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Sammanfattning 

 

Ett angreppssätt att möta utmaningar på en mer globaliserad marknad med ökat 

konkurrenstryck är att strategianpassa verksamheten med fokus på systematiska 

ständiga förbättringar. Organisationer behöver därmed hämta in kunskap kring de 

koncept som finns tillgängliga gällande systematiska förbättringar och utröna om de 

kan vara tillämpbara i den egna verksamheten och hur de kan implementeras 

operationellt. 

Syftet med studien är att ingående undersöka hur fallföretaget kan implementera Lean-

konceptet i verksamheten i egenskap av ett naturligt arbetssätt generellt i hela 

organisationen även då studien har avgränsats till ett specifikt avsnitt. 

Utifrån fallstudiens analysmodell söks svar på undersökningsfrågan angående hur ett 

introducerande kan bli framgångsrikt med kännedom angående de svårigheter vilka i 

många fall begränsar eller hindrar positiva resultatutfall och ofta leder till misslyckade 

införanden av Lean-konceptet. Vilka svårigheter och barriärer en organisation bör ta 

hänsyn till och ha kännedom om leder till att försöka besvara undersökningsfrågan. 

Hur kan Lean-konceptet implementeras med fokus på en långsiktig hållbar utveckling? 

Fallföretagets nulägesbeskrivning ger en grund till vilka faktorer som ses intressanta i 

studien. Dessa analyseras utifrån den referensteoretiska ramen och beskrivs i resultat 

och slutsatser för att sedan transformeras till ett antal prioriterade rekommendationer i 

rangordning vilka ger ett stöd till förståelsen för vilka kulturella frågor, 

motivationsfaktorer och barriärer påverkar införandet för att lyckas långsiktigt. 
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Summary 

One way to face the challenges of a globalized market with increased pressure from 

competitors is to carry out a strategic review of the business with focus on systematic 

continuous improvements. Therefore, the organisations need to collate knowledge of 

the available concepts regarding systematic improvements, evaluate whether they can 

be applied within the organisation and how they can be implemented at an operational 

level.  

The purpose of the study is to conduct a thorough investigation in to how the case 

company can implement the concept of ‘Lean’ into the business. This should be as a 

natural way of work, in general terms, throughout the whole organisation even if the 

report has only been limited to a specific part. 

Based on the analytical model of the case study we are searching for an answer to the 

investigated question regarding how the Lean concept can be a success considering the 

difficulties that limits or stops positive results thus avoiding failure of the 

implementation of Lean. The obstacles and barriers within the organisation need to be 

fully understood and addressed in order to attempt to answer the investigated question: 

“How can the concept of Lean be implemented with focus on a long term sustainable 

development?” 

The current operational status of the case company and how the internal system works 

is a basis for understanding the factors of interest to be considered in the study. The 

factors are then analysed from a theoretical reference point and described in the result 

and conclusions section of the report. These are then transformed into a number of 

prioritised recommendations ranked in order of importance and addressing issues such 

as cultural, motivation and other barriers that impact the long term success.   
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Abstract 

Fallstudien på Företaget AB  syftar till att öka förståelsen för de svårigheter  en organisation 

kan mötas av vid införandet av Lean-konceptet i en verksamhet. Studiens målsättning är 

att belysa vilka faktorer som påverkar en långsiktigt lyckad implementering av 

systematiska ständiga förbättringar. 

 

Nulägesbeskrivningen och teorin analyseras ingående för att sammanställas i en slutsats 

och möjliga rekommendationer till fallföretaget. De påverkansfaktorer vilka författarna 

lyfter fram  i studien prioriteras i ordning utifrån sin betydelse och diskuteras med avseende 

på en uthållig implementering av Lean-konceptet. 

 

 

Nyckelord:  Motivationsfaktorer, barriärer, Lean-implementation, ledarskap, kultur, 

ständiga förbättringar, Maslow behovstrappa, Hawthorne-effekten, Herzberg 

två-faktor-teorin, lärande organisation, standardiserat arbete. 
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Förord 

 

Examensarbetet är slutmomentet i Högskoleingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi 

vid Linnéuniversitetet i Växjö. Studien har genomförts på Företaget AB och omfattar 

totalt 22.5 högskolepoäng.  

Vi vill uttrycka vår djupa uppskattning och varma tack till platschefen, ledningen och 

personalen på Företaget AB för den generositet, tålamod samt engagemang och 

kunskap vilket har lagt grunden och bidragit till studien. 

 

Ett stort tack riktas även till vår handledare och examinator som på ett hedrande och 

betydelsefullt sätt har ledsagat oss i arbetet med förslag på ständiga förbättringar. 

 

Växjö, maj 2016 

 

 

Jonas Persson                   Rolf Mastenstrand 
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1. Introduktion 

Kapitlet beskriver bakgrunden till problemformuleringen och introducerar 

läsaren i LEAN-konceptet och de avgränsningar som har gjorts i arbetet. 

1.1 Bakgrund och problemformulering  

Produktlivscykler är i många fall kortare idag jämfört med tidigare eftersom 

teknikutvecklingen går i allt högre takt. Det betyder att snabbt föränderliga 

kundtrender blir en kritisk faktor till vilka företag försöker strategianpassa 

mot. En av dessa strategier är vertikal integration där företag integrerar framåt 

i värdekedjan för att få en bättre kontroll över efterfrågan i marknaden1.

Globaliseringen har ökat industrikonkurrensen genom att avtal mellan 

handelsblock har expanderat marknaden dem senaste årtiondena. Reduktion 

av handelsbarriärer underlättar för nya konkurrenter att etablera sig på den 

globala scenen med produkterbjudanden som är differentierade med avseende 

på egenskaper, pris och kvalitet. Utvecklingen med ökad förhandlingskraft 

och krav från konsumenter tvingar företag att överväga alternativa 

överlevnadsstrategier på marknaden. I den globala ekonomin söker företag 

högre operationell effektivitet för att behålla sin marknadsposition. En vanlig 

strategi organisationer tillämpar är att fokusera på produktionsprocessernas 

prestationsförmåga. Sunda tillverkningsstrategier leder till ökad 

konkurrenskraft i företag vilka differentierar dem i marknaden genom 

uppfattad kundupplevelse. För att bibehålla och utveckla konkurrensfördelar i 

ett företag betonas vikten av att tillföra produktionsprocessen en strategisk 

vision samt kontinuerligt förbättra ledningsmodellen. Primärt kan en 

högpresterande produktionsprocess uppnås genom produktkvalitet, 

kostnadsmedvetenhet, flödeshastighet, pålitlighet och flexibilitet. Införandet 

av dessa karakteristika i en tillverkning kan göras genom fokuserad 

strategianpassning mot produktionssystemet i ett företag. Inom många 

företagssegment har Lean-konceptet anammats som ett alternativ. 

Målsättningen med Lean är att bekämpa slöseri i produktionsmiljön. 

Ytterligare positiva effekter för affärprestanda är när Lean-principer tillämpas 

i ledningssystemet. Initiativ med avseende på hållbar utveckling är 

rekommendationen att finna balans mellan miljöarbetet, respekt för 

människan samt det operationella resultatet.2 

Fundamentet i ett företag är att generera ekonomiska resultat och vinst-

maximera. Detta kan göras på flera olika sätt varav ett är att arbeta med lean 

vilket har visat sig vara ett av de mest effektiva koncepten då systematiska 

förbättringar faller på plats och företagen blir mer framgångsrika. Leanarbetet 

har fått stor uppmärksamhet sedan mitten av 1980-talet då Krafcik gav 

konceptet namnet Lean vilket i sig är en samling med verktyg och sätt att 

arbeta baserat på Toyotas produktionssystem där man succesivt eliminerar 
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slöseri samt skapar en medvetenhet hos personalen/utövarna att vara 

uppmärksam på processerna och hur de kan förbättras3. 

 

Sett utifrån företagets perspektiv kommer därför Lean-arbetet att bli viktigt 

för att bibehålla sina kunder vilka inte är villiga att betala ett högre pris för att 

kostnaderna har ökat beroende på icke optimerade processer som inte adderar 

värde till den slutliga produkten4. Att implementera Lean i ett företag har i 

många fall visat sig vara ett komplext projekt. Ambitioner, visioner och 

förväntningar läggs ofta på en nivå vilka ej alltid är realistiska medan 

verkligheten beskriver något annat. Studier i Australien och Storbritannien 

inom varierande branscher och områden visar att mindre än 10% av de 

uppstartade projekten med att arbeta enligt Lean-konceptet når sitt slutmål. 

Vidare går det att läsa i en Amerikansk undersökning gällande 433 olika 

företag och organisationer att endast 26% av projekten kunde påvisa att de 

hade gjort ett mätbart bättre resultat tack vare införandet av Lean. Det finns 

fram tills idag inte några kvalitativa data som talar om exakt varför projekten 

inte når ända fram, men mycket pekar på att ledarskapet spelar en central roll 

samt att de företag vilka tillämpar ett Lean-baserat ledarskap ofta kommer en 

längre än de som inte gör det.5 Samtidigt har forskningen funnit ett antal 

barriärer vilka till stor del bör övervinnas för måluppfyllelse och uppnå de 

önskade resultat företagen hade för avsikt då implementationen startade. 

