Det slog mig plötsligt, som det gör ibland när man arbetat med något en längre tid, att 

uttrycket ”Ordning och reda, löning på fredag” fångade väsentliga bitar, fick ett större djup 

genom den analys som jag hade gjort. Ordning och reda är ju ett begrepp som i min analys 

består av fyra andra begrepp –ritualer och rutiner, fysisk ordning, kontroll över processer, 

kontroll över ekonomin – vilka tillsammans visar hur mångfacetterat ordning och reda 

begreppet är. Löning på fredag, kopplar till begreppet personlig sfär inom överlevnads-

begreppet, och det handlar både om att få behålla jobben och sina inkomstmöjligheter, och om 

möjligheterna för framtida generationer. Överlevnadsbegreppet, som förutom den personliga 

sfären även innefattar begreppet omvärld, med beaktande av såväl företagets överlevnad som 

ortens välmåga, var det begrepp som sammanfattade skälen till varför man överhuvudtaget 

kämpar på med eliminering av slöseri. Överlevnadsbegreppet sätter den ram inom vilket allt 

pågår. Därtill var ju den positiva inställning till elimineringen av slöseri som deltagarna 

uppvisade så allestädes närvarande, och så stark till sin dimension, att den färgade alla mina 

intryck av det insamlade materialet. Jag skisserade några olika konstellationer av orden på A4 

pappret, och fastnade slutligen för det som blev uppsatsens titel: ”Ordning och reda, löning på 

fredag: Eliminering av slöseri som en positiv överlevnadsstrategi”. Den formuleringen, med 

det innehåll som jag givit begreppen i min analys, utgör min förståelse av den mening som 

deltagarna kopplar till elimineringen av slöseri. 

 

                                                 
124 Corbin och Strauss (2008), s. 307. 



 67

Figur 4: Mening som koncentriska ringar, 
              med jobben i kärnans centrum. 

Jobben 

6 Avslutning 

I detta kapitel redogörs för uppsatsens slutsatser, svar på frågeställningen och syftets 

uppfyllande. Vidare presenteras de praktiska råd som jag erbjuder deltagande företag och 

individer i gengäld för den information som de låtit mig samla in. Kort reflekteras över den 

gjorda undersökningen och en del brister tas upp. Avslutningsvis skisseras förslag till vidare 

forskning. 

 

6.1 Slutsatser och svar på frågeställningen 

Corbin och Strauss säger att det är viktigt att forskningsresultat inte överförenklar fenomen, 

utan istället fångar en del av livets komplexitet.125 Komplexiteten vill jag åskådliggöra med en 

modell bestående av koncentriska ringar. 

Uppsatsen började med en frågeställning: Inom tillverkande företag som arbetar med lean 

som produktionssystem: Vilken mening kopplar de anställda till elimineringen av slöseri? 

 

Svaret på denna frågeställning blir - utifrån den analys som jag har gjort - att meningens kärna 

är överlevnad. Att få behålla jobben befinner sig i centrum av denna kärna.  

Utanför denna kärna handlar meningen i det vardagliga arbetet med att eliminera slöseri om 

att skapa ordning och reda, i den betydelse som jag i analysen har diskuterat detta begrepp. 

Starka positiva känslor är kopplade till elimineringen av slöseri genom den ordning och reda 

som skapas. Deltagarna är dock klart medvetna om att ytterst utförs elimineringen av slöseri 

för att säkra överlevnaden, och därvid är det särskilt att få behålla jobben som står i fokus. 

Överlevnadsaspekten är kärnan i den mening som sätter in elimineringen av slöseri i ett 

förklarande sammanhang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
125 Corbin och Strauss (2008), s. ix, 8, 91. 
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Syftet med uppsatsen har uppfyllts genom den ovan redovisade förståelsen av den mening 

som de anställda kopplar till eliminering av slöseri, och genom de mönster och samband som 

jag lyft fram i analysen, och vars viktigaste aspekter åskådliggörs i den cirkulära modell som 

analysen landar i. 

 

Svaret på frågeställningen bygger på den mening som deltagarna har gett uttryck för. 

Till uppsatsen slutsatser hör emellertid också att de upptäckta sambanden pekar på att det 

finns grupper av anställda, utanför uppsatsens räckvidd, med en från ovanstående mening 

avvikande uppfattning. Då inga sådana personer fanns bland deltagarna, har heller inte den 

närmare karaktären av avvikande meningar kunnat fastställas. 

