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Sammandrag  
Kurs: Examensarbete i logistik för Civilekonomprogrammet, 4FE19E, VT16 

Författare: Ingrid Belin och Madelene Reck-Christensen  

Handledare: Peter Berling 	

Examinator: Helena Forslund 	

Titel: Lean – för evigt? En fallstudie på Nolato MediTech i Hörby  

Bakgrund: Många företag har jobbat enligt Lean under många år och därmed nått 

mognadsfasen i sitt Leanarbete. I mognadsfasen är det vanligt att det kommer en känsla 

av att en ny styrfilosofi behövs och det innebär att företag nu har en utmaning med att 

hålla den valda styrfilosofin levande för evigt. NMTH vann svenska Leanpriset år 2015 

och har arbetat med sin variant av Lean, Medical Excellence, i drygt fem år och står nu 

inför utmaningen att utveckla filosofin. Företaget upplever att de fått fördelar i och med 

bytet av styrfilosofi men kan inte riktigt förklara varför. Det råder också en osäkerhet 

kring hur stort engagemanget från medarbetarna verkligen är.  

Syfte: Syftet med studien är att ge företag i mognadsfasen av Leanarbetet en förståelse 

för Lean. Detta hjälper företag att utvärdera sitt Leanarbete för att undvika känslan av 

att en ny styrfilosofi behövs och därmed göra Leaninspirerade styrfilosofier hållbara för 

evigt. Syftet med studien är även att visa om valda nyckeltal har påverkats av Medical 

Excellence och i så fall varför/varför inte. Ett annat syfte är att ge inspiration och 

motivation till företag i sitt Leanarbete genom att presentera några förbättringsförslag 

till Nolato MediTech i Hörby som andra företag kan stjäla idéer från.    

 

Metod: Studien är en enfallsstudie med ett kvalitativt forskningssätt och ett deduktivt 

angreppssätt. Data utgörs av primär- och sekundärkällor där empirisk data har samlats 

genom intervjuer, observationer och en enkät. Frågeställningarna har analyserats med 

hjälp av pattern matching respektive rivaliserande förklaring och förklaring över 

samband. 

 

Slutsats: Lean som styrfilosofi syftar till att ge företag ett standardiserat sunt förnuft 

vilket utgör företagskulturen. Det är först när ett företag inser att det är en företagskultur 

som håller på att utvecklas som Lean kan bli framgångsrikt. Tydlig och konstruktiv 
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information är nödvändig för att få fram en företagskultur som stödjer företagets vision. 

Informationslogistiken måste säkerställa att informationen som går ut uppfattas lika av 

alla berörda. För att Lean ska vara hållbart för evigt måste de valda teknikerna 

regelbundet utvärderas. Samtidigt måste det finnas en öppenhet för nya tekniker. 

Mätning av både icke-finansiella och finansiella värden ska ligga till grund för att hålla 

Lean hållbart för evigt och tonvikten ligger på att använda nyckeltal som inspirerar och 

motiverar medarbetarna.  

 

Nyckelord: Lean, Lean production, Sunt förnuft, Nyckeltal, Engagemang 
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Abstract  

Course: Thesis in logistics for the MBA program, 4FE19E, VT16  

Authors: Ingrid Belin and Madelene Reck-Christensen  

Supervisor: Peter Berling  

Examiner: Helena Forslund  

Title: Lean – for ever? A case study on Nolato MediTech in Hörby  

Background: Many companies have worked according to Lean during a number of 

years and the challenge is now to keep the management philosophy alive for ever. Their 

Lean-implementation has now matured and there is a risk that a search for a new 

management philosophy might ensue. Nolato MediTech in Hörby won the Swedish 

Lean prize in 2015 and have worked according to Medical Excellence, their 

implementation of Lean during the last five years. They are now faced with the 

challenge of developing their management philosophy. The company has experienced 

benefits from adopting Medical Excellence but is unable to explain exactly in which 

way. There is also uncertainty regarding how dedicated the workforce is. 

Purpose: The purpose of this study is to give companies in the maturity phase of their 

Lean implementation an understanding of Lean thereby helping them to evaluate their 

Lean-implementation. This helps them avoid starting the search for a new management 

philosophy thereby making it possible for Lean-based management philosophies to 

become eternal. The purpose is also to explore if chosen key performance indicators 

have been affected by the adoption of Medical Excellence and if so, why. Another 

purpose of the study is inspire and motivate companies by presenting suggestions to 

Nolato MediTech in Hörby which can also be of value to other companies. 

Method: The study is a onecasestudy with a qualitative research method and a 

deductive approach. The data consists primary and secondary sources where data has 

been gathered by interviews, observations and a survey. The research questions have 

been analysed utilizing pattern matching, rival explanation and explanation of 
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connections respectively. 

Conclusions: Lean as a management philosophy aims to provide companies with a 

standardized common sense that constitutes the corporate culture. Lean can only 

become successful when a company realizes that a corporate culture is being formed. 

Clear and constructive information is necessary to nurture a corporate culture which will 

support the companies´ vision. Information logistics must ensure that information is 

perceived in the same way by all that are involved. The chosen methods must be 

evaluated regularity if Lean is to become eternal. At the same time there must be an 

openness to incorporate new methods. Keeping Lean relevant in the long run is based 

on measuring both non-financial and financial data. The emphasis must be on using key 

performance indicators that inspire and motivate employees. 

Keywords: Lean, Lean production, Common sense, KPI 
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Ordlista 
 
DMAIC: Define-Measure-Analyse-Improve-Control 
FMEA: Failure Mode Effects Analysis 
HRM:  Human Resource Management 
ISO: International Organization for Standardization 
JIT: Just-In-Time 
Lean: Lean production 
ME: Medical Excellence 
NMTH: Nolato MediTech i Hörby 
OEE: Overall Equipment Effectiveness 
PDCA: Plan-Do-Check-Act 
pFMEA: Process Failure Mode Effects Analysis 
SMED:  Single Minute Exchange of Die 
TPM: Total Productive Maintenance 
TPS: Toyota Production System  
TQM: Total Quality Management 
ÄO: Ändringsorder 
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1 Inledning 
Kapitlet inleds med en presentation över fallföretaget Nolato MediTech i Hörby 

(NMTH) samt deras version av Lean, Medical Excellence (ME). Därefter kommer en 

kort beskrivning över Lean och problematiseringen för de tre frågeställningarna som 

studien behandlar med följande uttalade frågor. Efter problematiseringen presenteras 

syftet med studien och kapitlet avslutas med en presentation över studiens fortsatta 

disposition. 

 
1.1 Nolato MediTech i Hörby (NMTH) 
NMTH ingår i Nolato MediTech som är en del av den svenska Nolatokoncernen. 

Nolatokoncernen har verksamheter i Europa, Asien och Nordamerika. Bolaget Nolato 

grundades år 1938 i Torekov och köpte upp Medical Rubber år 2006 som då blev 

Nolato MediTech (Danielsen, Leankoordinator, 2016-04-06, Medarbetare A, 2016-01). 

Idag tillverkar och utvecklar koncernen produkter i silikon och plast till olika ledande, 

oftast globala, företag inom tre områden där alla är specialiserade på olika produkter. 

De tre områdena är Nolato Medical, Nolato Telecom och Nolato Industrial. Nolato 

Medical tillverkar och utvecklar medicinteknisk hjälpmedel som inhalatorer, 

insulinpennor och katetrar och står för en tredjedel av verksamheten (nolato.se 2, 2016-

01-22). Huvudkontoret för Nolato Medical är NMTH (Marknadsförare, 2016-01). 

Nolato Telecom tillverkar komponenter inom telekom-sektorn och Nolato Industrial 

tillverkar produkter till industriföretag (nolato.se 2, 2016-01-22). Nolato Medical har tio 

anläggningar varav ett bolag är bolaget i Hörby och Lomma (Danielsen, 

Leankoordinator, 2016-04-06). Hörby ligger i Skåne i Hörbys kommun och NMTH är 

en utav de största arbetsgivarna på orten (Medarbetare B, 2016-01).  

 
NMTH är underleverantörer till cirka 100 aktiva kunder och en aktiv kund definieras 

som någon som handlat av NMTH inom tre år. Medicinbranschen är en konservativ 

bransch där förändringar av kundbasen och produkter tar lång tid. Projekt med att ta 

fram nya produkter som måste testas och kvalitetssäkras kan ta uppemot tio år. Nu har 

marknadsföringen börjat ändras mot att inte bara sälja produkter utan också hjälpa 

kunderna med helhetslösningar och förslag på hur produkters tillverkning kan förbättras 

(Marknadsförare, 2016-01). Eftersom det handlar om människor och ytterst människoliv 

behöver allting som görs dokumenteras och ha spårbarhet (Dahl, Kvalitetsansvarig, 

2016-01-28, Produktionschef A, 2016-01). Har det inte dokumenterats har det aldrig 
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utförts (Medarbetare C, 2016-01). NMTH tillverkar medicinteknisk hjälpmedel i silikon 

och plast genom formsprutning som är hel eller halvautomatisk. Produktionen pågår 

dygnet runt, alla dagar i veckan enligt ett rullande fem-veckors schema och det är 

ungefär 130 stycken medarbetare som berörs av arbetet med ME (Danielsen, 

Leankoordinator, 2016-01-21). NMTH har även en del outsourcad verksamhet i Polen 

och Ungern (Produktionschef A, 2016-01). Inom koncernen har företagen stora friheter 

och möjlighet till företagsspecifika lösningar (Medarbetare A, 2016-01).  

 
1.1.1 Medical Excellence (ME)  
ME började växa fram år 2011 när implementering av Lean påbörjades och en 

Leankoordinator anställdes. Orsaken till implementeringen var att företaget behövde 

svara upp mot marknadens krav på förväntad kvalitet, leveranssäkerhet och fokus på 

lönsamhet (Danielsen, Leankoordinator, 2015-10-13). Grunden för ME är Nolatos 

vision ”Nolato ska vara kundens första val som samarbetspartner” och målet är att skapa 

en verksamhet i världsklass (nolato.se 1, 2016-02-05). ME logon är bland det första 

besökare möter när de kommer till NMTH då den sitter på väggen i receptionen (Egen 

observation, 2016-01-21). I figur 1-1. nedan, presenteras logon över ME som är 

inspirerad av en molekyl (Danielsen, Leankoordinator, 2016-01-21).  

 
Figur 1-1. Illustration över ME (Danielsen, Leankoordinator, NMTH, 2016-02-24). 
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(Danielsen, Leankoordinator, 2016-01-21). Leanpriset delas ut av en ideell förening, 

Lean Forum, som har uppgiften ”att vara samhällets ledande inspiratör och informatör 

för att maximera värde och att minimera slöseri” (leanforum.se, 2016-01-26). Men även 

finansiella fördelar har uppmärksammats under tiden som arbetet med ME fortskridit 

genom att NMTH:s nyckeltal och lönsamhet har förbättrats (Danielsen, 

Leankoordinator, 2016-01-21, Johansson, Fabrikschef, 2016-02-22). Det är främst åtta 

stycken nyckeltal som påverkats och de ingår i studien. Det är resultat, antal 

reklamationer, kundklagomål, säkerhet, kompetensutveckling, andel leveransprecision, 

kassation och omkostnadsuppföljning. Det gemensamma för nyckeltalen är att 

utvecklingen per månad är grunden för de mål som NMTH arbetar efter och de är även 

bonusgrundande. Enligt marknadsförare (2016-01) är Lean ett starkt säljargument och 

kunderna förväntar sig att NMTH arbetar med någon form av ständiga förbättringar. Nu 

när Leanpriset har vunnits och arbetet med ME har pågått i drygt fem år känner NMTH 

att det behövs nya insikter i hur de ska kunna gå vidare för att kunna arbeta med ME för 

evigt (Danielsen, Leankoordinator, 2016-01-21, Marknadsförare, 2016-01).  

 

1.1.2 Lean 
Den finansiella krisen år 2008-2009 ledde till att många företag fick ändra sina 

beteenden, styrsystem och strategier och nya marknader växte fram i kombination med 

bättre tillverkningssätt. Som en följd av krisen började företag inse att de måste 

utvecklas mot att vara tjänsteföretag eftersom konkurrensfördelar i framtiden skulle 

komma genom att utveckla tjänster och utnyttja kunskap. Förändringstryck har alltid 

funnits för företag men det är först när företag upplever stor ekonomisk ineffektivitet 

som trycket blir så stort att företaget börjar förändra sig. Detta eftersom det är svårt, tar 

tid och kostar att förändra en verksamhet. Förändringstrycket har lett till att det finns 

många olika mer eller mindre välgrundade initiativ med syftet att bistå ledningen och 

företaget i förändringsarbete där ett välkänt initiativ är Lean (Lindvall, 2011).    