Barriärerna beskriver i flera fall de som arbetar inom företaget samt hur de 

beter sig över tid men även huruvida de blir sedda av ledningen. Att leda 

processen beträffande kulturförändring i organisationen är essentiell för att 

långsiktigt lyckas med projektgenomförandet.6 Ytterligare en aspekt för en 

lyckad implementation av Lean är den rådande kulturen inom företaget vilken 

innefattar vanor, värderingar, uppfattningar och normer.7  
 

Infallsvinklarna, ledarskap, kultur och barriärer leder till  frågeställningen för 

arbetet: 

Hur kan Lean-konceptet implementeras med fokus på en långsiktig hållbar 

utveckling? 

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att skapa förståelse för en implementering av Lean-

konceptet i en organisation som kräver stor operationell flexibilitet med 

avseende på service, leveransförmåga och uthållighet.  

1.3 Avgränsningar 

Avgränsningar i arbetet är att endast en grupp i organisationen har valts ut för 

implementering av Lean. Anledningen är organisationens storlek och den 
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begränsning som finns i tid för att lyckas med införandet. Därmed kan det 

uppstå behov av anpassningar i konceptet för att erhålla en dynamik 

beträffande implementeringen i hela organisationen. Arbetet är även 

sekretessbelagt där uppdragsgivaren har anonymiserats och endast kallas för 

Företaget AB. 
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2. Metodologi 

Kapitlet beskriver vetenskaplig metod och de begrepp som introduceras samt 

val  för att försöka besvara undersökningsfrågan i studien. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Det ena synsättet positivism utgår från vad som kan observeras och där 

beskrivningen av den observerbara världen är central. Det andra synsättet är 

hermeneutik där kunskapen kallas förståelse och beskrivningen av världen 

som den är, har underordnad betydelse utan tolkningen och uppfattningen är 

själva kunskapsintresset.8 

2.1.1 Positivism 

Vetenskapsteorin positivism beskrivs genom teorier där samband anges 

genom termer som kan refereras till satser och mätbara företeelser. Det 

primära är att erhålla kunskap beträffande verkligheten genom observation i 

naturliga förhållanden eller via experiment.9  

2.1.2 Hermeneutik 

Motsatsen till positivismen är hermeneutiken där betydelsen står ungefär för 

tolkningsära där grundbetingelser försöker förstås genom texttolkning och 

studier.10 Läran om tolkning beskriver kunskapen och betydelsen av 

yttranden, utsagor eller avslöjanden. Det direkt relevanta är inte hur 

meningsinnehållet stöds av fakta utan tolkningens överenstämmelse med 

författarens mening och hur den bör eller kan rättfärdigas.11 

2.1.3 Val av synsätt 

Arbetet befinner sig inom gränslandet positivism och hermeneutik. Mätbara 

företeelser i naturliga förhållanden genom observation blandas med tolkning 

av yttranden, utsagor och avslöjanden. 

2.2 Vetenskaplig metod 

I studien beskrivs tre olika abstraktioner att utifrån insamlad data dra 

slutsatser: deduktion, induktion samt abduktion.12 Introduktionen av dessa tre 

begreppsalternativ beskriver hur teori och empiri kan relateras i 

forskningsarbetet.13 
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2.2.1 Deduktion 

Slutledning genom deduktion härleder prövningsbara konsekvenser utifrån 

hypoteser  som prövas empiriskt.14 Deduktiv forskning beskrivs som följandet 

av bevisandets väg där främsta kännetecken är att slutsatser om enskilda 

företeelser  dras utifrån generella principer och existerande teorier. Det 

aktuella fallet prövas empiriskt genom hypoteshärledning ur befintlig teori.15 

2.2.2 Induktion 

Induktiv slutledning kan ses med mer osäkerhet än deduktiv slutledning  

som är sanningsenlig om premisserna är sanna. Induktion baseras på 

erfarenheter från tidigare observationer vars logiska slutsatser inte följer ur 

premissernas logik.16 

2.2.3 Abduktion 

Ur en given mängd data kan en teori slutledas genom abduktion som på hittills 

bästa sätt förklarar observerad data.17 I den tredje abstraktionen kombineras 

deduktion och induktion. Ett hypotetiskt mönster formuleras för att beskriva 

ett enskilt fall dvs. en modell till teoretisk djupstruktur som är ett induktivt 

angreppssätt. Prövning av teorin alternativt hypotesen sker i följande steg på 

nya fall dvs. ett deduktivt forskningsarbete.18 

2.2 Kvantitativ och kvalitativ metod 

En förenklad beskrivning av kvantitativ- och kvalitativ metod syftar på hur 

datainsamling sker, bearbetas samt analyseras. I kvantitativt riktad forskning 

används mätningar för insamlande av data som bearbetas med statistiska 

analysmetoder. Den kvalitativa forskningen kännetecknas av fokus på 

insamling av mjuka data exempelvis genom kvalitativa intervjuer och 

tolkande verbala analysmetoder av textdatamaterial.19 

2.2.1 Kvalitativ metod 

Kvalitativ metod är inte fragmentiserad kunskap i jämförelse med den 

kvantitativa utan genererar kompletterande och fördjupande kunskap. 

Företeelsen är inte enhetlig och det finns en stor bredd av varianter beskrivna 

inom litteraturen. Svårigheten är tillämpningen som sällan stöds med 

avseende på förenklade procedurer och rutiner.20 
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2.2.2 Kvantitativ metod 

Kvantitativ metod innebär att egenskaper klassificeras och besvaras numeriskt 

mätbara i undersökningen. Analysfasen är relativt teknisk då statistiska 

metoder tillämpas för att avgöra om datamaterialet ger stöd till att tro på 

hypotesens sanning.21 

2.2.3 Val av forskningsmetod 

Undersökningen utgick initialt från induktion för att senare övergå via 

deduktiv till abduktiv slutledning för att försöka förklara insamlad data på 

hittills bästa sätt. Studien baseras i huvudsak på kvantitativa metoder där 

intervjuer och deltagande observationer samt dokumentstudier står som grund 

för forskningsansatsen i fallstudien med applicerbarhet på liknande 

fallföretag. 

2.3 Urval, validitet och reliabilitet 

I avsnittet beskrivs studiens kvalitet och generaliserbarhet. 

2.3.1 Urval 

Efter val av kunskapskälla uppkommer frågan vem eller vad som ska 

observeras eller intervjuas. Det är självklart i vissa fall att göra en 

totalundersökning av en begränsad grupp individer dvs. undersöka alla då 

intresset är avgränsat till gruppen. Det andra alternativet är att göra en 

urvalsundersökning med förhoppningen att hypotesen är giltig för hela 

organisationen. För att rättfärdiga en hypotes är det betydelsefullt att urvalet 

görs på bästa sätt, urvalsundersökningen ska stödja den uttalade hypotesen för 

hela organisationen. Ett representativt urval är en målsättning för att dra 

slutsatsen att den är giltig för hela organisationen dvs. individerna ska vara så 

lika som möjligt i den undersökta gruppen och organisationen i sin helhet. Det 

finns flertalet möjligheter att göra urvalet på beroende på situationen. 

Exempel på faktorer som påverkar urvalet är exempelvis ekonomiska och 

tidsmässiga förutsättningar. Urvalstekniker delas vanligen upp i de som 

baseras på ett slags sannolikhet respektive utan sannolikhet. 

Urvalsprincipen baserat på sannolikhetsurval har karakteristiken att varje 

individ väljs med lika stor sannolikhet i hela populationen. I urvalsmetoder 

som benämns icke sannolikhetsurval frångås denna princip. En av dessa är 

bekvämlighetsurval vilket är  ett enkelt och komfortabelt sätt att bestämma ett 

urval. Den baseras på att välja de individer som är tillgängliga och inom 

räckhåll. En nackdel är risken att urvalet ej blir representativt. Svårigheten är 

att kontrollera urvalet och ha kunskap om det är representativt eller inte. Ett 

ytterligare sätt är ändamålsenligt urval där kravet på representativitet överges 
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för att stödja hypotesprövningen genom att visa att det ger ett bättre utfall. 