 

6.2 Praktiska råd – att ge något i gengäld 

Ett av bedömningskriterierna inom grundad teori är att kunna ge deltagarna något i gengäld, 

gärna något som gör att de kan förändra sin situation. Med nedanstående praktiska råd vill jag 

göra just detta. Dock kan jag på det korta utrymme denna uppsats tillhandahåller inte komma 

med utarbetade lösningar. Jag kan bara peka ut områden där företagen själva kan gå vidare. 

Jag hoppas att jag på något sätt kan ge röst åt deltagarna, och att dessa röster skall kunna nå 

dit beslut som kan leda till förändringar tas. 

Jag vill här börja med att anknyta till kulturbegreppet. Wilsons kulturbegrepp kan egentligen 

destilleras till att handla om de tankar och handlingar som är gemensamma för en grupp 

människor. Den mening, såsom jag har förstått den och uttryckt i titeln, vilken deltagarna 

kopplar till eliminering av slöseri innefattar både tankar, känslor och handlingar, och utgör på 

så sätt en mycket gedigen och bra grund att bygga en kultur på. Denna kultur har goda 

förutsättningar att leda till målkongruens, och därmed uppnåendet av målen för både 

företagen och de individer som bär upp dess verksamhet. Detta då deltagarnas mening, som 

den framträder i uppsatsen, utgör en solid bas för att de anställda skall kunna sträva efter sina 

egna mål, samtidigt som företagens mål nås. En kultur med rätt passform för den verksamhet i 

vilken den finns är som Wilson säger ett kraftfullt verktyg för att förbättra verksamheten och 

säkra överlevnad.126 

Det första råd som jag ger riktar sig till båda företagen. Fortsätt med de utbildningar, i den 

breda bemärkelse som jag förut talat om. Det verkar fungera. Det skapar förståelse för det 

                                                 
126 Wilson (2010), s. 185. 
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sammanhang man som individ befinner sig i, och den roll man har där. Utbildningen formar 

mening, inte minst genom de ritualer och rutiner som daglig styrning innebär. Med tiden kan 

nog motståndare omvändas när de varje dag ser de goda effekterna av att eliminera slöseri, 

och varje dag påminns om det sammanhang i vilket de verkar. Introducera nyanställda så att 

de först får förståelse för lean, innan de sätts in i konkreta verksamhetsuppgifter. Då undviker 

man förhoppningsvis att skapa fler nejsägare. 

Min undersökning gav mig ingen tydlig bild av det ekonomiska systemet hos Företag B, men 

hos Företag A så fick jag genom deltagarna lite mer inblick, vilket jag lägger till grund för råd 

nummer två, vilket riktar sig framförallt till just Företag A. Någon deltagare indikerade att det 

finns ett motsatsförhållande mellan ekonomi och lean. Det är inte fallet. Däremot finns det ett 

uppenbart motsatsförhållande mellan det ekonomiska system som finns hos Företag A och 

lean. Troligen var det så deltagaren menade. Företag A förlitar sig på av allt att döma ett 

traditionell ekonomistyrsystem, och att det ställer till stora problem är deltagarna mycket 

medvetna om. Att råda till en förändring är att sparka in öppna dörrar. Situationen är 

emellertid inte heller önskvärd sett ur ett meningsperspektiv, eftersom den mening som 

deltagarna har inte kan utgöra grunden för deras beteende. De tvingas att agera mot den 

mening som de egentligen kopplar till elimineringen av slöseri. Än så länge går det, då de 

positiva känslorna för arbetet med att eliminera slöseri verkar leda till att irritationen över 

ekonomisystemet styrs över till en slags drivkraft att jobba på med frågan i alla fall. Maskell 

och Baggaley skildrar emellertid vilken skada som ett traditionellt ekonomisystem kan leda 

till i samband med lean.127 Rådet från min sida är att företaget bör påbörja en övergång till 

lean accounting, dvs redovisning och ekonomistyrning som harmonierar med lean, istället för 

att motarbeta lean. Jag kan inte åstadkomma den konkreta förändringen i Företag A, men jag 

rekommenderar de anställda att börja diskutera frågan. Exempelvis kan man undra varför inte 

en övergång till lean accounting redan har skett? Beror det på att högsta ledningen inte vill, 

eller är den osäker på vilka konsekvenser det får för företaget? Ligger motståndet hos 

ekonomiansvariga? Om det senare är fallet, beror motståndet på att dessa byggt hela sin 

karriär och kunskapsbas på traditionell redovisning, eller är de villiga att förändra men osäkra 

på hur man gör? Ett råd på vägen ger Kroll, som säger att företag som går över till lean 

accounting och bygger värdeströmmar i verksamheten där value stream costing kan tillämpas, 

gör klokast i att gå försiktigt fram. Istället för att byta system över en natt, vilket kan leda till 

kaos, då ingen ännu förstår systemet och de siffror som skall vägleda verksamheten, så bör 