 

Lean är en förkortning av Lean production (Petersson et al., 2012) och kommer ifrån ett 

forskningsprojekt utfört av Krafcik år 1988 inom bilindustrin. Krafcik kom fram till en 

arbetsmetod som använder hälften av alla resurser och därmed skulle tillverkningen bli 

Lean (smal) (Samuel et al., 2013). Alla aktiviteter som företaget använder ska vara 

värdeskapande och allt annat ska undvikas eller hållas till ett minimum (Paulsson et al., 
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2000). Idag är Lean en styrfilosofi som har stor spridning bland företag (Taylor et al., 

2012) och anses vara lösningen för att öka lönsamheten och därmed trygga den fortsatta 

existensen (Marin-Garcia, Bonavia, 2014, Paulsson et al., 2000, Ljungberg, Larsson, 

2012).  

 

Enligt DeWayne (2009) upplever många företag att de har svårt att mäta effekterna av 

sitt Leanarbete då de saknar mått eller konkreta metoder för att kunna avgöra hur 

framgångsrika de är i sitt Leaninspirerade arbete. Enligt Bicheno (2007) är mätning 

inom en Leankultur slöseri med tid och Lindvall (2011) menar att för stort fokus på att 

bara mäta verksamheten kan leda till att själva verksamheten hamnar i bakgrunden. 

Detta framkommer genom att vissa chefer försöker maskera bristande insikter och 

kunskaper genom att stärka den administrativa kontrollen genom att införa flera mätetal. 

Ljungberg (2000) anser att mätning är en förutsättning för att kunna förbättra 

verksamheter och Al-Ashaab et al. (2013) anser att nyckeltal är starka indikatorer på hur 

väl företag uppfyller långsiktiga mål och är därmed ett sätt att visa hur företaget mår.  

 

Ett nyckeltal är ett tal eller en annan storhet som avser att i komprimerad form ge 

information om den prestation som mäts. Det kan vara värde på intäkter, kostnader eller 

kvalitet och nyckeltal. Nyckeltal kan delas upp på olika sätt där ett sätt är att dela talen 

mellan finansiella och icke finansiella värden. Finansiella värden visas i monetära mått 

medan icke-finansiella värden visas i andra storheter, till exempel antal (Ax et al., 

2009). Enligt Bhasin, (2008) behöver företag som arbetar med någon form av Lean 

mäta både icke-finansiella som finansiella värden för att förstå var de befinner sig och 

hur de ska utvecklas. Icke-finansiella mått har till fördel att de inte starkt fokuserar på 

redan inträffade händelser, vilket finansiella värden gör. Att bara fokusera på finansiella 

värden brukar leda till kortsiktigt agerande eftersom de måtten oftast följer 

redovisningsperioden (Ax et al., 2009).  

 

Oavsett vilket styrsystem som ett företag väljer att arbeta utefter så måste det präglas av 

en tydlig styrfilosofi och understödjande, handfasta tekniker för att anses vara 

välfungerande. Styrfilosofin är de föreställningar och ställningstagande som formar 

själva styrfrågan medan de understödjande, handfasta teknikerna är olika metoder eller 

verktyg som används som stöd för att lösa en specifik uppgift (Lindvall, 2011). Inom 
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Lean är grundtanken att öka lönsamheten genom att använda mindre av alla resurser 

genom att undvika alla former av slöseri (Marin-Garcia, Bonavia, 2014, Paulsson, et al., 

2000, Ljungberg, Larsson, 2012). För att ett företag ska kunna uppnå idédimensionen 

att undvika alla former av slöseri, kan företag välja bland många olika understödjande, 

handfasta tekniker att implementera. Teknikerna kommer oftast från andra styrfilosofier 

och valet av vilka tekniker ett företag väljer att implementera är helt upp till företaget då 

Lean inte är definierat (Taylor et al., 2013). Det är viktigt för företag att lägga tid och 

fokus på att välja vilka tekniker som ska användas är viktigt eftersom teknikerna ska 

möjliggöra för företaget att få en framgångsrik strategi (Trent, 2008). Målet är att få ett 

företag av världsklass (Trent, 2008) där det viktiga är att Lean genomsyrar hela 

företaget och i grunden ändrar på företagskulturen (Liker, 2009, Taylor et al., 2013, 

Bicheno, Holweg, 2009, Marin-Garica, Bonavia, 2014, Trent, 2008).  

 

Att olika understödjande, handfasta tekniker som används i företag skiljer sig åt innebär 

att benchmarking blir mer ett sätt att hitta inspiration och ”stjäla idéer” från varandra 

(Danielsen, Leankoordinator, 2016-01-21). Detta bekräftas av Logistikchefen/Site 

manager Bjelm (Saba Frukt och Grönt AB, Helsingborg, 2016-03-17) då Saba Frukt 

och Grönt AB (Saba AB) har mottot ”Steal with pride”. Bjelm blev år 2015 utsedd till 

årets leanledare av Lean forum och Saba AB var en utav finalisterna år 2015 till 

Leanpriset (leanforum.se, 2016-01-26). De är också ett utav de företag som NMTH 

funnit inspiration ifrån i sitt Leanarbete (Egen observation, 2015-09-30). Bjelm menar 

att inom Lean är lärandet av varandra en viktig del. Enligt Roos et al. (2002) är 

benchmarking eller ”bästa praxis” ett sätt när företag lär av varandra. Tonvikten av 

benchmarkingen ska vara att utveckla en full förståelse för de tekniker som används av 

andra företag för att en egen anpassning av teknikerna ska kunna implementeras i det 

egna företaget. Det är vanligt att företag som arbetar med Lean inte nämner Lean vid 

namn utan döper sin version till något specifikt för deras företag (Danielsen, 

Leankoordinator, 2016-01-21, Bergman, Klefsjö, 2012). Exempel är Scanias variant på 

Lean, Scania Production System (SPS) (Scania.com, 2016-03-17), NMTHs variant ME 

(Egen observation), Norrmejerier, ”Från hage till mage” och ABB Sverige, T50-

program (Bergman, Klefsjö, 2012).  
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De styrfilosofier som främst brukar ingå i begreppet Lean och som de flesta 

understödjande, handfasta teknikerna kommer från är Toyota Productions System 

(TPS), Totally Quality Management (TQM), Just-in-time (JIT) och Human Resource 

Management (HRM) (Taylor et al., 2013, Olhager, 2013, Marin-Garcia, Bonavia, 2014, 

Camacho-Minano et al., 2013.) Enligt Longoni et al. (2013) ingår även tekniker från 

Total Productive Maintenance (TPM). Styrfilosofin TPS fokuserar på mänskliga 

aspekter av automatisering, slöseri av resurser och kvalitet och använder tekniker som 

Heijunka (jämna ut flödet), Kaizen (Ständiga förbättringar) och Standardisering 

(Olhager, 2013). TQM fokuserar på kvalitet och använder tekniker som PDCA-cykeln, 

Ishikawa-diagram (fiskbensdiagram) och ledtidsreduktion där fokus ligger på att hitta 

grundorsaken till kvalitetsbristerna (Bergman, Kelfsjö, 2012). JIT fokuserar på slöseri 

av främst tid och använder tekniken Kanban och Muda (eliminering av slöseri) 

(Olhager, 2013) medan HRM fokuserar på mänskliga aspekter inom organisationer 

(Taylor et al., 2013, Marin-Garcia, Bonavia, 2014). TPM fokuserar på hur företag bör 

agera för att undvika maskinhaverier under produktion samt på hur medarbetare kan 

motiveras (Longoni et al., 2013). En vanlig teknik inom TPM är mätmetoden Overall 

Equipment Effectiveness (OEE) (Olhager, 2013). Det genomgående för merparten av de 

understödjande, handfasta teknikerna som används inom styrfilosofierna är att 

teknikerna koncentrerar sig på att företag ska arbeta med ständiga förbättringar för att 

kunna nå framgång (Ljungberg, 2000, Olhager, 2013, Meland, Meland, 2006). Ett annat 

gemensamt drag är att styrfilosofiernas utveckling följer samma livscykel, samma 

mönster. Livscykeln är att först finns det en period av stort intresse som följs av en tid 

av självrannsakan med kritik och utvärdering. Slutligen kommer företaget fram till att 

de förväntade fördelarna med byte av styrfilosofi inte infriats och ansatsen att byta till 

den valda styrfilosofin dör. När detta händer börjar företag att implementera något nytt 

som lovar bättre framgång. Inom akademin kallas denna utveckling för moderörelse 

(Lindvall, 2011).  

 

1.1.3 Leans livscykel 
I figur 1-2., nedan, visas Leans livscykel baserad på NMTHs utveckling av ME och 

Lindvalls (2011) beskrivning över hur moderörelsens utveckling av styrfilosofier brukar 

ske. Skillnaden mot Lindvalls (2011) beskrivning över hur moderörelsen utvecklas är 

att istället för att med säkerhet få en minskande positiv effekt i slutskedet av livscykeln 
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har forskarna till denna studie ändrat sista fasen och kallar den för fortsättningsfasen. 

Fortsättningsfasen kommer efter tre till fem år eftersom det enligt Hansen (2001) är den 

tiden det brukar ta för ett företag att utvecklas till ett företag i världsklass.  

 
Figur 1-2. Illustration över Leans livscykel, (inspirerad av Kotler et al., 2013). 

I fortsättningsfasen finns det tre olika utvecklingar som en styrfilosofi kan utvecklas 

utefter. En utveckling är en uppåtgående trend där företaget anser att de fortfarande får 

stora fördelar av arbetet med Lean trots att arbetet med Lean pågått under tre till fem år. 

Denna trend präglas av att engagemanget från medarbetare ökar och 

förbättringsarbetena går lätt och tekniskt sätt är inte företaget i fortsättningsfasen utan 

fortfarande i mognadsfasen. Den andra utvecklingen är att företaget har nått en stabil 

nivå där förbättringsförslag håller en jämn kvalitet och kvantitet och medarbetarnas 

engagemang är starkt men ökar inte nämnvärt. Den sista utvecklingen är en nedåtgående 

trend där engagemanget från medarbetarna avtar och där förbättringsförslagen uteblir 

eller inte leder till önskat resultat (Egen observation, 2016-02). Den nedåtgående 

trenden präglas av att företaget försöker hitta andra styrfilosofier att förändra företaget 

utefter (Lindvall, 2011). 

 

För att studien ska vara relevant för företag behöver företaget befinna sig i 

mognadsfasen. Mognadsfasen karakteriseras av att företaget blivit ett företag av 

världsklass med fungerande arbetsgrupper där medarbetare har börjat tänka på ständiga 

förbättringar utan att reflektera över dem och de flesta, enkla förbättringarna är 

genomförda och antalet avtar. Teknikerna som valts att användas i linje med Lean ska 

vara till stor del implementerade och utgöra en del av företagets vardag och 

företagskulturen ska präglas av respekt för varandra där alla blir hörda (Egen 

observation, 2016-02). Företag i mognadsfasen har slutat fokusera på slöseri och istället 

övergått till att tänka på värdeflöden från råvara till slutkund. Vilket ställer krav på 

annorlunda företagskultur, mätmetoder och yrkeskarriärer (Bicheno, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1.Illustrations över Leans livscykel, inspirerad av Kotler et al. 2013. 
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1.1.4 Problematisering och frågeställning 
Studien omfattar tre olika frågeställningar som knyter an till varandra. Detta för att en 

förståelse för hur Lean ska kunna göras hållbart för evigt kan uppnås och därmed 

undvika den nedåtgående trenden i fortsättningsfasen. Med för evigt avses den fortsatta 

tiden som företaget som arbetar Leaninspirerat existerar.  