Förutsättningen är att det finns en urvalsidé. Exempelvis kan urvalet baseras 

på möjligast breda spektrum för att pröva hypotesen på flertalet individer som 

är så olika som möjligt. Antagandet kan baseras på att hypotesen kräver 100 

personer för en ordentlig prövning. I exemplet kan grupper om 100 personer 

undersökas med olika individer som delas in i åldersgrupper där personer är 

under 20 år, mellan 20 till 40 år osv. Förhållandevis väljs fler än om alla var 

under 20 år vilket ger ett icke representativt urval. Rättfärdigandet består i hur 

ett preparat påverkar dem skilda åldersgrupperna och behovet av 100 personer 

för ett användbart datamaterial. Resultatet av prövningen ger ett bättre stöd 

trots att urvalet inte är representativt.22 

2.3.2 Validitet 

Giltighet (validitet) beskriver observationens korrekthet dvs. hur väl beskrivs 

den verkliga världen. Ett problem är undvikande av felkällor som urholkar 

giltigheten och hur den bedöms i olika situationer. Omgivande faktorer är en 

felkälla som kan kontrolleras i laboratoriemiljö vid en observation. Utanför 

laboratoriemiljö måste störningsfaktorer identifieras och elimineras. Den 

mänskliga naturen är en annan möjlig felkälla. Ett exempel på mänskliga 

egenskaper som påverkar oss att se världen på ett felaktigt sätt är Müller-Lyer 

synvillan. Vår perception uppfattar linjernas  längd som olika trots att vi vet 

att de är lika långa. Felet i perceptionen går inte att påverka men kännedomen 

om dylika typer av felkällor gör att observationer kan göras med olika 

metoder, i exemplet kan de två linjerna mätas med skjutmått som en 

kompletterande observation.23 

2.3.3 Reliabilitet 

Pålitlighet (reliabilitet) innebär att observationer ska kunna upprepas med 

samma resultat samt av andra. Ett exempel är observationen att en sockerbit 

löses i ett glas vatten. Observationens pålitlighet bygger på att den går att 

upprepa och att andra kan göra detsamma.24 Oavsett metod som används för 

informationsinsamling  måste den kritiskt granskas med avseende på giltighet 

och tillförlitlighet. Måttet reliabilitet beskriver i vilken utsträckning ett 

resultat upprepas under lika omständigheter och olika tillfällen.25 

2.3.4 Val av dataautentisering 

Studiens validitet bygger på ostrukturerade och delvis strukturerade intervjuer 

och deltagande observationer som har genomfört vid flertalet tillfällen i 

naturlig operatörsmiljö utan ledningens närvaro i processen. Respondenternas 

svar har jämförts med den operationella ledningens analys och beskrivning av 

verkligheten. Den studerade teorin har kritiskt korsrefererats med gällande 
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kunskap inom forskningsområdet genom vetenskapliga artiklar och i viss mån 

har webbkällor använts som komplement vid behov. 

2.4 Dokument 

Dokumentdefinitionen är en term som generellt beskriver ett avtryck på ett 

föremål som är gjort av en människa. Forskning baseras vanligen på skrivet 

eller tryckt källmaterial men kan också bestå av bildanalys, video och icke 

skriftliga källor. Andra källor kan vara statistiska eller kvantitativa till sin 

egenskap. Att betrakta sifferdata som tillförlitlig i jämförelse med annat 

källmaterial är förstås ett misstag. Användandet av kritiska analysmetoder är 

mycket viktigt för kontroll av siffrornas ursprung.26 

2.4.1 Angreppssätt vid val av källmaterial 

Källgranskning vid inledandet av en studie kan genomföras på två sätt. Det 

ena är att projektet bestäms utifrån källornas art som genererar frågorna som 

ska styra studien dvs. källinnehållet. Det andra angreppssättet benämns 

”problemorienterat” och utgår från studier av sekundärkällor som används för 

frågeställningsformulering. Utifrån vad som framkommer i ämnesområdet 

avgränsas fokus  i studien innan primärkällor bearbetas.27 

2.4.2 Primär- och Sekundärkällor 

Exempel på primärkälla är ett sammanträdesprotokoll som framkommer i 

samband med en studie. Sekundärkällor innebär tolkning av händelser som 

inträffat baserat på primära källor t.ex. en historiebok om en skola där det 

funnits tillgång till protokollsanteckningar från rektorn.  Vissa källor kan vara 

sekundära ur en synvinkel men primära ur ett annat vilket komplicerar 

distinktionen. För forskaren blir författaren som undersökningsobjekt till den 

tidigare nämnda boken en primär källa.28 

2.4.3 Kritisk källanalys 

Källmaterialets analys kan uppdelas i extern samt intern granskning, dessa 

överlappar varandra i stor utsträckning. Den externa granskningens syfte är 

att upptäcka källans äkthet och autenticitet dvs. icke förfalskad och att 

skildringen beskriver ett sant perspektiv av det  som skildras. Ett utlåtande av 

en person angående en händelse som ej själv deltagit i denna är en äkta källa 

(personen har skrivit utlåtandet) men saknar autenticitet eftersom personlig 

närvaro saknas i själva händelsen.29 



16 

Mastenstrand & Persson 

2.5 Datainsamlingsmetod 

Tre saker är viktiga vid val av kunskapskällor. Första kriteriet är att 

kunskapskällan ske ge relevant information med avseende på preciseringen i 

problemformuleringen. Det andra kriteriet är tillgången till kunskapskällan så 

att den går att använda i undersökningen. Det tredje kriteriet är att 

kunskapskällan ur ett etiskt ställningstagande kan användas för att nå 

kunskap. Intervjuer och naturalistisk observation är i kvalitativa 

undersökningar de vanligaste kunskapskällor som används.30 

2.5.1 Intervju 

För datainsamling i kvalitativa undersökningar är förmodligen den vanligaste 

metoden intervjuer. Skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa intervjuer 

är att den kvantitativa är standardiserad samt strukturerad med avseende på 

ordningsföljd och svarsalternativ som är numeriskt satta för egenskaper och 

där det inte behöver finnas direkt personlig interaktion mellan intervjuare och 

den intervjuade.31 

Halvstrukturerad intervju innebär en höggradig standardisering men lägre 

struktureringsgrad. Konkret betyder det att frågorna ställs i specifik ordning 

men att den intervjuade fritt kan formulera sig. I kvalitativa undersökningar 

används icke standardiserade och strukturerade intervjuer. Karakteristiskt är 

frågorna inte färdiga initialt och lämnar utrymme till den personligen 

intervjuade att påverka vad som avhandlas och vad som är viktigt för dem 

själva. Relationen i intervjusituationen är asymmetrisk beroende på att 

frågeställaren  försöker samla data ur personen. Samtalet är informellt där det 

finns en definierad avsikt vilket kan upprepas över tid. Intervjuformen är fri 

men behöver förberedas med avseende på teman kopplade till 

problemställningen. För att bestämma ordningen beroende på ämnet och 

intervjupersonen kan trattekniken tillämpas där temat diskuteras allmänt för 

att sedan övergå i precisa frågeställningar.32 

2.5.2 Naturalistisk observation 

Naturalistisk observation är en vanlig kvalitativ datainsamlingsmetod där en 

grupp eller individer observeras i deras naturliga miljö exempelvis på en 

arbetsplats. Att observera genom deltagande innebär att personligen ingå i 

aktiviteter som undersöks. Öppenhet är ett alternativ med avseende på att 

kommunicera syftet med undersökningen och eventuella resultat men kan ge 

stor påverkan på omgivningen. Det andra alternativet är att uttrycka sig vagt 

och svävande för att reducera påverkan. Fördelen med öppenhet är att det 

enkelt går att föra noteringar och dokumentera skeenden samtidigt som det 

finns ett informerat samtycke för undersökningen.33 
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2.5.3 Etiska ställningstaganden 

Utsagor och etiska riktlinjer angående ”samtycke” nämner begreppen 

konfidentialitet och anonymitet med utgångspunkten att tolkningen är 

gemensam för alla. Det finns många exempel på löften som bryts med 

avseende på dessa begrepp beroende på oklarhet av betydelsen och 

missförstånd mellan undersökningspersoner och forskare. Innebörden av 

konfidentialitet är att det inte ska gå att identifiera någon direkt eller indirekt 

genom beskrivningar i fallstudien. Anonymitet innebär att forskaren själv inte 

får kännedom om vilka respondenter som har svarat på en specifik fråga.34 

2.5.4 Val av datainsamlingsmetod 

Arbetsdata har samlats via ostrukturerade- och delvis strukturerade intervjuer 

samt deltagande observationer för att skapa förståelse för 

produktionsprocessen och nuläget Företaget AB befinner sig i.  

Interna styrdokument har granskats och får anses ha hög reliabilitet i 

sammanhanget.  
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3. Teori 

I denna del av rapporten kommer den teoretiska kunskapen att presenteras 

vilken ligger till grund för arbetet. Teorin har valts med omsorg för att stödja 

analysen och resultatet med tillhörande rekommendationer utifrån 

frågeställningen i fallstudien.  

3.1 Motivationsteorier  

Ett antal teorier gällande att motivera människor presenteras i följande avsnitt. 

Motiveringarna är av essentiell natur för att på ett hållbart sätt kunna utföra 

implementationen av Lean-konceptet samt att arbeta med detta uthålligt. 