                                                 
127 Maskell och Baggaley (2004), s. 134, 135; Maskell och Baggaley (2006), s. 35. 
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man, enligt Kroll ta det stegvis. Både det gamla och det nya systemet kan existera parallellt, 

så att ekonomipersonal och andra användare av informationen hela tiden kan se och förstå vad 

som händer. Efterhand som förtrogenheten med lean accounting växer så kan det traditionella 

systemet monteras ner bit för bit, tills det är helt borta, och vi har en god passform mellan 

ekonomisystemet och leanverksamheten.128 Jag tror att Krolls råd skulle passa Företag A, för 

det kan fungera oavsett vilket av ovanstående alternativ som är orsak till att man ännu håller 

fast vid traditionell redovisning. Företag A borde kunna ta stöd i sina egna dokument om 

Shop floor management som jag har fått ta del av, för där nämns lean accounting som en del 

av systemet. Troligen kan lean accounting även minska det slöseri i form av pappersarbete 

som idag verkar existera på Företag A, även om jag tror att det kan behövas ytterligare 

åtgärder på den punkten. Dessvärre har jag, utöver en övergång till lean accounting, inga 

andra konkreta råd att ge där. 

Ett mer konkret råd, återigen till Företag A, är i alla fall att ta bort centralförrådet. Nej, men 

det kan man väl inte göra, säger kanske någon? Varför inte? De levererar ju tydligen ändå fel 

grejer, ganska ofta, vilket stör tillverkningen. Det lilla lager som vissa anställda redan har 

skapat för att få flyt i produktionen, är egentligen det enda som behövs, och leverantören 

skulle kunna tas in som partner med uppgift att leverera direkt dit där skruvarna och muttrarna 

behövs, dvs rätt skruvar och muttrar, till dem som behöver det, när de behöver det. 

Ytterligare ett råd till Företag A är att förändra det sätt som de interna intäkterna beräknas i 

kalkylsystemet. Rådet som jag ger är kanske inte helt genomtänkt, och är väl mest bara till 

nytta innan fullständig övergång till lean accounting skett, men logiken bygger på att CNC-

maskiner skapar värde genom att tillverka saker fort. Skärdata skall optimeras maximalt. 

Intäkter kan inte beräknas på hur många timmar maskinen producerar, för då kommer 

ansvariga att försöka stoppa in detaljer för tillverkning vare sig det behövs eller ej, och på så 

sätt skapa slöseri. Samma sak om intäkterna beräknas per bit. Ansvarig kommer att jaga bitar 

att stoppa in. Maskell och Baggaley säger att det är genom att frigöra kapacitet som lönsamhet 

skapas inom lean, och i CNC-maskinernas fall så betyder det att ju fortare efterfrågade 

detaljer tillverkas, till rätt kvalitet, ju större blir den frigjorda kapaciteten.129 Maskintid blir 

över till annat, utan att ansvarig kommer att jaga jobb som leder till oönskad kapitalbindning. 

Ansvarig får bara betalt för hur fort man kör, inte för hur mycket man kör eller för antal 

timmar maskinen hålls igång. På köpet kommer operatörerna att få ett ännu starkare driv efter 

                                                 
128 Kroll (2004), s. 76. 
129 Maskell och Baggaley, (2006) s. 40, 41. 
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att sätta sig in i det nyaste inom skärteknik och verktyg, för att minimera tillverkningstiden. 

Det är ledningens ansvar att finna en lönsam användning för den frigjorda kapaciteten, men 

jag skulle rekommendera att man tar hem jobb från leverantörer som levererar undermålig 

kvalitet, och sätter de kreativa duktiga operatörerna på att använda frigjord kapacitet till att 

tillverka detaljer som håller rätt kvalitet från början. 