 
1.1.4.1 Problematisering fråga ett 
Lean har sin grund ur andra styrfilosofier och vilka är inte definierat (Taylor et al., 

2013). Luddiga definitioner och ett tryck på att implementera det bara för ”att alla andra 

gör det” blir ett problem. Problemet är att namnet Lean blir viktigare än själva 

grundtanken med konceptet vilket leder till att namnet blir omgärdat av en del mystik 

och många misslyckas med implementeringen av Lean. Ett sätt att lyckas kan vara att 

bryta ner helhetsbilden och se till delarna som ingår i Lean (Bergman, Klefsjö, 2012). 

Då Lean inte är definierat finns det inga bestämda understödjande, handfasta tekniker 

som måste användas för att det ska vara Lean utan det viktiga när det gäller vilka 

tekniker som ska användas är att de passar det specifika företaget (Trent 2008). Detta 

innebär att vad företag än väljer att använda för tekniker, i linje med att minska på 

slöseri, är Lean. Detta leder till att varje företag som arbetar utefter en Leaninspirerad 

styrfilosofi implementerar olika tekniker från olika styrfilosofier med målet att minska 

på slöseri och därmed kunna utveckla företaget till ett företag av världsklass. Att minska 

på slöseri ska uppnås genom att i grunden arbeta med ständiga förbättringar (Ljungberg, 

2000, Olhager, 2013, Meland, Meland, 2006). Utmaningen med Lean är att det inte 

finns något rätt eller fel sätt att arbeta med styrfilosofin utan målet är att förändra 

företagskulturen. Det viktiga i benchmarking inom Leanfilosofin är att lära och 

inspireras av varandra (Danielsen, Leankoordinator, 2016-01-21, Bjelm, 

Logistikchef/Site manager, Saba Frukt och Grönt AB, Helsingborg, 2016-03-17) och 

målet med Lean är att teknikerna måste möjliggöra att företagskulturen skapas på ett 

unikt sätt (Danielsen, Leankoordinator, 2016-01-21).  

 

Vid implementeringen av ME togs tekniker från andra styrfilosofier och benchmarking 

från andra företag, som till exempel Saba AB (Danielsen, Leankoordinator, 2016-01-21, 

Egen observation, 2015-09-30). För att förstå hur ME är Lean och därmed kunna få 

fram grunden till övriga frågor i studien behöver ME definieras utefter den teori som 

beskriver de styrfilosofier och därmed de tekniker som valts att implementeras. Denna 
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grundläggande identifiering är nödvändig då litteratur om Lean bara beskriver fördelar 

och nackdelar med Lean utefter generella termer. Vilket leder fram till frågeställning 

ett: Hur väl följer Medical Excellence teori om Lean?  

 
1.1.4.2 Problematisering fråga två 
När väl Lean är implementerat och företag har nått mognadsfasen inser många företag 

att de har svårt att mäta effekterna av sitt Leanarbete. Detta eftersom det saknas mått 

eller konkreta metoder för att mäta Lean (DeWayne, 2009). En utveckling i 

moderörelsen är att företag upplever att de inte får de resultat som de hoppats på i och 

med implementeringen av en ny styrfilosofi. Detta brukar leda till att företaget börjar 

byta styrfilosofi (Lindvall, 2011). Enligt Al-Ashaab et al. (2015), Bhasin, (2008), 

Anvari et al. (2012) finns det olika förslag på hur Lean bör mätas men någon 

standardiserad metod finns inte. Enligt Al-Ashaab et al. (2013) är nyckeltal starka 

indikatorer på hur väl företag uppfyller långsiktiga mål och hur företaget mår.  

 

När företag arbetar utefter en Leanfilosofi kommer många olika nyckeltal att påverkas. 

Främst är det nyckeltal som har med kundservice, ledtid, cykeltid, kvalitet, produktivitet 

och resultatet som påverkas. Men trots många olika empiriska forskningar är det inte 

bevisat att Lean förbättrar de faktorer som det rent teoretiskt borde förbättra. Detta gör 

det viktigt för företag att säkerställa att deras Leanarbete faktiskt påverkar nyckeltalen 

(Camacho-Minano et al., 2013).  NMTH har sedan implementeringen av ME märkt att 

nyckeltal förbättrats men det saknas underlag för att konkret kunna säga vad som har 

påverkat nyckeltalen (Danielsen, Leankoordinator, 2016-01-21, Johansson, Fabrikschef, 

2016-02-22). Då det finns många nyckeltal ett företag kan använda och företag själva 

bestämmer vilka nyckeltal som ska användas (Ax et al., 2009) blir det viktigt att 

utvärdera om rätt nyckeltal används för att stödja företaget i sin Leaninspirerade 

styrfilosofi (Bhasin, 2008). I denna studie är det NMTHs nyckeltal resultat, 

omkostnadsuppföljning, antal reklamationer, kundklagomål, säkerhet, 

kompetensutveckling, andel leveransprecision, kassation och produktivitet som studien 

fokuserar på. Detta är nyckeltal som berör medarbetarna då många utav dem är 

grundläggande för bonusen som betalas ut kvartalsvis (Egen observation, 2016-02-24). 

För att kunna arbeta med ME för evigt behöver NMTH identifiera vad som påverkat 

nyckeltalen sedan ME implementerats och om rätt nyckeltal används. Detta för att 

kunna undvika den osäkerhet som många företag känner när de använt en ny styrfilosofi 
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ett tag och behöver säkerställa fördelarna med den valda styrfilosofin. Vilket leder fram 

till frågeställning två: Påverkar Medical Excellence nyckeltalen och varför/varför inte? 

 

1.1.4.3 Problematisering fråga tre 
Ett problem med Lean är hur företag ska kunna arbeta för att få nytta av den 

styrdimension och de understödjande, handfasta teknikerna som valts för evigt och 

därmed undvika behovet av en ny styrfilosofi. I och med att en ny styrfilosofi 

implementerats och som dessutom är svår att mäta blir utmaningen att se vilka 

framgångar styrfilosofin medfört. Ta dessutom med i beaktning att förändringar sker 

gradvis och därmed gör dem svåra att utvärdera. Det är även viktigt att inse att ingen 

förändring enbart medför fördelar (Lindvall, 2011).  

 

Inom Lean läggs mycket ansvar på medarbetarna långt ner i beslutspyramiden och 

enligt Taylor et al. (2013) är det inte klart utrett vad i Lean och samspelet med 

medarbetare som gör att Lean kan fungera. Många forskare anser att om Lean ska 

implementeras framgångsrikt, måste medarbetarna få tillgång till information, 

delaktighet och utbildning. Lean måste bli en del av företagskulturen (Taylor et al., 

2013, Marin-Garcia, Bonavia, 2014). Enligt Taylor et al. (2013) är det bevisat att 

engagemang och kreativitet från medarbetarna inom företag som implementerat Lean 

avtar med tiden och det är inte klart utrett vad i samspelet med Lean och medarbetare 

som gör att Lean kan fungera. Däremot kan ansvaret över att hela tiden komma på nya 

förbättringsförslag leda till negativ stress (Taylor et al., 2013, Longoni et al., 2013).  

 

NMTH har valt sin styrdimension, ”snott idéer” från andra företag, genomfört många 

förbättringar, fått engagerade medarbetare, valda understödjande, handfasta tekniker är 

implementerade och används i företaget samt ser de ett slut på det ansträngda 

ekonomiska läget som fanns år 2010 (Danielsen, Leankoordinator, 2016-01-21). 

NMTHs utmaning är nu att få ME att fungera för evigt med ständiga förbättringar och 

engagerade medarbetare. Detta för att få klarhet i vad som hitintills påverkat deras 

verksamhet positivt och därmed lägga grunden för att kunna ta fram en strategi för att 

göra ME hållbart för evigt. Denna utmaning gäller för alla företag som kommit till 

fortsättningsfasen i sitt Leanarbete eftersom det är då behovet av att en ny styrfilosofi 

behövs brukar komma smygande. För Lean är det då det behövs åtgärder för att arbeta 
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med Lean för evigt och hitta nya inspirationskällor. Vilket leder fram till frågeställning 

tre: Hur bör företag i mognadsfasen av Leanarbetet arbeta vidare för att undvika den 

nedåtgående trenden i fortsättningsfasen?  

 
1.1.5 Sammanfattning frågeställningar 

1. Hur väl följer Medical Excellence teori om Lean? 

2. Påverkar Medical Excellence nyckeltalen och varför/varför inte? 

3. Hur bör företag i mognadsfasen av Leanarbetet arbeta vidare med Lean för att 

undvika den nedåtgående trenden i fortsättningsfasen?  

 

1.1.6 Syfte 
Syftet med studien är att ge företag i mognadsfasen av Leanarbetet en förståelse för 

Lean. Detta hjälper företag att utvärdera sitt Leanarbete för att undvika känslan av att en 

ny styrfilosofi behövs och därmed göra Leaninspirerade styrfilosofier hållbara för evigt. 

Syftet med studien är även att visa om valda nyckeltal har påverkats av Medical 

Excellence och i så fall varför/varför inte. Ett annat syfte är att ge inspiration och 

motivation till företag i sitt Leanarbete genom att presentera några förbättringsförslag 

till Nolato MediTech i Hörby som andra företag kan stjäla idéer från.    

 

1.1.7 Begränsningar 
Då Lean inte är definierat utan företag väljer själva vilka understödjande, handfasta 

tekniker som de vill implementera behandlar teorin i kapitel tre endast styrfilosofier och 

tekniker som ingår i ME. 
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1.2 Fortsatt disposition 
Nedan, i figur 1-3, presenteras studiens fortsatta disposition med vilka delar som kan 

vara relevanta att läsa beroende på vad som eftersöks.  

 
 Figur 1-3. Sammanfattning över studiens fortsatta disposition. 

 
2 Metod 
I metodkapitlet presenteras forskningens Tillvägagångssätt och forskningsstrategi, 

Data, Forskningsetiska överväganden och Studiens kvalitet. Det avslutas med en 

sammanfattning. Därefter presenteras de olika analysmetoderna som valts till 

respektive frågeställning och kapitlet avslutas med en övergripande analysmodell.  

2.1 Forskningens tillvägagångssätt och forskningsstrategi 
Forskningen har bedrivits som en enfallsstudie då en enfallsstudie enligt Yin (2007) är 

en fallstudie som är utförd på ett fall och passar när frågeställningarna är av karaktären 

hur och varför. Detta krav passar väl in på denna studie då frågeställningarna är av 

	

Kapitel 2: Metod

•Forskningens tillvägagångssätt och forskningsstrategi
•Forskningsetiska överväganden
•Studiens kvalitet
•Analysmodeller
•Sammanfattning: Kapitel två
•Övergripande analysmodell för studien
•Intressant för dig som är intresserad av: Metod inom enfallsstudier med en 
kvalitativ forskningsstrategi och deduktivt synsätt 

Kapitel 3: 
Frågeställning ett

•Teoretisk referensram Lean
•Empiri Medical Excellence ME
•Analys Medical Excellence
•Sammanfattning kapitel tre
•Intressant för dig som är intresserad av: Vilka tekniker som ME använder 
och hur väl NMTHs sätt att använda teknikerna stämmer överens med 
Lean. Analysen innehåller en enkel modell som kan användas av företag som 
inspiration för att utvärdera sitt egna Leanarbete.

Kapitel 4: 
Frågeställning 

två

•Teoretisk referensram Lean och  Nyckeltal
•Empiri ME och Nyckeltal 
•Rivaliserande Analys ME och påverkan på nyckeltal
•Sammanfattning kapitel fyra
•Intressant för dig som är intresserad av: Om ME har påverkat utvecklingen 
av nyckeltal hos NMTH och i så fall varför/varför inte.

Kapitel 5: 
Frågeställning tre

•Teoretisk referensram Lean för evigt
•Empiri Lean för evigt
•Analys Lean för evigt
•Sammanfattning kapitel fem
•Intressant för dig som är intresserad av: Vad ett företag som arbetat med 
Lean några år kan behöva göra för att hålla sin unika Leaninspirerade 
styrfilosofi hållbar för evigt. 