Inledningsvis beskrivs Maslows behovstrappa vilken är en av de mest 

använda teorierna inom management sedan mitten på fyrtiotalet.35  

3.1.1 Maslows behovstrappa 

År 1943 gjorde psykologen Abraham Maslow ett antagande beträffande hur 

människors behov prioriteras. Behoven består av en hierarkisk femstegstrappa 

där nästa steg inte kan uppnås förrän det föregående har uppfyllts. Maslow 

gjorde sitt antagande baserat på en begränsad studie bestående av patienter 

vilka behandlades för mental ohälsa. Hans antaganden har sedan blivit en av 

världens mest nyttjade även om de enligt vissa forskare innehåller endast 

sparsamt med empiriska bevis.36 Teorierna gäller människors behov för 

funktionalitet och används ofta i beteendevetenskap av chefer och ledare samt 

lärs även ut i skolor. Vidare har de använts frekvent då de tenderar att vara 

rakt på sak, lätta att förstå och utan att ta några omvägar.37 

1. Fysiologiska behov: Grunden och det första steget i Maslows 

behovstrappa finner vi i de fysiologiska behoven en människa har för 

att kunna överleva. Behoven är av naturen att äta, dricka, sova, 

föröka sig etc. Kraven är fundamentala och tas för givet vilket också 

resulterar i att de inte ger oss någon vidare tillfredställelse.38 

2. Säkerhetsbehov: När människors fysiologiska behov är uppnådda 

börjar arbetet med att uppfylla nästa steg i trappan, säkerhet. Brist på 

säkerhet består ursprungligen av att vi längre tillbaka levde i en värld 

med fiender vilka i dagens samhälle skulle kunna vara att inte bli 

utsatt för terrorism, våld, vapen eller andra typer av övergrepp39. 

Ytterligare säkerhetsfaktorer skulle kunna vara ekonomisk trygghet 

eller boendesituation vilket oftast inte är ett problem för den svenska 

befolkningen då det finns sociala skyddsnät att falla i om en 

problematisk situation skulle uppstå.40 

3. Sociala behov: För att få människor att prestera på en nivå där 

förväntad och utförd prestation möts är det viktigt att de sociala 
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behoven uppfylls vilket innebär att individen behöver; tillhöra en 

grupp, bli sedd och älskad samt att ha en egen identitet med 

tillhörande kontaktnät.41  

4.  Behov av uppskattning: Människor med hög självkänsla är också de 

som känner sig värdefulla. Respekten för sig själv är nyckeln till att 

uppnå självkänslan vilket föds ur att bli accepterad och respekterad 

av omgivningen.42   

5. Självförverkligande behov: Högst upp på trappan finner vi det 

förutsättningslösa steget att självförverkliga sina behov. Detta kan 

vara att bli en bättre chef, hantverkare eller förbättra sin golfswing. 

Behoven är förutsättningslösa enligt Maslow då de är individuella 

samt att de är en reflektion om att uppnå sin egen potential.43  

 

 

Figur 1. Maslows behovstrappa 

3.1.2 Hawthorne-effekten  

För att öka produktiviteten i Hawthorne plant Western Electrical Company’s 

i Chicago, utfördes under 1920 och 30-talet en rad experiment med personalen 

i fabriken. Målet med undersökningarna var att få reda på huruvida de 

anställda svarade på förändrade miljöförutsättningar såsom vila, pauser, 

arbetstimmar, temperatur och belysning i sina arbetsroller utan att vara 

medvetna om sitt deltagande. Resultatet visade att oavsett hur 

företagsledningen förändrade arbetsförhållanden ökade fabriken sin 
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produktivitet, även då klimatet försämrades. Slutsatserna som drogs av detta 

var att alla arbetare i fabriken producerade bättre då de blev sedda av 

ledningen på företaget, de kände sig viktiga och behövda. Även om 

Hawthorne-studien av många anses innehålla brister då det t.ex. endast fanns 

fem kvinnliga deltagare av de totalt 30 000 anställda i fabriken har den väckt 

en rad frågor inom psykologin genom åren.44  

3.1.3 Herzberg två-faktor-teorin  

I mitten på 1900-talet forskade psykologen Frederick Herzberg angående 

huruvida tillfredsställd  kontra otillfredsställd var relaterade till varandra 

bland ingenjörer och revisorer på en arbetsplats i Pittsburg. Tidigare 

antaganden var att de båda var varandras motsats och i fall  

otillfredsställdheten togs bort skulle personalen per automatik bli 

tillfredsställd. Herzberg fann att de båda faktorerna inte påverkade varandra 

utan visade tydligt olika riktningar. Studien kallade han för ”motivation-

hygien teorin” alternativt ”två-faktor-teorin”. Om den anställdes 

tillfredsställdfaktorer  reducerades blev personen inte otillfredsställd utan 

endast mindre tillfredsställd och hamnade på en neutral nivå. 

 

Vidare identifierade han fem unika faktorer vilka kunde skapa tillfredställelse 

och motivation i arbetet; ansvar, befordran, själva arbetet, prestationer och 

erkännande. Faktorerna var enligt Herzberg enda möjligheten att få 

personalen motiverad och tillfredsställd i sina yrkesroller på sin arbetsplats.  

De andra faktorerna kallades hygienfaktorer och anledningen var att han 

ansåg de vara av samma natur som att inte sköta sin personliga hygien, om 

nivån inte uppehölls skulle kunna resultera i ”sjukdomar” sett från företagets 

perspektiv.  

 

Faktorerna var; arbetsförhållande, sociala relationer, arbetsledning, policy 

och administration samt lön. Dessa fem faktorer skapar inte någon nöjdhet 

eller tillfredsställelse på arbetsplatsen, de ses som en förutsättning för att 

kunna arbeta och om de inte finns kommer missnöjdheten och 

otillfredsställelsen att infinna sig.45 
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Figur 2.46 

 

3.1.4 Ledarskapet vid implementeringen av Lean 

Då ett företag bestämmer sig för att inför Lean-konceptet sätts ofta fokus på 

själva verktygen och arbetsmetodiken snarare än omringande faktorer såsom 

medarbetarna, ledarna och andra eventuella deltagare. Vissa forskare menar 

att cirka 80 % av insatserna bör läggas på att förändra ledarnas inställning, 

arbetsmetodik och beteende i stället för att fokusera på förändringarna i själva 

produktionen. För att fullända implementationen är ett strategiskt ledarskap 

med olika aktiviteter viktigt. Aktiviteterna kan vara av naturen att skapa 

gränslösa gemensamma arrangemang för hela eller delar av organisationen 

genom att låta olika människor vara ansvariga för vissa delar av Lean-arbetet 

och sprida dessa till sina arbetskamrater och medmänniskor.47          

3.2 Organisationskultur 

Kulturen inom ett företag eller i en organisation kan vara komplex att förstå 

då den inte är självklar. Detta beror på att den är uppbyggd kring både 

nedskrivna och outtalade värderingar, ritualer, internt språk, historier, myter 

och känslor.48  
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3.2.1 Kulturella organisationskännetecken  

Även om ingredienserna i företagskulturen är liknande för de flesta 

organisationer skiljer sig kulturen vitt mellan dem. Sex typer med olika 

karaktär har identifierats av experter.49 

1. Kollektiv: Den kulturella verksamheten inom en organisation är en 

social verksamhet. Även om den utövas av enskilda individer krävs 

det en gemensamhet för att kunna kalla den kultur där ett av 

nyckelorden är samverkan. Uttrycket att 1+1=3 påstås ha myntats 

av General Electrics VD Jeffery R. Immelt med avseende på att 

värdet i de enskilda delarna av koncernen var mindre än det 

kulturella. 50 

2. Känslomässig: Tendenserna kring en organisations kultur är att de 

som tillämpar den också finner kulturen som en behaglig 

komfortzon vilken tillåter dem att hantera sin egen osäkerhet och 

ovisshet. Människor kan utveckla starka känslor för den rådande 

kulturen inom företaget då det kan vara den som agerar beskyddare. 

Fenomenet kan i sin tur skapa problem vid exempelvis en 

sammanslagning av flera bolag eller förändring av annat slag. 51       

3. Historiebaserad: Vi människor tenderar att sammanstråla och finna 

samhörighet med andra som har; gemensam bakgrund, samma 

livserfarenhet, eller varit med om liknande saker som oss själva. 

Förtroende och lojalitet ingår i fundamentet för kulturen inom 

organisationen vilka inträder genom upprepningar och 

demonstration av förutbestämda mönster av åtgärder och termer. De 

företag som besitter en stark kultur har också starka traditioner. 52 

4. Symboliska gester: Ett sätt att förmedla sina kulturella värderingar 

är att omsätta dem till handlingar vilket medför att de åskådliggörs 

på ett annat vis, att lära som man lever.53 Ett exempel på detta skulle 

kunna vara IKEAs grundare Ingvar Kamprad som sällan eller aldrig 

spenderar mer resurser än vad situationen kräver. Anställda som 

skall resa i tjänsten oavsett position eller transportmedel åker alltid 

i ekonomiklass eller det alternativ som belastar koncernen 

ekonomisk på minsta möjliga vis. Ytterligare åtgärder har även 

vidtagits då man i största möjlig mån försöker hålla möten och 

konferenser digitalt vilket i dessutom påverkar miljön positivt.54 

5. Dynamisk: I en organisation eftersöks ett långsiktigt arbete, så även 

inom det kulturella. Faktorer som anpassning, stabilitet och 

förutsägbarhet är nyckelord. Trots detta kämpar människorna med 

att förstå och kommunicera kulturen då den inte alltid efterlevs i 

linje med hur den är beskriven. 
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6. Suddig: Då företagskulturen aldrig är nedtecknad eller 

dokumenterad kan tillämpningen för utövaren bli komplicerad och 

finna den suddig, motsägelsefull och oklar. Precis som en fotograf 

inte kan fånga en hel dag med en enda bild kommer heller inte 

individen att få en helhetsbild förrän hen har befunnit sig i 

verksamheten över en längre tidsperiod.55  

3.3 Implementation 

I stycket beskrivs ett flertal forskningsunderlag gällande implementationen 

av Lean-konceptet. 