Nästa råd gäller båda företagen, men i synnerhet Företag B. Det är inte utan att jag drar 

slutsatsen att den högre intensitet som arbetet med att eliminera slöseri verkar ha i Företag A, 

är förknippat med företagets belöningssystem. Båda företagen bör jobba på att det för de 

anställda framträder en tydlig koppling mellan genomförda förbättringsförslag, eller 

genomförd eliminering av slöseri, och det resultat som detta ledde till. Jag tror utifrån det 

deltagare sagt att det skulle öka motivationen, och den positiva känslan ännu mer. För Företag 

B´s del, som gjort ett klart vägval att inte belöna med pengar, så tror jag att detta är extra 

viktigt. Att med jämna och täta intervaller ge information om vilket resultat deras 

vardagsarbete lett till, och hur det har stärkt företaget och bidragit till att trygga jobben. 

Kanske skulle man kunna sätta upp mål, eller på annat sätt använda sig av tävlingsinstinkter, 

såsom A3 jobbar, och använda sociala belöningar, för att få upp intensiteten i jakten på 

slöserier? Jag rekommenderar det, utifrån den skillnad jag tycker mig iakttagit gentemot 

Företag A, men ytterst får ju Företag B själva avgöra om det passar in i den logik de vill följa. 

 

Jag hoppas att företagen kan finna något i mina praktiska råd värt att gå vidare med. Om detta 

kan hjälpa företagen i sitt mål att överleva och blomstra så är jag bara glad, inte minst för den 

stora samhälleliga betydelse som företagen har. Båda företagen sätter en stark prägel på 

lokalsamhället, och den för orten och för enskilda individer inkomstbringande betydelse de 

har kan knappast överskattas.  

 

6.3 Reflektioner 

Om jag nu efter att uppsatsen är färdigställd funderar på vad jag skulle ha gjort annorlunda 

ifall jag fick gå tillbaka och göra om undersökningen, så finns det två aspekter som 

omedelbart gör sig påminda. Det ena gäller starten av datainsamlingen. Det var mycket svårt 

att få företag att vilja ställa upp på intervjuerna. Jag borde ha påbörjat arbetet med att söka 

lämpliga företag mycket tidigare. Det är det råd jag vill ge till alla som i framtiden skall skriva 

en uppsats: Knyt kontakter med företag mycket tidigt.  

Det andra som jag skulle ha gjort annorlunda gäller insamlingen av data rörande de avvikande 

grupper av negativa och nejsägare som fanns inom Företag A. Jag skulle ha utforskat denna 
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aspekt i relation till begreppen mer på djupet. Företagen var som sagt mycket tillmötesgående, 

så det hade säkert kunnat gå att ordna. Att jag inte följde upp denna variation i begrepp när jag 

blev varse den, är en brist i mitt arbete. Vid tillfället för varseblivningen bedömde jag dock att 

jag inte hade möjlighet att hantera mer material, och att jag genom den information som jag 

indirekt redan fått från deltagarna kunde identifiera att dessa grupper fanns, och måla upp en 

bild av de konsekvenser det innebar. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Då min problemställning tar sig an en kunskapslucka inom forskningen kring lean och 

eliminering av slöseri, så är en fortsatt bearbetning av meningsfrågan, men i djupare och mer 

omfattande studier, i högsta grad påkallad. 

Ett område för vidare forskning skulle kunna vara de anställda som min undersökning har 

betecknat som avvikare, dvs de negativa och nejsägarna. Vad beror deras hållning på? Vilken 

mening kopplar de till elimineringen av slöseri? De samband som min undersökning har pekat 

på gällande avvikarna– kan de verifieras eller falsifieras? 

Framförallt tror jag att forskningen skulle berikas av att undersöka på vilket sätt de anställdas 

mening påverkar arbetet med att eliminera slöseri. Likaså ter det sig viktigt att genom 

forskning kartlägga hur mening uppstår och formas, och hur den kan förändras. 