Kapitel 6: 
Slutsats

•Slutsats
•Egna reflektioner
•Kritik till eget arbete
•Studiens bidrag
•Intressant för dig som är intresserad av: Studiens slutsats, Egna 
reflektioner, Kritik till eget arbete, Förslag till fortsatt forskning och 
Studiens bidrag. 
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karaktären hur och varför samt att forskarna fick access till ett företag. I en enfallsstudie 

har forskarna ringa kontroll över situationen som studeras och fokus ligger på aktuella 

skeenden i ett konkret sammanhang (Yin, 2007). Enligt Ejvegård (2009) är syftet med 

en enfallsstudie att studera en liten del av något större och genom det försöka förklara 

och representera verkligheten. Forskarna har utfört en enfallsstudie på NMTH för att 

säkerställa att ME är en variant av Lean, visa på vilken påverkan och varför/varför inte 

ME haft på NMTHs nyckeltal samt beskriva hur företag i mognadsfasen bör gå vidare i 

arbetet med att göra sin Leaninspirerade styrfilosofi hållbar för evigt. Därmed uppfyller 

forskarna även syftet med en enfallsstudie enligt Ejvegård (2009) definition. 

 

För att skapa en förståelse för verkligheten på NMTH och deras arbete med ME har 

forskarna använt sig av en kvalitativ forskningsstrategi. Forskare inom den kvalitativa 

forskningen har oftast ett fokus på de undersökta personernas erfarenheter och 

upplevelser (Ely et al., 1991) vilket innebär att forskaren tolkar, analyserar och läser av 

sin omgivning för att skapa en förståelse för omvärlden (Alvehus, 2013). Bryman och 

Bell (2005) anser att en kvalitativ forskningsmetod är subjektiv och tolkande med ett 

oftast induktivt angreppssätt. I denna forskning har en kvalitativ forskningsstrategi 

använts eftersom hur NMTH arbetar med ME och vad ME är måste baseras på vad 

NMTH anser att ME är. Detta är i linje med en fallstudie då forskarna har ringa kontroll 

över det som ska undersökas (Yin, 2007) och enligt den kvalitativa forskningsstrategin 

ska forskaren tolka, analysera och läsa av sin omgivning för att få en fullständig 

förståelse av omvärlden (Alvehus, 2013). Nedan, i figur 2.1., visas en översiktsbild över 

de huvudsakliga stegen som ingår inom kvalitativ forskning (Bryman, Bell, 2005) och 

som forskningen har följt i denna studie.  

 

 
Figur 2-1.  Översiktsbild över de huvudsakliga stegen inom kvalitativ forskning (Bryman, Bell 2005:300). 
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Enligt Bryman och Bell (2005) innebär en kvalitativ forskning oftast att ett induktivt 

angreppssätt har använts. Ett induktivt angreppssätt innebär att teorin genereras ur 

insamlad empirisk data. Däremot har forskarna till denna studie tidigare erfarenheter 

och kunskap om Lean och befintlig teori om Lean är omfattande och kan användas för 

att få en teoretisk förståelse för hur ME är Lean, hur Lean påverkar nyckeltal och 

därmed ME samt vad som behövs för att göra Lean hållbart för evigt. Detta gör att 

angreppssättet för denna forskning är deduktivt. Ett deduktivt tillvägagångssätt är när 

teori ligger till grund för insamlandet av data och som senare ligger till grund för 

frågeställningarna som ska besvaras (Bryman, Bell, 2005).  

 

2.1.1 Data 
Data som används i studien är av karaktären primär- och sekundärdata. Data om teorin 

till frågeställningarna utgörs av akademisk litteratur och artiklar sökta via databasen 

one-search, peer-reviewed. Data till de empiriska delarna består av primärdata som 

utgörs av ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer, mail-intervju, skrivna källor, 

enkätundersökning och observationer. Enligt Alvehus (2013) är primärdata data som 

skapats och samlats in primärt för undersökningen. Sekundärdata till studien utgörs av 

olika folders från NMTH samt information om nyckeltalens utveckling från år 2010 till 

år 2016 som tillhandahållits forskarna av NMTH. Enligt Alvehus (2013) är 

sekundärdata redan befintlig data som är användbar för undersökningen.  

 

Enligt Yin (2007) är fallstudier krävande för forskarna då stora krav ställs på forskarna 

under insamlandet av information. Kraven är att det är viktigt att forskarna hela tiden är 

analytiska och vaksamma på de svar de får ”på stående fot” för att snabbt kunna 

upptäcka skiftningar i informationen. Skiftningar som framkommer under insamlandet 

av data kan innebära att ny information och nya belägg måste undersökas. Det viktiga 

för en forskare blir att inse att frågorna är viktigare än svaren då nya frågor kan komma 

ur svaren som respondenten ger eller ur den data som studeras. Lika viktigt som att 

kunna ställa frågor är att kunna lyssna och då inte bara lyssna på sådant som sägs utan 

även kunna göra iakttagelser och intuitivt kunna känna vad som kan tänkas äga rum runt 

omkring. Eftersom forskarna i denna studie varit vaksamma under insamlandet av data 

tillkom en mail-intervju med Anna Bjelm, Logistikchef/Site manager, Saba Frukt och 

Grönt AB, i mars år 2016 (Bilaga A). Målet med mail-intervjun var att fördjupa den 
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empiriska uppfattning angående hur företag arbetar med Lean när det gäller att 

inspireras av varandra i inledningen och problematiseringen till fråga ett.  

 

2.1.2 Intervjuer 
Bryman och Bell (2005) anser att ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer 

tillhör den kvalitativa forskningsmetoden och är de vanligaste typerna av intervjuer. En 

ostrukturerad intervju påminner om en konversation där både forskaren som intervjuar 

och respondenten har stor frihet (Alvehus, 2013, Bryman, Bell, 2005). Enligt Bryman 

och Bell (2005) gör respondenternas svarsfrihet att svaren i ostrukturerade intervjuer i 

hög grad blir individuella och forskaren har stor frihet att ställa individuella följdfrågor 

under intervjuns gång utefter hur respondenten svarar. Forskarna har i början av studien 

använt sig av ostrukturerade intervjuer för att sedan komma fram till både semi-

strukturerade intervjufrågor och enkätfrågorna. Denna utveckling blev möjlig då 

forskarna upptäckte att de flesta respondenterna, i början av studien, svarade på 

liknande sätt och därmed kunde en grund för studien läggas. När de semi-strukturerade 

intervjufrågorna framkommit började intervjuerna mer riktas mot att hitta nyanser på 

svaren och därmed kunde forskarna få en större förståelse för ME. En semi-strukturerad 

intervju anses av Bryman och Bell (2005) vara något mer strukturerad där forskaren 

som intervjuar har specifika frågor eller teman som styr intervjun. Även i semi-

strukturerade intervjuer har respondenterna möjlighet att svara mer eller mindre fritt på 

frågorna. Detta ger mer individuella svar och forskaren som intervjuar har också 

möjlighet att ställa eventuella följdfrågor. De semi-strukturerade frågorna som använts i 

denna studie presenteras i bilaga B. Beroende på respondenternas svar ställdes flera 

olika följdfrågor men när en fråga var uttömd och forskarna fått de svar som 

respondenten ansåg räcka för att forskarna hade förstått respondenten på rätt sätt, 

ställdes nästa fråga. Beroende på respondentens svar ställdes inte alltid frågorna i den 

ordning som de uppges i bilagan.  

 

2.1.3 Urval till intervjuer  
Urvalen för de ostrukturerade och de semi-strukturerade intervjuerna gjordes främst 

genom bekvämlighetsurval som enligt Alvehus (2013) innebär att individer som är 

tillgängliga för stunden väljs. Exempel på tillfälle då bekvämlighetsurval användes var 

under raster då medarbetare befann sig i den gemensamma matsalen eller i korridorerna 

och hade tid att prata. Det gjorde att det vid vissa tillfällen blev intervjuer med enskilda 
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och ibland intervjuer med en grupp medarbetare. Även stratifierat slumpmässigt urval 

gjordes för att säkerställa att respondenter från alla avdelningar inom NMTH blev 

intervjuade. Stratifierat urval innebär enligt Bryman och Bell (2005) att urvalen sker på 

personer som uppfyller ett specifikt kriterium. I detta fall var kriteriet att personen 

skulle vara anställd på NMTH, vara delaktig i arbetet med ME samt ha en specifik 

avdelningstillhörighet och utfördes genom att forskarna var med i produktionen. Vilket 

rent konkret betyder att forskarna gick in i renrummen och utförde intervjuer. I 

hygienavdelningen gjordes intervjuer under och efter förbättringsmöten vilket innebar 

att forskarna inte gick in i hygienrummen. Totalt gjordes 30 stycken intervjuer med 

kollektivanställda och forskarna valde att avbryta intervjuerna efter 30 stycken då en 

tydlig majoritet av svaren  var samstämmiga. Detta gällde både ostrukturerade och 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuer som gjordes med tjänstemän var tio stycken 

ostrukturerade intervjuer.  

 

Även snöbollsurval användes då vissa respondenter hänvisade till andra personer som 

hade mer ingående kunskap om vissa frågor. Snöbollsurval är enligt Bryman och Bell 

(2005) när respondenten kommer med förslag på andra att intervjua och på så sätt styr 

forskaren. Snöbollsurval användes endast till frågeställning två när forskarna frågade 

personer i ledningen om vad som kunnat påverka nyckeltalen och deras utveckling 

under åren 2010 till 2015. Intervjuerna började med den inledande frågan: ”Kan du 

komma på något som påverkat nyckeltalen förutom ME?” En annan vanlig fråga som 

sedan blev följdfråga var: ”Hur har ME påverkat nyckeltalen anser du?” Nedan, i figur 

2-2., presenteras val av intervju, urvalet till intervjuerna samt till vilken frågeställningen 

svaren från respondenterna främst använts.  

 

Figur 2-2. Tabellen presenterar val av intervju, urvalsform samt vilken frågeställning intervjun främst 
avsåg att besvara. 

 
2.1.4 Enkätundersökning  
Bryman och Bell (2005) liknar en enkät vid en intervju men med den distinkta 

skillnaden att forskaren inte deltar eftersom enkäten fylls i av respondenten enskilt. 

Intervjuform Urval till intervjuerna Främst aktuellt för:

Ostrukturerad Bekvämlighetsurval Frågeställning ett

Semi-strukturerad
Bekvämlighetsurval 
Stratifierat urval

Frågeställning ett 
Frågeställning tre

Ostrukturerad Snöbollsurval Frågeställning två
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Frågor och svarsalternativ är i förväg fastställda av forskaren och respondenterna har 

lite eller ingen möjlighet att svara fritt. Syftet med enkäten var att förstå medarbetarnas 

syn på ME, hur olika delar i ME uppfattas, kunskapsgraden  om nyckeltal, om 

medarbetarna särskiljer ME och förbättringsarbete och hur medarbetarna önskar 

utveckla ME. Forskarna syfte med enkäten var även att få fram information om det 

fanns någon skillnad mellan vilken anställningsform, skift samt hur länge medarbetare 

varit anställda och deras arbete och uppfattning med ME. Då svarsfrekvensen blev låg 

kunde inte information om skillnader mellan skift  eller hur länge medarbetare varit 

anställda fastställas. Svaren från enkäten har till största del använts i frågeställning tre.  

 

Enkätundersökningen presenteras i bilaga C och genomfördes genom att enkäten 

placerades i den gemensamma matsalen för att ge alla anställda på företaget möjlighet 

att besvara den vid valfritt tillfälle. Ejvegård (2009) anser att en enkät möjliggör att fler 

människor nås i större utsträckning än en intervju. Eftersom enkäter besvaras skriftligt 

och alla respondenter får samma frågor och svarsalternativ anses också en enkät vara 

lättare att bearbeta och använda för jämförelse. För att säkerställa att enkätens resultat 

kan användas och statistiskt säkerställas är det viktigt att få in en hög svarsfrekvens och 

ta hänsyn till olika typer av bortfall som sker. Enkäten fanns tillgänglig i fallföretagets 

matsal under ungefär fyra veckors tid vilket innebar att urvalet var av karaktären 

obundet slumpmässigt urval.  