3.3.1 Lean-implementation 

Att implementera Lean anses vara ett av de bättre sätten att bibehålla eller 

stärka sin konkurrenskraft och säkerställa sin position på den öppna  

marknaden. Hur implementationen skall göras är dock inte lika självklar. 

Existerande litteratur behandlar ofta verktygen,  management, tekniksprång, 

den självlärande organisationen och diverse ”roadmaps” vilka tenderar att 

vara vanvårdade.56 

För att implementera Lean är det av vikt att förstå hur människor och 

organisation kan mottaga förändring och enligt vissa forskare är det 

avgörande vilken flexibilitet och involveringsgrad utövarna har i projektet. 

Därav bör management gällande förändring innehålla faktorer såsom 

påverkan genom positivt ledarskap och vilka kommunikationskanaler som 

bör nyttjas. Annan forskning föreslår att förändringen bör delas in i två olika 

kategorier: sociokulturella och tekniska.57 

De sociokulturella faktorerna skildrar vaga, abstrakta eller känslomässiga 

komponenter vilka ofta är försummade trots att de definierats som viktiga för 

att kunna lyckas. Faktorerna uppmuntrar den lärande organisationen att stötta 

beteende vilka bidrar till att bibehålla förändringsprocessen på lång sikt. 

De tekniska faktorerna hänvisar till komponenter vilka är greppbara, logiska 

eller mätbara såsom måltal eller andra ingenjörsmässiga element.  

Ett vanligt misstag vid införandet av Lean är att isolerade öar skapas utan en 

klar bild av vad konceptet innebär som system. Införandet av Lean kräver ett 

förändrat ledarskap både gällande arbetsplatsens utformning och gentemot 

personalen.58        

3.3.2 Lärande organisation 

En av huvudingredienserna då en organisation skall implementera Lean är 

dess förmåga att bli självlärande samt huruvida den kan finna nya lösningar 

och ständiga förbättringar. Att vara en ständigt lärande organisation innebär 
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inte att endast vissa individer arbetar enligt konceptet, hela organisationen bör 

genomgående färdas i en gemensam riktning och förvandla sig självt. Det 

ständiga förbättringsarbetet måste bli till en daglig vana där arbetet sker enligt 

en satt standard fram tills en bättre sådan etablerats.59  

3.3.3 Standardiserat arbetssätt  

I ett företag är det vanligt att ett moment eller arbete utförs enligt ett 

förutbestämt standardiserat arbetssätt. Standardiseringen representerar den 

metodik och mönster vilken för stunden är det bästa sättet att utföra arbetet 

på. En vanlig reaktion på att arbeta standardiserat är att det kan uppfattas som 

tråkigt, icke stimulerande och oföränderligt vilket inte är avsikten. Meningen 

är att de som utför arbetet samtidigt skall outtröttligt söka förbättringar, 

effektiviseringar och eller bättre vägar att gå. När dessa är funna etableras 

sedan ett nytt standardiserat arbetssätt vilket efterlevs av samtliga berörda. 

Även om beskriven metod är den önskvärda finns det tillfällen då det 

standardiserade arbetssättet inte kan eller bör efterföljas, detta kan vara för att 

tillfredsställa särskilda kunder vilka ställer speciella krav eller lägger orders 

som inte tillåter att arbetet fortlöper enligt ens standardisering. Det 

standardiserade arbetssättet har flera fördelar då det används på ett korrekt 

vis. En av fördelarna är att en referenspunkt skapas vilken sedan används som 

bas för jämförelse då nya metoder testas eller mäts, utan denna punkt kommer 

allt att verka ”normalt”. Vidare kommer också kvaliteten, flexibilitet och 

stabiliteten att öka medan variationen minskar.60 En annan fördel med 

standardiserat arbetet är minimering av kunskapsförlust vilket skulle kunna 

inträffa om någon i organisationen av olika anledning försvinner. Om ett 

standardiserat arbetssätt är etablerat på ett korrekt vis kommer det att vara 

dokumenterat och inarbetat av berörda och inte vara exklusivt för ett fåtal 

personer, därav blir det också uthålligt.61       

3.3.4 Barriärerna 

1. Personalen tappar intresse över tid: 

Personal tenderar att tappa intresset för Lean-implementationen efter 

ett par år.   

2. Avsaknad av kunnande inom Lean hos stödfunktioner (IT, HR, 

service, etc.): 

Implementeringen sker utan att ha en vision eller kunskap om hur 

Lean skall sammanlänkas med befintliga eller nya system och verktyg. 

En osäkerhet och rädsla infinner sig bland supportfunktionerna.   

3. Bristande resurser från ekonomi och HR: 
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Att implementera Lean i en organisation tar tid. Personalen kommer 

att behöva tränas i ett Lean-tänk och få kunskap om konceptet vilket 

initialt resulterar i minskat antal produktiva timmar på golvet.  

4. Företaget brister i kommunikationen: 

Att inte kommunicera händelseförloppet, framstegen, resultaten av de 

ständiga förbättringarna eller vilka aktiviteter som är på gång kan vara 

direkt förödande  

5. Svårigheter att se finansiella fördelar: 

Under implementeringen av Lean kommer de kortsiktiga kostnaderna 

att öka. Konceptet bygger på långsiktighet och en självlärande 

organisation vilket inte förändras över en natt. Företagets bundna 

ekonomiska resurser kommer också minska då lager och produkter i 

arbete stadigt försvinner i takt med ett närmande av enstycksflöde.  

6. Bristande stöd från mellanledschefer: 

Mellanledschefer tenderar att ha primära mål såsom att sköta den 

dagliga driften och se till att verksamheten fungerar på ett 

tillfredställande vis. Under rådande omständigheter finns risken att 

implementeringen av Lean försakas. Detta kan yttra sig i form av att 

inte följa upp det ständiga förbättringsarbetet, finna rötterna till 

problemen eller bristande tilltro på konceptet. För lite tid spenderas på 

golvet.  

7. Bristande stöd från ledningen: 

Det ständiga förbättringsarbetet åsidosättas av ledningen samt har ett 

otillräckligt engagemang då denne finner andra aktiviteter högre 

prioriterade. 

8. Otillräckligt stöd på grundnivå: 

Om chefer eller ledare inte aktivt arbetar med att stötta och uppmuntra  

det ständiga förbättringsarbetet finns risk att utövarna tappar intresse 

för implementationen.  

9. Osäkerhet hos operatörer att utföra arbeten på nytt sätt: 

Om utövarna inte får den stöttning och stöd de behöver infinner sig 

risken att de slutar tillämpa Lean-aktiviteterna och återfaller i gamla 

rutiner. Standardiserat arbetet i kombination med regelbundna och täta 

uppföljningar, lagarbete, användande av måltavlor samt andra verktyg 

är nycklar för ett närmande av en lyckad implementation.  

10. Rädsla för personalnedskärningar: 
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Om en eller flera processer effektiviseras kan det finnas risk för 

personalnedskärningar vilket kan leda till att ständiga förbättringar 

inte lyfts fram i samma mån. 

11. Ingen ansvarskänsla hos medarbetarna av att utöva Lean eller att 

finna ständiga förbättringar: 

Att inte involvera samtliga vid implementationen av Lean kan 

generera en brist i det ständiga förbättringsarbetet samt ge ett svagt 

intresse hos deltagarna. 

12. Färdigheter inom Lean och teknik är knapphändig hos chefer vid 

implementation: 

Chefer och ledare kan ha svårigheter att fastställa vilka mål och 

riktlinjer som skall tas fram under implementationsprocessen. 

Mellanledschefer finner en osäkerhet att guida och visa vägen till det 

ständiga förbättringsarbetet. Klarhet saknas om vad framtiden skall ge.  

13. Förbättringarna bibehålls inte över tid på medel till lång 

tidshorisont: 

Utförda förbättringar varar inte uthålligt och gamla rutiner träder åter 

i kraft beroende på otillräcklig uppföljning och för lite efterfrågan 

vilket i sin tur är tecken på bristande management. 