Inom det området verkar det redan finnas viss kunskap, åtminstone vad gäller kultur i stort, 

om man får tro Wilson.130 Nya kunskaper på dessa områden skulle kunna göra 

forskningsrönen praktiskt användbara genom att peka ut de mekanismer som är viktiga för att 

bygga en kultur baserad på en mening som leder till målkongruens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
130 Wilson (2010), s. 184. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide – första grundversionen 

Intervjuguide 

B
akgrundsuppgifter 

Namn  

Företag  

Kod 
Konfidentialitet 

Informant   _____    _____ 

Ålder  

Kön  

Position (chef)  

Funktion  
(CNC-maskinoperatör) 

 

 
Utbildning 

 
(i stora drag) 

(grundskola, gymnasium, 
universitetsexamen) 

 

 

 
År anställd på företaget 

 
 

 
År arbetat med  

eliminering av slöseri / lean 
 

 

 
Email 

 
(för respondentvalidering) 

 

 

  
 

Datum 
 

 

 
Lokal 

som intervjun utförs i 
 

 



 II

Inledning - L
ean 

Om du tänker tillbaka på första gången som du kom i kontakt med lean – kan du 
berätta om dina upplevelser av det? 

 
 
Vad är utmärkande för lean som du ser det? 
 

 
 

S
löseri 

Hur uppkommer slöseri på ett företag? 
 

 
 

E
lim

inering av slöseri 

Kan du beskriva hur du arbetar med att eliminera slöseri?     
 
 
Hur skiljer sig det du nu har beskrivit, från hur man arbetar på företag där man inte 
eliminerar slöseri – har du någon erfarenhet av det som du kan berätta om? 
 
 
Vilka konsekvenser får elimineringen av slöseri? 
 
 
Beskriv hur du ser att du är på rätt väg i arbetet med att eliminera slöseri. 
 

M
ening 

Vilken mening kopplar du till elimineringen av slöseri? 
 
 

Har den mening som du kopplar till elimineringen av slöseri förändrats – sett allt från 
den första gången du stötte på aktiviteten – fram tills idag – och kan du beskriva hur i så 
fall? 
 
 
Påverkar den mening som du kopplar till elimineringen av slöseri hur du arbetar med 
aktiviteten? 
 

M
ening    alternativa synsätt 

Hur känner du inför aktiviteten att eliminera slöseri? 
 
 
 
 
 
 
 



 III

P
raktiska råd 

Om du utifrån dina erfarenheter skulle ge företaget ett råd – vilken mening kopplad till 
elimineringen av slöseri – bör företaget sträva efter att de anställda har? 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IV

I grundad teori används flera termer på ett sätt som fordrar en 

förklaring. Jag nämner termernas engelska motsvarighet, vilket 

underlättar för den läsare som vill jämföra med originaltexten. 

 

 

Bilaga 2 – Grundad teori: Ett förklarande exempel 

 

Grundad teori har, såsom Corbin och Strauss presenterar metoden, och jag tolkar den, fem 

huvuddrag, som jag här kommer att behandla. Det handlar om att: 

1 – analysera begrepp 

2 – göra jämförelser 

3 – beakta variation 

4 – ställa frågor 

5 – kartlägga relationskedja 

6 – skriva memon 

 

Några av de viktigaste termerna – vid analys av begrepp - är: 

 

● kategori (category)  

● begrepp (concept)  

● egenskaper (properties)  

● dimension  

 

Då jag funnit att grundad teori låter sig bäst förklaras med ett konkret exempel, redogör jag 

för min förståelse av grundad teori med utgångspunkt i ett av Corbin och Strauss exempel 

som handlar om smärta. 

 

I ett utdrag från fältanteckningar – jag återger inte den texten här, utan tror att läsaren kommer 

att förstå ändå - beskriver en person sin reumatiska smärta i händerna. Smärtan upplevs som 

väldigt stark och håller i sig hela dagen, men blir bättre under natten när händerna är varma 

under täcket. 

Utifrån de data som personens beskrivningar utgör, så analyserar författarna texten på 

följande vis. 

 

Corbin och Strauss letar efter ett begrepp i det som sägs. Begreppen kan komma direkt från 

texten, dvs nämnas explicit av den som talar (kallas då in-vivo begrepp), men vanligen 
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sammanfattar begreppen någon aspekt i texten, dvs det är författaren som analyserar fram 

dem. 

Författarna visar hur de ordnar det som sägs i texten under begreppen smärtupplevelse, 

smärthantering, smärtlindring. 

Dessa begrepp utforskas djupare genom att deras egenskaper, och egenskapernas dimension, 

fastställs. Smärtupplevelsen tillskrivs egenskaperna intensitet, lokalitet och varaktighet – i 

det att den sjuke personen säger att smärtan är stark (intensitet), finns in händerna (lokalitet), 

och varar hela dagen (varaktighet). 

Egenskapernas dimension kan också utläsas ur den data som personens berättelse utgör. 