 

2.1.4.1 För – och nackdelar med en enkät 
En enkät kan vara fördelaktigt att använda då den möjliggör att nå ut till ett stort urval 

av respondenter till en lägre kostnad relativt intervjuer. Att använda enkäter kan också 

medföra att respondenten och intervjuaren undviks att påverkas av varandra. Enkäter 

medför också att alla respondenter får möjlighet att svara på exakt samma frågor och 

respondenten kan också få fördelen att frivilligt kunna besvara enkäten vid ett tillfälle 

då denne har tid. Att kombinera intervjuer med enkätundersökning anses vara ett bra 

sätt att skapa sig en helhetsbild. Men det är inte bara fördelar med att använda enkäter 

vid insamling av data. Frågorna i en enkät tolkas av respondenten på egen hand vilket 

ställer krav på att utformningen av frågorna görs på sådant sätt att misstolkningar och 

missuppfattningar i största mån undviks. Eftersom frågorna i en enkät också är 

fastställda på förhand försvinner möjligheten för forskaren att ställa specifika 
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följdfrågor utefter respondentens svar. Forskaren kan inte i efterhand följa upp 

respondentens svar. Vidare besvaras enkäten enskilt av respondenten vilket medför att 

det inte finns några säkra bevis på vem som egentligen har besvarat frågorna. Risken 

finns också att respondenten inte besvarar alla frågor, inte lämnar tillräcklig information 

eller besvarar frågorna oärligt. En enkät som innehåller för många frågor eller frågor 

som respondenten uppfattar som ointressanta eller oviktiga ökar risken för att 

respondenten tappar intresset och engagemanget (Bryman, Bell, 2005).  

 

2.1.4.2 Utformning av enkät 
En enkät bör vara kort och lätt att besvara med en tydlig presentation och professionell 

utformning för att bibehålla respondentens intresse och engagemang. Ges 

svarsalternativ bör dessa vara genomtänkta och utformade på ett sätt så att misstag och 

förvirring undviks. Det är också viktigt att forskarna är tydliga med hur enkäten ska 

besvaras (Bryman, Bell, 2005). Enkäten på NMTH är utformad av forskarna och 

innehåller tre olika typer av frågor som framkom ur de ostrukturerade och semi-

strukturerade intervjufrågorna i början av studien.  

 

De tre olika typerna av frågor i enkäten är frågor med olika givna svarsalternativ, frågor 

av ja – och nej karaktär samt öppna frågor där respondenten fick svara fritt. Totalt 

bestod enkäten av 27 frågor, varav 4 stycken var allmänna frågor som behandlade 

respondentens anställning, 10 stycken var med bundna svarsalternativ, 10 stycken var 

av ja – och nej karaktär och 3 stycken var öppna frågor där respondenten fick svara fritt. 

Frågor av ja – och nej karaktär samt frågor med bundna svarsalternativ utformades med 

svarsalternativen horisontellt presenterade i syfte att spara plats. Detta för att få enkäten 

att uppfattas som kort och lätt att besvara och därmed försöka få respondenten att inte 

tappa intresset eller engagemanget för att besvara den. Enligt Bryman, Bell (2005) ökar 

risken för att respondenten av misstag kryssar fel alternativ om svarsalternativen 

presenteras horisontellt. Detta var forskarna medvetna om men valde istället att minska 

antalet svarsalternativ och lägga till en extra rad så att respondenten fick möjligheten att 

skriva ett eget valt ord eller förslag för att beskriva dennes åsikt eller uppfattning eller 

skriva annan frivillig kommentar. Forskarna valde också att använda svarsalternativ 

med olika ord i syfte att representera respondentens syn eller åsikt gällande det som 

efterfrågades. Genom att utforma enkäten på detta sätt istället för att använda en skala 
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som går från exempelvis mycket bra till mycket dåligt ville forskarna minska på 

möjligheten att respondenten kryssade fel. Enkätfrågornas svar användes främst i 

frågeställning tre.   

 

2.1.4.3 Svarsfrekvens 
En enkät innebär vanligen ett stort bortfall relativt intervjuer. En svarsprocent på under 

50 procent anses ofta vara oacceptabelt och för att få ett godkänt resultat anses det 

vanligen behövas en svarsprocent på runt 60-70 procent För låg svarsprocent anses göra 

urvalets representativitet lågt men därmed inte sagt att svaren är värdelösa. Svaren kan 

fortfarande användas i forskningen men det är viktigt att forskaren är medveten om 

begränsningen gällande representativiteten (Bryman, Bell, 2005). Den totala 

svarsfrekvensen var efter två veckor 22 procent, varpå forskarna använde tid på ett 

fabriksmöte för att tala om vikten av att få in besvarade enkäter. Efter strax under fyra 

veckor var svarsfrekvensen 25 procent varpå företagsledningen ihop med forskarna 

bedömde att fler svar behövdes och då valdes metoden att dela ut enkäten till 

medarbetarna. Detta innebar dock att det blev svårare för respondenterna att välja att 

inte svara. Denna åtgärd ledde till att den totala svarsfrekvensen ökade till 28,5 procent. 

Svarsfrekvensen för de olika kategorierna visas i figur 2-3., nedan.  

  
Figur 2-3. Tabell över svarsfrekvensen uppdelat på de olika kategorierna. 

Svarsfrekvensen innebär att det är endast svar från tjänstemän och från medarbetare som 

arbetar femskift som används i studien. Detta trots att svarsfrekvensen är låg även i de 

grupperna men svaren är i linje med de svar forskarna fått genom de olika utförda 

intervjuerna. Det finns dock en risk att samma personer som arbetar femskift både har 

intervjuats och svarat på enkäten. Däremot har inte några tjänstemän, förutom 

Danielsen, Leankoordinator, intervjuats angående de frågor som enkäten berör utan 

deras intervjuer har berört ME och andra faktorers påverkan på nyckeltal. Forskarna 

väljer att använda svaren från tjänstemännen samt femskiftarna då Lean handlar om att 

få med sig alla medarbetare och svaren är av intresse för att kunna få en förståelse för 

ME och därmed hur fortsatt arbete med ME kan se ut för att göra ME hållbart för evigt.  

Tjänstemän Kollektivanställda
Varav	

Kollektivanställda	
Femskiftare

Ej	svarat	på	
anställnings-

form
Total	svarsfrekvens

Antal	svar,	stycken 20 13 10 4 37
Antal	i	populationen	
stycken

45 85 40 130 130

Andel		% 44,4 15,3 25 3 28,5
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2.1.5 Observationer 
Forskarna har gjort olika sorters öppna observationer under studiens gång. Öppen 

observation innebär att gruppen som observeras informeras om forskaren närvaro och 

om syftet (Alvehus, 2013, Bryman och Bell, 2005). De olika formerna av utförda 

observationer som gjorts är direkt observation och deltagande observation. Direkt 

observation innebär enligt Yin (2007) att forskaren observerar olika fenomen i sin 

omgivning som är användbara för studien utan att forskaren deltar. Deltagande 

observation är enligt Bryman och Bell (2005) att forskaren studerar en grupp och deltar 

i olika situationer som observatör under en längre tidsperiod. Deltagande observationer 

ska göras under en längre tid men forskarna har använt denna form av observation under 

utbildning och möten där forskarna har fått delta. Ejvegård (2009) anser att deltagande 

observationer kan innebära en risk för att situationen som observeras påverkas av 

forskarens närvaro. Vidare finns även risken för att forskaren i sin tur påverkas av 

situationen vilket sedan påverkar forskningen. Detta har forskarna till studien tagit 

hänsyn till vid de deltagande observationerna och i största möjliga mån försökt undvika 

genom att hålla sig neutrala och inte påverka de andras synpunkter och kunskapsnivå. 

Nedan i figur 2.3. visas vilka observationer som genomförts och till vilken 

frågeställning observationen sedan främst använts till.  

 
Figur 2-4. Tabellen presenterar vilka observationer som genomförts och till vilken frågeställning 
observationen sedan främst använts till. 

 
2.2 Forskningsetiska överväganden  
Innan forskarna startade studien på NMTH har alla anställda blivit informerade av 

företagsledningen om att en studie kommer att göras, syftet med studien och även när 

studien planeras påbörjas och avslutats. Eftersom forskarna har bedrivit öppna 

observationer av olika slag har alla personer som observerats informerats av forskarna 

om syftet med studien och forskarna har öppet besvarat eventuella frågor. En viktig 

etisk aspekt på forskning är att låta medverkande aktörer (personer eller företag) vara 

anonyma när de så önskar. Om aktören inte ska vara anonym måste det finnas en 

Observationsform Observationssituation Främst aktuellt för:

Deltagande observation
Fyra steg inom internutbildning 
för nyanställda 

Frågeställning ett 
Frågeställning två 
Frågeställning tre

Deltagande observation Ett fabriksmöte 
Frågeställning ett  
Frågeställning tre

Direkt	observation Två	stycken		fabriksmöten

Frågeställning	ett	
Frågeställning	två	
Frågeställning	tre

Direkt	observation Tre	stycken	förbättringsmöten Frågeställning	ett
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överenskommelse om att aktören får identifieras. Även platser och orter kan ändras för 

att säkerställa att aktörer förblir anonyma (Bryman, Bell, 2005). Forskarna har under 

studien säkerställt att respondenter förblivit anonyma när de så önskat. Alla som deltagit 

har fått information gällande deras anonymitet men även information gällande syftet 

med undersökningen. Genom att säkerställa anonymitet möjliggjorde forskarna en trygg 

miljö för respondenterna där dessa, utan oro för att bli avslöjade, kunde besvara 

frågorna ärligt och utvecklande. Med hänsyn till deltagarnas anonymitet anges därför 

inte dagsdatum för intervjuer. Detta för att säkerställa att respondenterna inte ska kunna 

identifieras utefter vilken dag de intervjuats. De medverkande som inte är anonyma har 

fått tid och möjlighet att läsa igenom, kommentera och ändra i sina utlåtanden för att 

säkerställa att forskarna uppfattat dem korrekt.  

 

Den låga svarsfrekvensen på enkäten från kollektivanställda har gett forskarna 

indikationer på att det berodde på att medarbetarna inte kände sig anonyma när de 

svarade. Denna åsikt kom från både medarbetare som direkt ifrågasatte anonymiteten 

till forskarna men även via en produktionsansvarig som berättade att många 

medarbetare uttalat en oro över anonymiteten och därför inte besvarat enkäten och inte 

heller avsåg att svara på enkäten. Medarbetarna ansåg att det gick att identifieras genom 

de inledande frågorna i enkäten. När denna åsikt nådde forskarna åtgärdades det genom 

att forskarna fick delta i ett fabriksmöte. På fabriksmötet förklarade forskarna målet 

med studien och även förklarade för medarbetarna att det bara var forskarna som skulle 

läsa svaren och att ledningen bara skulle få en sammanställning i form av diagram där 

andelar presenterades när det gäller hur medarbetare ville utveckla medarbetardagen. 

Trots detta blev det ingen markant ökning i svarsfrekvensen av enkäterna. 

     

2.3 Studiens kvalitet   
Att bedöma en studies kvalitet kan enligt Yin (2007) göras genom fyra designkriterier 

som används vid olika steg inom studien. Det anses viktigt att bedöma en studies 

kvalitet eftersom en forskning representerar en logisk uppsättning av påstående. De fyra 

olika designkriterierna som används inom studien är begreppsvaliditet, intern validitet, 

extern validitet och reliabilitet. Begreppsvaliditet innebär att multipla informationskällor 

används, en beviskedja formuleras och att nyckelpersoner får läsa igenom utkast av 

studien löpande. Intern validitet fås genom att olika mönster jämförs med varandra, 
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förklaringar byggs upp, rivaliserande förklaringar visas och logiska modeller används. 

Extern validitet nås genom att teori används i enfallsstudier. Reliabilitet nås genom att 

regelverket för fallstudier används och att en databas utvecklas. Målet med reliabilitet är 

att studien ska kunna upprepas och generera samma resultat (Yin, 2007). 

Designkriterierna och tillämpning visas nedan i figur 2.4. (Yin, 2007, s.54). 

 
Figur 2-5. Fyra designkriterier och deras tillämpning vid fallstudier (Yin, 2007:54). 

 
Denna forskning använder sig av multipla informationskällor då den använder 

intervjuer, observationer, enkätundersökning, skrifter, akademisk litteratur och 

akademiska artiklar via one-search som är peer reviewed. Informationskällorna är från 

olika författare och biaser visas. Nyckelpersoner har löpande fått studera forskningens 

framsteg och komma med synpunkter och beviskedjor formuleras och säkerställts 

genom opponenter och handledare granskat studien. Intern validitet fås i 

analysmodellerna (se nedan) som använder pattern matching, rivaliserande förklaringar 

och förklaringar presenteras. Extern validitet nås genom att teori används löpande 

genom studien och reliabilitet nås genom att en databas visas (metoden, 

källförteckningen över intervjuer samt källor) och ett tidsstudie schema presenteras i 

bilaga D. Det möjliggör för andra forskare samt forskarna själva att göra om studien. 