14. Problem att bibehålla farten med aktiviteter under implementationen: 

Uppföljningar av det ständiga förbättringsarbetet sker endast 

sporadiskt och de inplanerade dagarna med Lean-aktiviteterna skjuts 

kontinuerligt upp. Uthålligheten försvinner och verksamheten återgår 

till att ”släcka bränder” snarare än att lösa problem på djupet.62   

3.4 Analysmodell 

Analysmodellen redovisas i ett antal steg vilka beskriver de områden som 

jämförs utifrån den referensteoretiska ramen och Företaget AB’s empiri 

(nulägesbeskrivning) samt resultat och slutsats med förbättringsförslag. 

Genomförandet presenteras i kapitel 5. 

1. Fastställa förutsättningar och mål med studien genom intervju med 

problemägaren. Syftet är att skapa en gemensam bild med Fallföretaget 

AB. I avsnitt 5.1 beskrivs det inledande arbetet. 

2. Den referensteoretiska ramen trianguleras utifrån studier av 

motivationsteorier och barriärer som kan påverka ett uthålligt införande 

av ett Lean-koncept generellt i en operativ verksamhet. Avsnitt 5.2 

redogör för litteraturstudien. 
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3. Fallföretaget AB’s nulägesbeskrivning koncentreras mot ledarskap, kultur 

och motivationsfaktorer, informations- och processflöde i det undersökta 

operationella avsnittet. Presentation av Lean-konceptet planeras som en 

aktivitet i detta steg. Avsnittet 5.3 beskriver inhämtning av data 

beträffande nulägesbeskrivningen. 

4. Analys  utifrån motivationsteorier och barriärer utförs för att generera ett 

resultat med slutsatser och rekommendationer till Fallföretaget AB. I 

kapitel 6 beskrivs analysen utifrån motivationsteori och barriärer. 

 

 

Figur 3. Analysmodell 

3.5 Referenshanteringssystem 

Valt källhanteringssystem är Oxfordsystemet. Systemet bygger på att fotnoter 

(upphöjda siffror) används löpande i texten och samlar alla referenser i slutet 

av dokumentet. Systemet kallas därför även fotnotsystemet.63 
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4. Empiri 

Då fullständig sekretess råder angående partnerföretaget kommer det att 

kallas Företaget AB.  

4.1 Bakgrund 

Företaget AB arbetar med ett logistikflöde där de i huvudsak tillgodoser 

endast en kund. Kunden köper in ett flertal uppdrag samt tjänster och är 

verksamt i tre av de fem nordiska länderna till vilka företaget AB ombesörjer 

leveranser och vissa logistiska lösningar. Företaget AB levererar produkter 

till både slutanvändare och butiker varpå det finns olika packstationer 

beroende på orderns ursprung och destination. Separation av orders sker på 

landnivå då kunden begär att kostnaderna skall särskiljas mellan länderna 

vilket innebär att samma produkter finns lagrade på tre olika positioner. Kön 

och åldersfördelning är neutral, verksamheten är förlagd till dagtid.  

Företaget AB´s huvudkund har visionen att kunna leverera en produkt till 

slutanvändare på tider ner mot femton minuter oavsett var denne befinner sig 

på de aktuella marknaderna. Detta är en av anledningarna till att en Lean-

etablering är essentiell.   

4.2 Sekretessbelagd empiri 

 

 

 

 

 

4.2.1 Inleverans 

Allt inkommande gods anländer med lastbil på pallar under företagets alla 

öppna timmar. Lossningen sker med truck (ledstaplare) till en 

uppställningsyta där inventering av godset sker enligt fyra-ögons-principen. 

Vissa av pallarna delas upp till mindre enheter (dock fortfarande på pall) för 

att möjliggöra plockning på nivå två i pallställage. Då godsmottagningen är 
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färdig platsbokas pallarna manuellt i datorsystemet Microsoft AX på en 

tillgänglig lagerposition följt av interntransport med skjutstativtruck. 

4.2.2 Packning/Plock  

Varje morgon går ett automatiskt orderfrisläpp med orders som inkommit 

under föregående kväll och natt vilket resulterar i att plocklistor printas ut för 

hantering. Listorna innehåller vad som skall plockas, antal samt vem och vart 

artiklarna skall skickas, de kan innehålla allt ifrån en orderrad till flertalet, 

någon övre gräns existerar inte. Plocklistorna sorteras upp manuellt mellan 

butik eller slutkund och plockas manuellt på vagnar. Efter artiklarna plockats 

återrapporteras de i lagerhanteringssystemet och alla artiklar scannas 

tillsammans med plocklistan. Därefter packas de i ytterkartonger, bandas och 

placeras på en horisontaltransportör och packas ytterligare en gång i en större 

låda på pall innan den slutligen lastas på en lastbil. Personalen arbetar på en 

packstation enligt ett roterande veckoschema.  

4.3 Informationsflöde 

I följande avsnitt beskrivs hur informationen delges inom Företaget AB. 

4.3.1 Morgonmöte för personal  

Dagens första möte är för medarbetarna och hålls av respektive 

produktionsledare. Mötet är förlagt till produktionsstart klockan 08:00 och har 

som huvudsyfte att varsko antal orders i systemet samt delgivning av dagens 

prognos, även övrig information såsom sjukdom, ut eller inlåning av personal 

till andra avdelningar sker här. Prognosen kommer dels ifrån kunden men 

bygger även på egen erfarenhet baserat på föregående perioder och statistik. 

4.3.2 Morgonmöte med produktionsledarna 

Då gruppmötet med personalen är avslutat äger ett morgonmöte rum. Mötets 

huvudsyfte är att redovisa gårdagens resultat samt beräkna hur personalen 

skall fördelas mellan de olika flödena under dagen. Eventuella problem 

behandlas och analyseras för att undvika upprepning och finna lösningar. 

Beslut tas även huruvida personal behöver flyttas mellan de olika 

avdelningarna och om eventuellt bemanningsföretag bör kontaktas för extra 

timmar. Mötesdeltagarna är produktionsledarna för respektive avdelning. 
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4.3.3 Veckomöte två gånger i veckan 

Företaget AB har två veckomöten bestående av produktionsledare, site 

manager, och är förlagda till måndagar samt torsdagar. Måndagsmötet 

beskriver personalsituationen till site managern och torsdagsmötet sker i 

motsatt riktning d.v.s. site managern delger vad som är på gång i 

verksamheten.  

4.3.4 Månadsmöte 

Företaget AB har även månadsmöte där samtliga medarbetare i 

organisationen samlas av site managern. På dessa möten delges information 

om vad som ligger i pipelinen tills nästa månad samt hur verksamhetens 

utveckling har varit sedan förra mötet. Det kan röra sig allt ifrån ekonomi till 

utbildningar och besökare. 

4.3.5 Övrig information 

Övrig information delges via telefon och e-post samt informella möten.  
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5. Genomförande 

I genomförandeavsnittet beskrivs hur studien genomfördes enligt 

analysmodellen presenterad i avsnitt 3.4 för att kunna svara på frågan. 

”Hur kan LEAN-konceptet implementeras med fokus på en långsiktig hållbar 

utveckling”  

5.1 Inledande arbete 

Initialt möte skedde under december månad med site manager på 

partnerföretaget varpå önskemål ifrån denne framlades. Företaget AB hade 

för avsikt att börja arbete enligt konceptet Lean men saknade kunskap 

angående vad som behövde göras. Vidare diskussioner ledde fram till att 

arbetet snarare borde riktas mot hur ett sådant koncept skulle kunna 

implementeras för att vara uthålligt.  

5.2 Litteraturstudie 

Flertalet böcker och vetenskapliga artiklar studerades för att skapa en möjlig 

grund att basera arbetet på.  

5.3 Nulägesbeskrivning  

För att skapa en god inblick i hur det dagliga arbetet fortlöpte förlades en 

heldag att vara på arbetsgolvet tillsammans med personalen. En handledare 

utsågs. Arbetet bestod av att plocka kundorders följt av dataadministration, 

paketering och leverans. Under dagen fördes dialog mellan personal och 

observatörer om positiva och negativa aspekter med arbetsplatsen.  Ifall ett 

uppdrag eller uppgift inte genomförs enligt plan eller önskemål ses det som 

att informationen har varit bristfällig från uppdragsgivaren i Företaget AB. 

Produktionsledaren beskrev också att Företaget AB hade 5 fel på 27 000 

hanterade orders under en månad.  

5.4 Process och informationsflöde 

Figurerna i avsnittet beskriver informations- och processflödet i Företaget 

AB. 
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Figur 4. Informationsflöde Företaget AB 
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Figur 5. Processflöde Företaget AB 
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5.5 Presentation av Lean-konceptet 

Efter ett antal veckor med forskning, dokumentering och intervjuer samlades 

en grupp på cirka femton personer ur personalen för presentation av vad ett 

arbete med Lean innebär. Efter introduktionen var det öppen frågestund och 

möjligheter att framföra synpunkter vilket resulterade i en diskussion kring 

tidigare misslyckade försök med Lean. Tidigare problem visade sig bestå av 

en nedprioritering av själva projektet då arbetsbelastningen eskalerat och att 

organisationen varit under stark expansion. Trots detta visade presentationens 

auditorium ett gott engagemang och var åter villiga att göra ett nytt försök. 