Dimension kan sägas innebära att företeelsen kan ordnas in på en skala. 

Intensitetens dimension var i detta fall väldigt stark, på en tänkt skala som tex skulle kunna 

gå från obefintlig smärta upp till outhärdlig smärta.  

Lokalitetens dimension skulle kunna vara på en skala som sträcker sig från var som helst på 

kroppen till att vara på flera ställen på en gång. I detta fall var smärtan lokaliserad till två 

ställen på kroppen, nämligen i vardera hand. 

Varaktigheten gavs dimensionen dagslång, men inte konstant då det blev bättre på natten. 

Även där har vi alltså en skala som skulle kunna gå från kort tillfällig smärta till konstant 

smärta. 

Begreppet smärtlindring kan i sin tur ges egenskapen uppnåbarhet, med dimensionerna möjlig 

till omöjlig, och egenskapen varaktighet, med dimensioner på en skala från kort till 

permanent.131 

 

Författarna beskriver också hur man vid analysen bör försöka fånga vad insamlad data 

egentligen handlar om. Vad är det som pågår? Analysen bör försöka abstrahera begrepp på en 

högre nivå. 

I exemplet så kan smärtupplevelse, smärthantering och smärtlindring sägas handla om 

personens totala smärterfarenheter (pain experience). 

Smärterfarenheter är därför ett överordnat begrepp, då det kan innefatta de andra tre 

begreppen. Det är ett mer abstrakt begrepp. Sådana mer abstrakta begrepp kallar författarna 

för kategorier.  

I texten har vi alltså kategorin smärterfarenhet. 

 

                                                 
131 Corbin och Strauss (2008), s. 65, 130-134, 324. 
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Smärtupplevelse 

Intensitet (stark) – Dimension ”väldigt” 
 
Lokalitet (händerna)– Dimension ”två ställen” 
 
Varaktighet (lång) – Dimension ”dagslång” 

Smärterfarenhet 
Kategori (överordnat begrepp) 

Smärthantering 

Uppnåbarhet - Dimension 
                        ”möjlig” 
 
Varaktighet - Dimension 
                      ”temporär” 
 
 

Smärtlindring 
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Figur 5: Kategori, begrepp, egenskap, dimension 

Schemat visar att begreppet smärterfarenhet ligger som ett överordnat begrepp – en kategori - innefattande 

alltihop. 

Kategorierna inrymmer andra begrepp, i detta fall smärtupplevelse, smärthantering och smärtlindring. 

Dessa begrepp har egenskaper, och varje egenskap har dimensioner. 

Pilarna visar en slags följdordning. Smärtupplevelsen leder till att smärthantering sätts in, och detta leder till 

smärtlindring. 

Schemat är hämtat från Corbin och Strauss, men förändrat för att tydliggöra resonemanget kring begrepp och 

abstraktion.132 

 

 

Om forskaren har konstruerat sin abstraktionspyramid väl så kommer de mer abstrakta 

begreppen att vila på en solid grund av mer verklighetsnära begrepp med rötter direkt ner i 

                                                 
132 Corbin och Strauss (2008), s. 134. 
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data, och i detalj beskrivna med de i data förekommande egenskaperna och dimensionerna. 

Det gör kunskap grundad i data kraftfull.133 

 

Allra helst skall en huvudkategori (core category) identifieras som integrerar alla andra 

kategorier, inklusive deras begreppsundergrupper. Huvudkategorin binder samman vad hela 

undersökningen handlar om. Integrering kan sägas vara slutsteget i byggandet av teorier, eller 

sökande efter mönster som det handlar om i mitt fall.134 

Dessa framanalyserade begrepp skall sedan styra forskarens vidare urval och sökning efter 

data. Typiskt för grundad teori är att insamling av data och analys går hand i hand.  

Exempelvis skulle forskaren utifrån ovanstående kanske styras att uppsöka data om olika 

kroniska sjukdomar, inte bara reumatism, och se om de framanalyserade begreppen och 

relationerna mellan dem, och deras egenskaper och dimensioner står sig vid en jämförelse 

med dessa data, eller om modifikationer är lämpliga utifrån den variation av dessa aspekter 

som påträffas i de nya data.135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
133 Corbin och Strauss (2008), s. 52. 
134 Corbin och Strauss (2008), s. 104, 105. 
135 Corbin och Strauss (2008), s.130-139, 145. 