Därmed uppfylls kravet för studiens kvalitet enligt Yin (2007). 

  

2.4 Analysmodeller 
En analys av data innebär granskning, kategorisering, sammanställning, prövning och 

olika kombinationer av både kvantitativa och kvalitativa belägg där forskarna behandlar 

de initiala frågeställningarna i undersökningen. När det gäller analys av fallstudier finns 

det vissa svårigheter eftersom strategierna och teknikerna som använts inte är speciellt 

konkret definierade. Strävan hos forskarna ska vara att prioritera vad som ska analyseras 

Kriterier Fallstudietillämpning
Den undersökningsfas då 
tillämpningen blir aktuell

Begreppsvaliditet

Använda flera olika källor när det 
gäller data och belägg               
Formulera en beviskedja                      
Låta nyckelinformanter läsa igenom 
utkast till forskningsrapporten.

Datainsamlingen och 
sammanställning av rapporten

Intern validitet

Jämföra olika mönster med 
varandra Bygga upp förklaringar                    
Ta upp rivaliserande förklaringar 
Använda logiska modeller

Analysen av data

Extern validitet Använda teori vid enfallsstudier Foskningsdesign

Reliabilitet
Använda regelverket för fallstudier 
Utveckla en databas för fallstudien

Datainsamlingen
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och skälen till det. Om studien är en enfallsstudie är analyser av slaget 

mönsterjämförelse, utformning av förklaring, tidsserieanalyser och logiska modeller 

aktuella. En annan generell analysstrategi är att definiera och prova olika rivaliserande 

eller konkurrerande förklaringar. För att studien ska bli så bra som möjligt är det viktigt 

att analysmodellen beskrivs och klargörs i ett tidigt stadie av studien. Om forskaren inte 

gör detta steg brukar svårigheter uppstå i och med analysstadiet då forskaren märker att 

fel data eller otillräcklig data samlats in (Yin, 2007). Forskarna till studien har på ett 

tidigt stadie fastställt vilka olika analysmodeller som ska användas till de olika 

frågeställningarna. Att olika analysmodeller används beror på att frågeställningarna är 

av olika karaktär och därmed behöver analyseras på olika sätt för att frågeställningarna 

ska kunna besvaras. 

 

2.4.1 Analysmodell, frågeställning ett 
För att besvara frågeställning ett har data från den teoretiska referensramen jämförts 

med data från empirin. Detta sätt att jämföra olika data från olika hypoteser kallas för 

pattern matching. Om mönstren stämmer överens kan resultatet bli att studiens validitet 

stärks (Yin, 2007).    

 

2.4.2 Analysmodell, frågeställning två 
Frågeställning två har analyserats genom att insamlad data från empirin och teorin 

prövats utefter en rivaliserande förklaring. En rivaliserande förklaring är enligt Yin 

(2007) när forskaren samlar in data angående frågeställningen som valideras utefter 

förkastande av andra möjliga förklaringar. Genom att utesluta andra rivaliserande 

förklaringar till teorin stärks den ursprungliga teorin. Forskarna har genom att 

undersöka utvecklingen av de aktuella nyckeltalen och hur de nyckeltalen rent teoretiskt 

borde påverkats när ett företag arbetar, utefter de relevanta delarna om Lean som 

framkommit genom frågeställning ett, samt undersökt så många andra rivaliserande 

förklaringar som möjligt, kunnat besvara frågeställning två och uppnå syftet. 

2.4.3 Analysmodell, frågeställning tre 
Frågeställning tre har analyserats genom att forskarna förklarat sambanden mellan 

teoretisk data angående hur Lean borde fungera långsiktigt och empirisk data över hur 

NMTH arbetar med ME. Svaret på frågeställning tre har tagits fram av sådan karaktär 

att den kan generaliseras till företag som befinner sig i mognadsfasen med sitt arbete 
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över Lean. En analys som är av karaktären förklaring av fallet är enligt Yin (2007) ett 

sätt att analysera fallstudiedata på genom att formulera eller bygga upp en förklaring av 

fallet. Utmaningen i förklarande analysmodeller är att sambanden mellan olika 

förklaringar är komplexa och därmed svåra att mäta. Oftast är förklaringarna av 

narrativt sätt vilket innebär att de inte är särskilt precisa och därmed blir de bästa fallen 

sådana som rymmer vissa viktiga teoretiska teorier.  

 

2.5 Sammanfattning över studiens metod 
Nedan i figur 2-6. visas sammanfattningen över studiens tillvägagångssätt och 

forskningsstrategi, data, forskningsetiska överväganden, studiens kvalitet och de olika 

analysmodellerna för de olika frågeställningarna.  

 
Figur 2-6. Sammanfattning över studiens tillvägagångssätt, forskningsstrategi, forskningsetiska 
övervägande, studiens kvalitet och analysmodeller. 
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2.6 Övergripande analysmodell 
Nedan presenteras den övergripande analysmodellen för studien i figur 2-7.  

 
 
Figur 2-7. visar den övergripande analysmodellen för studien 

3 Frågeställning ett 
Kapitlet inleds med den teoretiska referensramen om Lean för frågeställning ett: Hur 

väl följer Medical Excellence teori om Lean? Därefter presenteras den empiriska delen 

och sedan genomförs en jämförande analys för att frågeställningen ska kunna besvaras 

och syftet uppnås. 

3.1 Teoretisk referensram Lean 
Nedan presenteras den teoretiska referensramen angående Lean. Avsnittet börjar med 

en förklaring över Lean som styrfilosofi för att därefter teoretiskt beskriva de 

understödjande, handfasta tekniker som används inom ME. 

	
	
	
			
	

	

	

	

	

	

	

	

Kapitel Tre: Frågeställning ett 
Hur väl följer Medical Excellence teori om Lean? 

Avsnitt 1: Teoretisk referensram Lean 
 Avsnitt 2: Empiri, Medicial Exellence  

Avsnitt 3: Jämförande Analys Medical Exellence 

Avsnitt	Fem:	Frågeställning	tre	
Hur	bör	företag	i	mognadsfasen	av	

Leanarbetet	arbeta	vidare	med	Lean	för	
att	undvika	den	nedåtgående	trenden	i	

fortsättningsfasen?	
Avsnitt	1:	Teoretisk	referensram,	Lean	

för	evigt?	
Avsnitt	2:	Empiri,	Lean	för	evigt?	

Avsnitt	3:	Förklarande	analys,	Lean	för	
evigt?	

	

Kapitel	Fyra:	Frågeställning	två	
Påverkar	ME	nyckeltalen	och	varför/varför	

inte?	
Avsnitt	1:	Teoretisk	referensram,	Lean	och	

nyckeltal	
Avsnitt	2:	Empiri,	ME	och	nyckeltal	

	Avsnitt	3:	Rivaliserande	Analys,	ME	och	
påverkan	på	nyckeltal	

	

Kapitel	Sex:		
Slutsats		

Egna	reflektioner	
Kritik	till	eget	arbete		

Förslag	till	fortsatt	forskning	
Studiens	bidrag	
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3.1.1 Lean 
Målet med Lean är att vara ett system eftersom ett system är större än alla dess 

beståndsdelar och samverkar konstant med sin omgivning genom ständiga anpassningar 

(Larsson, 2008). Syftet med Lean är att göra företag lönsamma och få fram företag av 

världsklass genom att fokusera på att ta bort allt slöseri, effektivisera processer, minska 

onödiga kostnader och onödiga aktiviteter och därmed lägga fokus på de värdeskapande 

aktiviteterna och optimera kvaliteten (Marin-Garcia, Bonavia, 2014, Paulsson et al., 

2000, Ljungberg, Larsson, 2012, Pakdil, 2014, Trent, 2008). Syftet med Lean ska 

uppnås genom ständiga förbättringar vilket kräver att Lean implementeras och 

genomsyras i hela organisationen, på alla nivåer och i alla aktiviteter (Pakdil, 2014). 

Enligt Hansen (2001) är det skillnad på företag som är okej och företag som är av 

världsklass. Företag av världsklass håller hög standard genom att de har utvecklats till 

en organisation som består av välutvecklade grupper som arbetar tillsammans för att nå 

gemensamt uppsatta mål. Det tar mellan tre till fem år att utveckla ett företag av 

världsklass och sedan ligger utmaningen i att företaget hela tiden måste arbeta med att 

förbättra sig och lägga fokus på de värdeskapande aktiviteterna. Att fastställa vilka 

aktiviteter som är värdeskapande kan göras genom en värdeflödeskarta. En 

värdeflödeskarta byggs upp genom att alla aktiviteter som ingår i processen visas som 

ett flöde. Aktiviteter kan vara till exempel förflyttning, tillverkning, förädling, väntetid 

eller informationsflöde. De olika aktiviteterna mäts i tid och visas som symboler som 

förbinds med varandra med pilar för att en helhetsbild över flödet ska kunna fås. Syftet 

är att identifiera slöseri genom att fokusera på olika tidsaspekter och hitta områden att 

förbättra (Liker, 2009).  

 

Enligt Ljungberg, Larsson (2012) och Olhager (2013) ska syftet med Lean uppnås 

genom att medarbetarna ständigt ska ändra på mikroprocesserna genom ständiga 

förbättringar. Ledningen bestämmer över makro-processerna och hjälper medarbetarna i 

deras arbete med mikroprocesserna. För att denna uppdelning ska kunna fungera är det 

viktigt att det finns tydliga mål med vad som ska uppnås och att makro-processerna är 

klart definierade. För att ledningen ska kunna hjälpa medarbetarna i sitt arbete med 

ständiga förbättringar och förstå vad som pågår är det viktigt att ledningen kommer till 

platsen där saker sker, vilket oftast är vid arbetsplatsen. Detta kallas inom Leanfilosofin 

för att ”gå till Gemba” (Bicheno, 2007).  
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Styrkan med Lean  
Styrkan med Lean är att företag kan blanda understödjande, handfasta tekniker från 

andra styrfilosofier och influenser som finns i samhället. Detta tankesätt leder till att 

företag inte bara beaktar kundens behov utan även arbetar mot att förstå kundens alla 

aktiviteter som berör det egna företaget (Larsson, 2008). Företaget Toyota anser att 

många företag inte når upp till Leanidealet eftersom det inte räcker med att bara 

bemästra Lean och de valda teknikerna för att uppnå ett Leanideal. För att uppnå ett 

Leanideal måste hela företaget genomsyras av en konstant vilja till ständiga 

förbättringar, innovationer och att vara flexibel (Bicheno, 2007). Vilka tekniker som 

väljs beror på företaget då teknikerna måste passa för verksamheten (Trent, 2008). Där 

det viktiga är att teknikerna är enkla och kan genomsyra hela företaget med målet att 

möjliggöra en förändring av företagskulturen (Larsson, 2008, Liker, 2009, Taylor et al., 

2013, Bicheno, Holweg, 2009, Marin-Garica, Bonavia, 2014, Trent, 2008). Enligt Dalin 

(1997) beskriver företagskulturen de gemensamma föreställningarna som ska styra det 

sociala livet inom företaget. Det inbegriper både skrivna som oskrivna normer och 

synliga uttrycksformer för dessa föreställningar. Föreställningarna lärs in informellt och 

ses som självklarheter och ger mening åt företaget och föreställningarna blir till 

handlingsmetoder som visar vägen vid varje givet tillfälle. Hur föreställningarna visas 

skiljer sig mellan olika företag men kan utgöras av klädstil, ceremonier, 

mellanmänskliga kontakter, informella gruppbildningar, slagord och grad av 

handlingsfrihet. Enligt Timander (Konsult, Wise Consulting) föds företagskulturer ur 

värderingar vilket sätter press på företag att anställa rätt personer vid nyanställningar. 

En bra kultur är något som företag börjat uppmärksamma då det är en konkurrensfördel 

eftersom kunder och anställda idag väljer företag utefter företags värderingar och kultur 

(motivation.se, 2016-05-25). 