Efter mötets avslut framkom ytterligare diskussion med en av de fem 

produktionsledarna huruvida relevanta måltal kunde beräknas för att uppnå 

ett taktat flöde. Befintliga tavlor med prognoser, mål och övrig information 

behövde uppdateras. Försök att göra detta tidigare hade också misslyckats 

enligt produktionsledaren.        
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6. Resultat och analys  

I avsnittet beskriver författarna analysen av Företaget AB. 

6.1 Motivationsteori 

Sett ur Maslows perspektiv angående hur alla människor i grund och botten 

har liknande eller samma behov kommer Företaget AB inte att behöva 

engagera sig i det första steget, d.v.s. det fysiologiska. Alla arbetande på 

Företaget AB har behovet tillfredsställt. Behovet skapar inte heller någon 

tillfredsställelse utan tas snarare som en självklarhet i större delar av världen. 

I steg två på Maslows pyramid, säkerhetsbehov, kommer Företaget AB’s roll 

att träda in i form av ekonomisk trygghet samt även om risken är i det närmsta 

obefintlig finns det alltid en liten möjlighet av en yttre hotbild i form av 

katastrofer eller andra osäkerhetsfaktorer.  

Det sociala steget kommer att ha en direkt avgörande roll sett till hur 

människor fungerar och presterar både som individer och i grupp. Här 

kommer ledande befattningar i Företaget AB att vara nycklarna till huruvida 

implementationen av Lean skall lyckas eller ej. Kritik, positivt eller negativ, 

måste återkopplas på ett konstruktivt vis samt med en klarhet som gör att saker 

och ting inte missuppfattas eller tas på fel sätt vilket också är arbetsmetodiken 

på Företaget AB. Att arbeta med Lean som en gruppaktivitet där deltagarna 

får vara ansvariga för var sin del kan också vara en god idé. 

Team-building kan vara ett nyckelord i Företaget AB. Uppskattningsbehovet 

är för en del människor det högsta på Maslows behovstrappa beroende på att 

inte alla når det sista steget. Ifall en person inte tycker om och känner sig 

värdefull själv kommer heller inte de projekten personen deltar i att falla väl 

ut. Detta kan med enkelhet kopplas direkt till en Lean-implementation.  

Respekten för sig själv tillsammans med dynamiken i gruppen kommer att 

vara direkt avgörande i Företaget AB. Det självförverkligande behovet är det 

svåraste att uppnå och kommer för en del individer därför heller inte att 

inträffa. I flera fall finns det nästan alltid utrymme för förbättringar, det finns 

t.ex. inte en perfekt golfsving, det finns alltid möjligheter att göra den bättre 

även om du precis vunnit hela PGA-touren. Samma sak gäller vid införandet 

av Lean, det finns inget perfekt sätt att göra det på, däremot kan deltagarna 

göra det så bra som möjligt under rådande förutsättningar. 

6.2 Hawthorneeffekten och ledarskapet. 

Även om Företaget AB har  över ett hundra anställda blir de sedda av 

ledningen. Under rundvandring med site managern har det framkommit att 

hen har god kontroll på vilka som arbetar där och en god atmosfär ligger som 
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ett duntäcke i hela verksamheten. Detta är ett tecken på att de som arbetar hos 

Företaget AB blir sedda av ledningen och att en implementation av Lean 

kommer att falla väl ut. Utöver detta så har produktionsledarna sina kontor i 

nära anslutning till verksamheten och är ute bland personalen med hög 

frekvens vilket borgar för att eventuella problem eller goda prestationer 

kommer upp till ytan inom rimlig tid. Observerat är också att positiv kritik 

utdelas då goda prestationer har utförts såsom vid extrema arbetsbelastningar.  

6.3 Herzberg 

Även om arbetsbelastningen är något varierande under veckans dagar på 

Företaget AB har det under de samtal och intervjuer som utförts framkommit 

att flertalet av de kollektivanställda är tillfredsställda och nöjda med sina 

arbeten. Inom vissa moment i arbetet finns dock en frustration beroende på 

bristande logistik och onödiga väntetider. Företaget AB uppfyller fyra av de 

fem identifierade motivationsfaktorerna genom att delegera ansvar, ge 

erkännande för goda prestationer och arbetet i sig når en nivå där 

medarbetarna känner sig tillfredsställda. Befordran uppfylles ej då 

nyrekrytering med korrekt kompetens snarare sker än befordran. Även 

hygienfaktorerna uppfylls väl. 

6.4 Arbetssätt 

Organisationen arbetar i dagsläget enligt viss standard vilket visas i antalet 

felhanterade orders per månad. I avdelningen där fallstudien ägt rum 

processar Företaget AB i snitt cirka 27 000 orderrader per månad med endast 

fem fel vilket ger ett felutfall på cirka 0,19 %. Företaget AB sätter stort värde 

på kvalitet, så även det inkommande godset. Alla anländande pallar inventeras 

och kontrolleras för att inte Företaget AB skall belastas negativt av 

inventeringsdifferenser beroende på att leverantören eller transportören har 

gjort fel. Denna metodik skapar en tröghet i processflödet men en ökning i 

kvaliteten. Företaget AB har dock gjort värderingen att de egna mantimmarna 

har en lägre kostnad än att eventuellt få betala en saldojustering orsakad av 

fel i tidigare led.      
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7. Diskussion och slutsats  

Kapitlet beskriver de slutsatser som har utkristalliserats i fallstudien på 

Företaget AB utifrån frågeställningen. 

För att öka förståelsen angående hur Lean-konceptet kan implementeras med 

kunskap kring barriärer och uthållighet har ett delavsnitt i organisationen 

undersökts för datainsamling med avseende på att försöka besvara 

undersökningsfrågan i fallstudien. 

Hur kan Lean-konceptet implementeras med fokus på en långsiktig hållbar 

utveckling? 

Företaget AB har en önskan att börja arbete enligt gällande teorier i Lean-

konceptet då uppfattningen är att detta kommer att öka produktiviteten och 

förbättra konkurrenskraften i marknaden. Företaget AB saknar dock kunskap 

angående vad detta arbete innebär samt hur de skall gå tillväga. Vår samlade 

bedömning över vad som behöver göras går dock inte helt i linje med 

företagets önskemål.  

Företaget begränsas av ett problem beträffande datorsystemet, det är i behov 

av en uppdatering vilket borde lösas innan en eventuell implementation av 

Lean påbörjas i sin helhet, dock finns flera ljusglimtar och positiva saker inom 

företaget vilka har observerats under arbetet med studien. Ledningen och 

personalen drivs av ett högt kundengagemang där fokus på rättidighet och 

kvalitet i processerna håller en hög nivå. Observationerna och frågorna i 

studien har bemötts med stor öppenhet och giltighet vilket stödjer resultaten i 

studien.  

De första tre grundläggande stegen i Maslows behovstrappa uppfylls med 

marginal i Företaget AB. De två sista uppskattning och självförverkligande är 

enligt vår mening en utmaning för verksamheten och en viktig del i en lyckad 

uthållig implementering av Lean-konceptet. Grunden blir gemensam respekt 

mellan individen och ledningen där hänsyn tas till förutsättningar och 

motivationsfaktorer. Ledningen är väl synlig i den dagliga verksamheten,  ser 

och möter medarbetarna samt fångar upp stämningen i det dagliga arbetet 

vilket är en av grundbultarna i Lean-konceptet. Motivationsfaktorer vilka 

genomsyrar det operationella och skapar tillfredsställelse är arbetsinnehållet 

och prestation ”nollning av order” samt erkännande från ledningen.  

Ledarskapet är nyckeln till en framgångsrik implementering av Lean där 

ledningen måste fokusera på spridning av kunskap, helhetssyn och ett 

systemtänk istället för fixering vid verktygen. En långsiktighet i 

beslutsfattande och insikt angående de barriärer som kan infinna sig blir en av 

grundbultarna i ett framgångsrikt införande. Att skapa samsyn och 

standardisera processen för införandet kräver goda förberedelser och 

underlättar genomförandet i den totala operationella verksamheten. En 
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intressant del i studien var att få deltaga i ett kundmöte där en framtida vision 

presenterades för Företaget AB. Ambitionsnivån i framtida kundkrav 

beträffande leveranstid och tillgänglighet dygnet runt sju dagar i veckan pekar 

på att aktiviteter behöver genomföras för att möta framtida krav. 

Förslag på framtida forskning är att skapa relevanta måltal vilka kan användas 

i den dagliga styrningen i samarbete med leverantörer och kunder för att 

balansera och jämna ut produktionen. 
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8. Rekommendationer 

För att kunna implementera Lean kommer Företaget AB att behöva nyttja 

kompetens från en eller flera personer vilka kan ledsaga dem genom själva 

processen. I samråd med denna/dessa person(er) bör en så kallad ”Roadmap” 

utvecklas innehållande en tidsaxel och en aktivitetsplan.  