 

3.1.2 Olika understödjande, handfasta tekniker 
De understödjande, handfasta tekniker som företag kan välja att använda kommer från 

tidigare styrfilosofier där många tekniker kommer från styrfilosofin TPS (Olhager, 

2013). TPS kommer från Japan och därmed har teknikerna japanska benämningar och 

teknikerna fokuserar på att utveckla säkerhet för medarbetarna, ta bort slöseri och stärka 

företagskulturen på företaget (Liker, 2009, Sugimori et al., 1977). Teknikerna som TPS 

använder brukar visas i form av ett hus där grunden utgörs av Heijunka (jämna ut 

flödet), Kaizen (Ständiga förbättringar) och Standardisering. De tre teknikerna är 
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grundläggande för företag för att nå sina strategiska mål avseende kvalitet, kostnad, 

leverans, miljö och säkerhet. Därefter byggs huset på med pelare innehållandes tekniker 

som leder upp mot TPS husets tak (Olhager, 2013). En variant av TPS-huset presenteras 

nedan i figur 3-1. 

 
Figur 3-1. TPS huset (Olhager, 2013:452). 

 
3.1.2.1 Kaizen, Ständiga förbättringar 
Kaizen betyder ”ständiga förändringar till det bättre” (Meland, Meland, 2006:12) och 

eftersom processer aldrig blir perfekta kan förbättringar alltid göras (Olhager, 2013). 

Det är medarbetarna i företaget som ska göra förbättringarna och ständigt söka efter 

förbättringar att göra och därmed påverka mikroprocesserna (Ljungberg, Larsson, 2012, 

Olhager, 2013). En förutsättning för Kaizen är att det finns tydliga mål för förbättringar 

och att alla inom organisationen hjälps åt (Olhager, 2013). Kaizen är ett verktyg som är 

enkelt att använda för att nå mål, där alla är delaktiga. Grunden är att många 

medarbetare i små, små steg börjar göra förbättringar. Det kan vara en fördel att utse två 

personer som är ansvariga för Kaizen implementeringen. Detta för att om det finns två 

så har man stöd av varandra, företaget blir inte heller så sårbart om någon skulle sluta, 

bli sjuk eller föräldraledig (Meland, Meland, 2006). 

 
Kaizens tillvägagångssätt 
Det grundläggande för Kaizen är att lösa problem som uppmärksammats av 

medarbetare. Problemen löses i grupper där problemen skrivs ner på lappar (Meland, 

Meland, 2006). Vid skiftarbete med stående nattskift kan frivilligt deltagande av 

medarbetare erbjudas för att möjliggöra deltagande i förbättringsarbetet. Annars är det 

väldigt viktigt att hitta former för kommunikation från förbättringsgrupperna till de som 

inte kan närvara (Ljungberg, 2000). Om förbättringsförslagen bara registreras i en dator 

förlorar företaget fördelen med att alla kan se förslaget. Därför är det viktigt att 
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visualisera förslaget genom att till exempel sätta upp dem på en vägg. En person ska 

utses som ansvarig och som då ansvarar för att förbättringen blir genomförd. Fokus på 

ständiga förbättringar ska vara att åtgärda vardagsproblem, som till exempel att inte 

behöva leta efter verktyg (Meland, Meland, 2006).  

 

Kaizenlappens vandring 
När någon identifierat något som går att förbättra skrivs det ned på en lapp och hängs 

upp. När sedan förslag på lösningar framkommit, genom samarbete i gruppen, flyttas 

lappen till nästa steg, steg två. Det är viktigt att alla är med och tar fram lösningen på 

problemet eller förbättringen som ska genomföras. Detta för att ingen ska kunna säga att 

de inte var med och visste inte om det. I steg två tas material fram som behövs för att 

förbättringen ska kunna genomföras. En ansvarig utses och en tid sätts när detta ska 

vara genomfört. När det är gjort flyttas lappen till steg tre. Steg tre innebär att 

förbättringen ska prövas. När förbättringen är prövad och godkänd flyttas lappen till 

steg fyra. När lappen med förbättringsförslaget har nått steg fyra innebär det att 

förbättringen är genomförd och avslutad. De olika stegen gör det lätt för alla att 

kontrollera att ingen förbättring ”bara blir hängande” och inte genomförd (Meland, 

Meland, 2006). 

 

När ett företag börjar arbeta med Kaizen innebär det att företagets tidsanvändning 

kommer att ändras och företaget kommer att effektiviseras. För att minnas vad man 

gjort och åstadkommit är det viktigt att lapparna arkiveras och att veckans framsteg 

presenteras för alla medarbetare. För att ytterligare motivera medarbetarna kan 

förbättringarna räknas om till något greppbart, så som sparade pengar, tid, och/eller 

trivsel. Kaizenmetodiken syftar till att utveckla en lärande organisation. En lärande 

organisation analyserar, tänker igenom och drar slutsatser om det som hänt för att kunna 

lära sig av det. Även saker som varit mindre bra eller till och med dåligt analyseras 

(Meland, Meland, 2006). Den självlärande organisationen ska ersätta byråkratiska 

produktionssystem som bygger på Taylorismens principer om löpande band och att 

medarbetare är utbytbara verktyg. Genom att implementera styrfilosofin Total 

Productive Maintenance (TPM) och använda de teknikerna kan företag nå målet med en 

självlärande organisation (Ljungberg, 2000). 
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3.1.2.2 TPM 
Styrfilosofin TPM utvecklades under 1980-talet av Nakajima och har sitt fokus på 

produktionen med syftet att skapa en produktion där maskinerna aldrig går sönder eller 

på annat sätt blir defekta (Muchiri, Pintelon, 2008). Det finns flera olika mål med TPM 

men huvudmålet är att förändra företagskulturen till att få engagerade medarbetare som 

tar ansvar för och underhåller sina maskiner (Ljungberg, 2000, Levitt, 2008). Enligt 

Levitt (2008) är skillnaden mellan TPM och Lean att om ett företag bara implementerar 

TPM kan det tillverka mer än vad som efterfrågas och därmed får ökade kostnader, 

företaget blir tjockt och missar fokus på reducering av slöseri (Ljungberg, 2000).  

 

Genom att skapa en produktion med maskiner som inte får oväntade haverier medför 

det en ökad effektivitet och produktivitet och därmed minskar kostnader (Muchiri, 

Pintelon, 2008). Med tiden har TPM utvecklats från att bara innefatta hur medarbetare 

ska hantera och underhålla, ofta stora komplexa maskiner, till att även omfatta 

människan bakom maskinen (Ljungberg, 2000). Det är medarbetarna som ska 

underhålla och reparera maskinerna när så behövs, vilket ställer krav på utbildning. 

Medarbetarna ska dessutom ingå i grupper som arbetar med ständiga förbättringar 

(Ljungberg, 2000, Levitt, 2008). Genom att låta medarbetare ingå i förbättringsgrupper, 

där alla deltar, effektiviseras arbetet och medarbetare går från att vara lönearbetare till 

att vara processägare kan företaget lyfta sin verksamhet till oanade höjder (Ljungberg, 

2000). 

 

Inom TPM är det viktigt att företag köper in rätt produktionsutrustning eftersom rätt 

produktionsutrustning inte går sönder så ofta. Det är viktigt att underhållspersonalen 

utbildas på sådant sätt att de kan vara med och bestämma vilken produktionsutrustning 

som ska köpas in. Även produktionspersonalens kunskaper och åsikter ska vägas in vid 

valet av produktionsutrustning. Genom att mäta talet OEE (Overall Equipment 

Effectiveness) kan en maskins prestanda beräknas (Ljungberg, 2000). OEE är ett 

mätetal som baseras på en maskins teoretiska kapacitet minus oplanerade och planerade 

stopptider samt antal rätt producerade produkter. Mätningarnas fokus ska vara på de 

maskiner i produktionsprocessen som är kritiska och förbättringar kan göras genom 

kortare stopp, korta ner ställtider och minska antalet felproducerade produkter (Bicheno, 

2007). OEE kan användas för att säkerställa att maskinen utnyttjas korrekt och mäter 
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effektiviteten på varje enskild maskin (Bralia et.al, 2008). Därför tar OEE inte hänsyn 

till alla faktorer som i verkligheten påverkar en maskins kapacitetsutnyttjande. Detta 

innebär enligt Zammori et.al (2011) att OEE inte ger en optimal överblick över 

produktionseffektiviteten.  

    

3.1.2.3 Muda, Slöseri 
Muda innebär att företag hela tiden söker efter aktiviteter som är onödiga och därmed 

kan elimineras eller minskas (Meland, Meland, 2006, Womack, Jones, 2003). Vad som 

är slöseri ska däremot bestämmas av kunden (Stenzel, 2007). Att eliminera slöseri är 

grundläggande inom Lean och är en teknik för att nå Lean-idealen, inte ett ideal i sig 

självt (Bicheno, 2007). Målet med att minska på slöseri ska göras utan att göra avkall på 

kvalitet (Pakdil, 2014) och brukar delas in i tre större kategorier. En form är slöseri är 

sådant som inte tillför något värde men som måste finnas för att företaget ska kunna 

producera. Utmaningen är att inte ha för mycket av det. De andra formerna av slöseri är 

aktiviteter som inte tillför värde utan istället förstör värde och slöseri som uppkommer 

genom ojämnheter. Aktiviteter som bara förstör värde brukar komma smygande och ska 

elimineras när det har identifierats. Exempel på ojämnheter är när verksamhetens 

aktiviteter skapar ojämnheter genom olika mål och när de ska vara uppnådda. Till 

exempel olika försäljningsmål som ska redovisas i slutet av en period (Bicheno, 2007).  

 

Konkret är det vanligtvis sju olika former av slöseri som angrips inom Lean och de är 

överproduktion, väntan, transport, överarbete, lager, rörelse och produktion av defekta 

produkter. Många anser att en åttonde form av slöseri ska ingå och det är outnyttjad 

kompetens (Petersson et al., 2012). Genom att implementera väl genomtänkta 

processlayouter kan transporter av gods och medarbetarnas rörelser effektiviseras. Bra 

planering för när produkter tillverkas och lagras innebär att onödig lagringstid undviks 

och därmed undviks slöseri med tid i värdekedjan, både nedströms och uppströms 

(Nahmias, 2009, Womack, Jones, 2003). En annan viktig del i att eliminera slöseri är att 

förebygga uppkomsten av slöseri. Detta görs enklast genom att redan i tillverkningen av 

produkten eller tjänsten tänka på slöseri och designa därefter. Det innebär att 

tillverkningsprocesser och flödet av information måste kartläggas redan innan 

produkten designats. Att förebygga slöseri innebär också att företaget behöver arbeta 
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nära sina kunder och leverantörer för att eliminera och förebygga slöseri i alla led. Detta 

genomförs bäst med tekniken 5S (Bicheno, 2007). 

 

3.1.2.4 5S 
5S är införandet av standarder, kartläggning och utjämning av efterfrågan. Tankesättet 

med 5S fungerar lika bra ute i produktionen som på kontoret och i grunden handlar 5S 

om att ändra den mentala inställningen. Målet är att ändra attityden från ” ”jag arbetar 

på en rörig och smutsig fabrik ”till jag arbetar i ett strukturerat 

produktionslaboratorium” (Bicheno, 2007:50). 5S stimulerar medarbetarna till att 

”öppna ögonen” och se sin arbetsplats med nya ögon. I och med den insynen kommer 

snart synen på förbättringar (Meland, Meland, 2006). 

 

5S står för Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera och Se till, skapa vana eller 

självdisciplin (Bicheno, 2007, Ljungberg, 2000). Innan företag börjar med 5S är det 

viktigt att dela upp ansvarsområdena inom företaget. Alla ska vara ansvariga för sin 

egna arbetsplats men även en i förväg genomförd uppdelning av de gemensamma 

utrymmena behöver göras. För att kunna dokumentera och följa upp förändringarna som 

5S innebär ska man fotografera alla arbetsplatser innan arbetet inleds (Meland, Meland, 

2006).  