Aktivitetsplanen skall innehålla nulägesbeskrivning, barriärer, PDCA-cykler, 

måltillstånd, Lean-aktiviteter och när de ska vara utförda. Vidare kommer all 

personal (chefer, ledare och kollektivanställda) att behöva utbildas inom Lean 

för att kunna utvecklas mot att bli en självlärande organisation.  

En reflektion gällande det inkommande flödet och på vilket sätt detta hanteras 

är att samtliga pallar från leverantören bryts upp och kontrolleras visuellt på 

grund av att Företaget AB inte vill ha några inventeringsdifferenser. Vår 

rekommendation är att  i samråd med kunden och leverantören undersöka 

andra alternativ exempelvis vägning av pallarna för att upptäcka avvikelser. 

Vidare behöver datorsystemet bytas ut alternativt uppdateras, detta beroende 

på flera aspekter varav några tas upp i rekommendationerna.  

8.1 Rekommendationer för en lyckad uthållig implementation av Lean 

I stycket presenteras de slutgiltiga rekommendationerna gällande ”Hur kan 

Lean-konceptet kan implementeras med fokus på en långsiktig hållbar 

utveckling? 

1. Rekrytera Lean-kunnig(a) person(er) med profilen koordinator. 

För att kunna göra en lyckad implementation av Lean behöver en/flera 

person(er) med erfarenhet eller kunskap i systematiska förbättringar 

att anlitas, personen i fråga kan vara av naturen konsult eller med 

kunskaper och eller utbildning inom Lean. Personen skall sedan 

nyttjas för rådgivning och guidning. Utöver detta behöver en eller flera 

personer utses på Företaget AB för att underhålla och arbeta med det 

ständiga förbättringsarbetet. För att på ett effektivt sätt kunna arbeta 

med Lean behöver samtlig personal; chefer, ledare, experter och 

kollektivanställda genomgå utbildning i Lean. Träningen bör sedan 

fortlöpa för att bibehålla uthålligheten och organisationens strävan i 

att ständigt bli bättre.   

2. Informationsflödet måste anpassas till Lean-konceptet. 

För att på ett långsiktigt, hållbart och effektivt vis arbeta med Lean 

anser författarna att Lean skall vara en fast punkt varje gång en 

information hålls. Den kan innehålla kommande aktiviteter samt vad 

som har skett i kombination med hur utfallet verkligen blev.  
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3. Standardisera förbättringstavlor med uppdaterad relevant 

information. 

En del av det standardiserade arbetet är att alla arbetar på samma vis, 

då bör också informationen spridas enligt likartat koncept. På 

Företaget AB innebär detta bland annat att existerande tavlor med 

förbättringsarbete och daglig styrning bör utformas på samma vis 

mellan olika avdelningar eftersom personalen flyttas mellan de olika 

landsflödena.  

4. Använd inte alla verktyg ifrån start, fokusera på PDCA. 

Ett av de vanligaste felen då en Lean-implementation görs är att flera 

verktyg tas i bruk vilket ofta leder till att inget av dem fungerar som 

det är tänkt. Välj därför färre eller endast ett i taget. Vår samlade 

rekommendation är att fokusera på snabba PDCA-cykler samt att få 

organisationen självlärande beträffande ständiga förbättringar.  

5. Identifiera hinder och barriärer, analysera hur dessa undviks och 

genomför åtgärder. 

Att utföra ett arbete analytiskt och systematiskt kommer att minska 

”dikeskörningarna”.  

6. Visa aktuell Lean-aktivitet och dokumentera. 

När arbete med Lean är igång är det av stor vikt att samtliga inom 

organisationen är väl medvetna om vad som sker. Utbilda i kommande 

aktiviteter både för berörda och oberörda. De oberörda behöver veta 

vad övriga håller på med. 

7. Identifiera flaskhalsar och skapa förståelse.  

Att identifiera flaskhalsarna kommer att bli en del av det ständiga 

förbättringsarbetet. Flaskhalsarna kan vara av olika karaktär. 

 Organisatoriska: Här kan flaskhalsarna visa sig genom en 

tröghet i organisationen i form av långsamma svar, sökt person 

är svår att finna eller invecklad byråkrati. 

 Tekniska flaskhalsar: Kan vara av naturen långa väntetider i 

datorsystem, nätverk eller att någon behöver vänta på en etikett 

eller annan utskrift.  

 Onödiga kontroller: Kontroller bör undvikas så långt som 

möjligt då de faller under slöseriet överarbete. Fokus bör 

läggas på att göra rätt ifrån början vilket även gäller de 

leverantörer som lämnar gods eller artiklar på företaget. Om 
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dessa gör rätt ifrån början behövs minimalt med 

inleveranskontroll.    

8. Revidera varandras Lean-arbete mellan olika områden (4- ögons-

principen).  

Ett sätt att få medarbetarna engagerade och medvetna om vad som 

pågår är att låta en eller flera personer fördjupa sig inom ett vist 

område. Arbetet utvärderas sedan av någon annan som ger konstruktiv 

feedback.   

9. Belöning genom ökat arbetsinnehåll och påverkansmöjlighet.  

Ett sätt att bibehålla intresset och hålla det ständiga förbättringsarbetet 

levande kan vara möjligheten att påverka sin arbetssituation. Intresset 

för detta varierar dock stort utifrån intervjuer med personalen. Vissa 

önskar mer frihet under ansvar medan andra vill bli tillsagda angående 

vad som behöver göras.  

8.2 Övriga rekommendationer 

Ytterligare förslag på förbättring för Företaget AB är att uppdatera befintligt 

datorsystem. Slutsatsen är baserad på ostrukturerade intervjuer med 

personalen i kombination med gedigen erfarenhet av lagerverksamhet hos 

författarna. Rekommendationerna presenteras i punktform med förklarande 

text under.    

 Avsaknad av terminaler på truckar 

För att på ett effektivt sätt kunna köra och hantera 

flyttuppdragen inom lagret hade det varit en god idé att 

använda terminaler på samtliga truckar. Terminalerna ansluts 

till datorsystemet som skickar information trådlöst med 

information angående vad nästa uppdrag skall vara. 

Uppdragen är dessutom prioriterade både enligt tid samt rum, 

d.v.s. beroende var truckföraren lämnade sin senaste pall 

kommer systemet att räkna ut var nästa uppdrag skall köras 

ifrån. Funktionen kommer att eliminera slöseriet väntan och 

onödig rörelse.  

 Inga automatiska platsförslag vid inleverans 

När godsmottagningen är genomförd skall datorsystemet per 

automatik söka igenom lagret för att hitta den bästa platsen för 

just denna pallen. Funktionen minskar slöseriet onödig rörelse. 

 Ingen automatisk plockpåfyllnad vid orderfrisläppning. 
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Då en plockorder frisläpps, oavsett om den är automatisk eller 

manuell bör datorsystemet kontrollera huruvida det finns saldo 

på plockplatsen. Om saldo saknas skall systemet per automatik 

generera ett  påfyllningsuppdrag för den aktuella artikeln till 

en ledig plockplats i den korrekta zonen. Funktionen kommer 

eliminera slöseriet väntan för personen som skall utföra 

plockordern.  

 Avsaknad av zonindelning vid inleverans. 

Högfrekventa artiklar lagras på den mest logistiska korrekta 

positionen i lagret. Funktionen eliminerar slöseriet onödig 

rörelse.  

 Avsaknad av zonindelning vid plockning av artiklar. 

Om artikel XXX plockas bör tillbehören till denna artikel ligga 

i närområdet för att minimera onödig rörelse. Funktionen 

minskar onödig rörelse. 

 Byt ut eller snabba upp skrivare. 

Väntetiden för utskrift då en plockorder återrapporteras är mätt 

till cirka arton sekunder vilket gör att de som plockar får vänta 

på att etiketten kommer ut och ordern kan färdigställas. 

Uppgraderingen eliminerar slöseriet väntan. 

 Inför ”reverse pick-run”. 

För plocklistor som innehåller flera orderrader bör de sorteras 

enligt principen att plocka i närliggande område. I dagsläget 

sorteras de numeriskt. Funktionen minskar onödig rörelse. 
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Figur 4. Informationsflöde Företaget AB   



XLV 

Mastenstrand & Persson 

BILAGA 3. 

 

 

Utgående

L
e

v
e
ra

n
tö

r
In

fo
rm

a
ti
o

n
K

u
n

d

Nära realtid

Nära realtid

Utgående 

Leverans

Order

Skapas i system

Plocklista 

bekräftas i

 system

 - Skanning

Order

Skapas
System

Utskrift 

paket-ID.
Ordersortering

Post deliverynote 

in system
Utskrift av plocklista

Meddelande nr. 3
Meddelande nr. 

6

Packetering

-Brev

- Paket

-Pall

Adressetikett EDI

Plock av 

produkter

 
 

 

Figur 5. Processflödesschema Företaget AB 
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Figur 6. Organisationsschema Företaget AB  
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