 

En del företag lägger till ett sjätte S, Säkerhet, men alla delar inom 5S bör innehålla 

säkerhet som en del av stegen (Bicheno, 2007). Säkerhet för medarbetare innebär att 

system ska utvecklas som möjliggör för medarbetarna att stoppa produktionen när något 

är fel. Produktionen får aldrig gå före säkerhet och medarbetarnas fulla kapacitet ska 

utnyttjas (Liker, 2009, Sugimori et al., 1977). Detta kallas även för Poka-Yoke och det 

innebär att system implementeras som inte tillåter att fel och brister sker mer än en gång 

(Womack, Jones, 2003) Medarbetare ska även få möjlighet att lära av varandra för att 

undvika att fel upprepas. Ett annat sätt att undvika att fel uppstår är att varje verktyg har 

sin plats och är väl uppmärkt med instruktioner över hur det ska användas. Genom att 

ha bestämda platser för verktygen och märka dem undviks fel och medarbetarna 

behöver inte lägga tid på att leta efter det verktyg som de behöver för stunden (Olhager, 

2013).   
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3.1.2.5 JIT 
JIT (Just-In-Time) fokuserar på slöseri med tid och koncentrerar sig främst på cykeltider 

(Longoni et al., 2013). Grunden med JIT är att produkter ska tillverkas när de 

efterfrågas (i rätt tid), i rätt mängd och leveranser ska ske när produkter och material 

behövs (Olhager, 2013, Sugimori et al., 1977). Att produkter och material levereras när 

det behövs, både i det inre och yttre flödet, innebär att JIT fokuserar på lager och 

lagerhållning. Lager anses vara en form av slöseri med tid då produkterna bara ligger på 

sin plats och tillför inget värde. I värsta fall orsakar de kostnader i och med att de upptar 

plats, binder kapital och försämras. Detta innebär att lager ska hållas till ett minimum 

men samtidigt i rätt mängd för att tillse att produktionen kan löpa utan problem 

(Olhager, 2013). Genom att producera, lagra och leverera i rätt tid kommer företaget att 

sänka sin cykeltider och därmed öka sina inkomster (Sugimori et al., 1977). Ett system 

för att säkerställa att rätt mängd varor levereras vid rätt tid är att införa ett Kanban 

system (Olhager, 2013, Womack, Jones, 2003). Kanban betyder kort eller biljett och 

kommer från styrfilosofin TPS (Nahmias, 2009). 

 

Kanban system 
Genom att använda sig av ett Kanban system kan företag säkerställa att rätt mängd av 

produkter levereras till rätt ställe i rätt tid. Ett Kanban system bygger på att en signal, en 

lampa, kort eller en tom back, placeras eller visas för den person som har till uppgift att 

fylla upp de produkter som saknas. Genom att kontrollera behovet av produkter och 

anpassa det till produktionscykeln kan överproduktion och underproduktion undvikas  

(Olhager, 2013, Womack, Jones, 2003). Ett annat sätt att arbeta med Kanban och 

leverera produkter när de behövs är att ingå partnerskap med sina kunder och utveckla 

Vendor Management Inventory (VMI) lager.  Ett VMI lager innebär att leverantören 

själv fyller på lagret utefter kundens behov. För att det ska kunna fungera behöver 

leverantören ha tillgång till kundens förbrukning och därmed tillgång till ibland känslig 

information. Påfyllnaden sker sedan utefter överenskomna regler. Reglerna kan till 

exempel vara en överenskommelse över högsta och lägsta nivå på lagret (Ljungberg, 

Larsson, 2012).  

 

Ett annat sätt att korta cykeltider på är att använda tekniken SMED. SMED (Single-

minute exchange of dies) innebär att innan ett verktyg i en maskin byts förbereds allt 

som går att förbereda innan maskinen stoppas. Det kan handla om att plocka fram rätt 
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handverktyg som behövs. Genom att arbeta med SMED förkortas den tid som en 

maskin måste stå still vid verktygsbyten och effektiviteten ökar (Nahmias, 2009).   

 

3.1.2.6 Kvalitet 
Kvalitet är det slutkunden vill ha och är villig att betala för (Munro-Faure, 1992). 

Utmaningen för företag är att identifiera kundens verkliga behov och därmed kunna 

tillgodose det kunden vill ha. Detta eftersom kunden bara är medveten om vissa behov 

medan andra tas för givet eller är okända tills de uppfylls. Det finns tre olika former av 

behov och de är de uttalade behoven, underförstådda behov och de omedvetna behoven. 

De uttalade behoven är de som kunden uttalar sig om och specifikt vill ha. De 

underförstådda behoven tas för givna av kunden och kunden blir missnöjd om de inte 

uppfylls. Omedvetna behov är behov som kunden inte visste att hen hade. Uppfyllande 

av omedvetna behov leder till en positiv överraskning för kunden och kan ge 

konkurrensfördelar och trogna kunder för företaget (Sörqvist, 2001).  

 

Uppnå önskad kvalitet 
Enligt Bicheno (2007) finns det tre tillvägagångssätt för ett företag att uppnå önskvärd 

kvalitet. De tre sätten är att förenkla komplexiteten i produkt – och processdesignen, 

standardisera och arbeta för att reducera och förebygga misstag. Enligt Nakajima (1998) 

beror kvalitet främst på utrustningen och i mindre grad av medarbetarna i produktionen 

i dagens processtillverkning som styrs av robotar. Det viktiga är att fokus läggs på 

skapandet av ett helhetsperspektiv där medarbetare stimuleras till att personligen ta 

ansvar för kvaliteten. Medarbetare ska stanna upp om det uppstår fel eller någon 

väsentlig avvikelse upptäcks (Larsson, 2008). Att förebygga misstag är en del av Jidoka 

(Bicheno, 2007) och det viktiga är att tänket på kvalitet arbetas in i processen och inte 

kontrolleras fram (Larsson, 2008). 

 

3.1.2.7 Jidoka 
Jidoka innebär att företag fokuserar på kvalitet och att tanken på kvalitet ska vara 

närvarande i varje del som företaget gör. För att företag ska kunna fokusera på kvalitet i 

varje steg av produktionen måste alla delar av produktionen vara synlig. När något är fel 

är det den som upptäcker det som har ansvaret att stoppa produktionen och rätta till felet 

(Olhager, 2013, Petersson et al., 2012). Även system som är utformade för att upptäcka 

fel, larma och stoppa produktionen är Jidoka. För att kontrollera fel och misstag kan 
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företag använda sig av verktygen 5S, Poka-Yoke, självkontroll och efterföljande 

kontroll. Självkontroll går ut på att operatören utför en inspektion efter att tillverkningen 

har genomförts. Efter den inspektionen genomför nästa operatör en kontroll av de 

tidigare stegen i tillverkningsprocesser. Denna efterföljande kontroll säkerställer 

kvaliteten på produkten och möjliggör en snabb och omedelbar feedback. Oftast är 

denna typ av kontroll enkel att genomföra och relativt pålitlig (Bicheno, 2007). För att 

meddela alla att något är fel eller förmedla information kan en Andon-tavla användas. 

En Andon-tavla är en elektronisk tavla där status på produktionen eller information 

förmedlas i realtid så att alla kan se hur produktionen går just nu (Olhager, 2013, 

Womack, Jones, 2003). Det viktiga med kvalitet är att alla medarbetare hela tiden 

känner och tar ansvar för kvaliteten och att denna syn är en del av företagskulturen 

(Olhager, 2013). Genom att hålla den kvalitet som efterfrågas kan företag öka sin 

lönsamhet genom ökade intäkter, minskade kostnader och minskad kapitalbildning i 

tillgångar (Sörqvist, 2001). 

 

Kvalitet och Leans svaghet 
Lean har en svaghet när det gäller kvalitet och det är att identifiera detaljerade 

problemlösningar (Bicheno, 2007). Genom att implementera Six Sigma, som är ett 

verktyg för att identifiera variationen i hur väl företagets produkter håller den kvalitet 

som kunderna önskar (Keller, 2005), kan bristen med att fånga upp problemlösningar 

undvikas (Bicheno, 2007). Att kombinera Six Sigma och Lean har blivit väldigt 

populärt bland företag och namn som Lean Sigma, Fit Sigma och Power Lean 

förekommer inom många företag. Inom Lean är det centralt att fokusera på slöseri och 

inom Six Sigma är det lika centralt att fokusera på att minska variationen (Bicheno, 

2007). 

 

3.1.2.8 Six Sigma 
Namnet Six Sigma kommer från att spridningen av normal fördelningen tre plus eller tre 

minus standardavvikelser (tre Sigma) som indikerar styrgränserna. Om ett företags 

specifikationsgräns är sex standardavvikelser har företaget uppnått en mycket 

kompetent process med bara ett fåtal producerade felaktiga produkter. Six Sigma är i 

stort sett en process som syftar till att det ska produceras noll antal felaktiga produkter. 

Grunden i Six Sigma är att genom ständiga förbättringar strukturerat lösa problem som 

har med produktkvalitet att göra (Bicheno, 2007). Den viktigaste faktorn inom ett 
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företag är medarbetarna och särskilt i företag som arbetar med Six Sigma. Det är 

medarbetarna som ska komma med kunskap om kundens synpunkter och behov och 

därför är det viktigt att medarbetare utbildas i förmågan att kunna bedöma och möta 

kunden. Det viktiga är att ledningen leder genom att visa hur det ska göras. Alla beslut 

som görs, till exempel val av projekt och resursfördelning, ska baseras på fakta. Vid 

implementering av Six Sigma är det viktigt att börja utbilda en liten del av personalen 

för att sedan involvera fler och fler medarbetare (Keller, 2005).  

 

Den fakta som Six Sigma projektet ska baseras på är mätningar på processvariationen 

med målet att minska variationen och uppfylla kundernas krav. Six Sigma bygger på att 

tvärgående processer är implementerade och används inom produktionen (Bicheno, 

2007). En process är enligt Ljungberg, Larsson (2012) ett begrepp med flertalet 

definitioner men vanligtvis beskrivs begreppet som ett repetitivt nätverk av aktiviteter 

som transformerar input till output och skapar värde för, och tillfredsställer behov hos, 

en intern eller extern kund. Det är viktigt att varje steg av processen är identifierad och 

systematiserad. Six Sigma använder den specifika metoden DMAIC (Define, Measure, 

Analyse, Improve, Control) för att identifiera avvikelser. Metoden DMAIC påminner 

mycket av PDCA – cykeln (Plan, Do, Check, Act) som Deming och Shewart utvecklat. 

Skillnaden mellan PDCA och Six Sigmas DMAIC är att Six Sigma är projektbaserat där 

projektet är starkt processorienterat. Projekten är oftast ganska smala och har en tydlig 

start – och slutpunkt (Bicheno, 2007).  

 

3.1.2.9 PDCA-cykeln 
PDCA står för Plan, Do, Check, Act och är en form av förbättringscykel som ofta 

används vid identifiering och lösning av problem som en del i kvalitetsarbetet med att 

ständigt förbättra. PDCA cykeln visas nedan i figur 3.2.  

 
Figur 3-2. PDCA-cykeln, illustrerad av Bergman, Klefsjö (2012:228). 
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Första steget i modellen är Plan (planera) som innebär att finna orsaken till problemet 

eller göra en plan. Det kan göras genom exempelvis en Failure Mode, Effects Analysis 

(FMEA) analys. FMEA är enligt Bergman, Klefsjö (2012) en metod för att analysera 

och finna fel i en produkt eller process för att vidare kunna minska eller förhindra felen. 

Att identifiera fel och brister tidigt ger både tids – och kostnadsbesparingar. Rätt utfört 

kan stillestånd undvikas, säkerheten för medarbetarna ökas samtidigt som 

kundnöjdheten ökar (Granbom, 1992). Vanligen görs analysen som en kvalitativ analys 

men det finns även kvantitativa analyser. FMEA av en process kallas ofta för pFMEA, 

som är en förkortning för process-FMEA, och används vanligen då 

tillverkningsprocessen är i fokus och värderas för att förbättra processen (Bergman, 

Klefsjö, 2012). Nästa steg är Do (gör) som innebär att genomföra planen eller 

förändringen för att lösa problemet. Därefter kommer Check (studera/kontrollera) som 

innebär att studera och kontrollera hurvida förändringen faktiskt löste problemet. Sista 

steget är Act (lär) och innebär att utvärdera arbetet med att lösa problemet och lära av 

arbetet för att undvika att samma eller liknande problem uppstår igen (Bergman, 

Klefsjö, 2012).  

 

3.1.2.10 DMAIC 
Enligt Shönsleben (2007) är DMAIC modellen ett sätt att enklare operationalisera 

genom att modellen möjliggör att skapa färståelse i varje steg. DMAIC modellen visas 

nedan i figur 3.3.  

 
Figur 3-3. DMAIC modellen, inspirerad av Schönsleben (2007:913). 

DMAIC modellen innebär att problemet först definieras i det första steget (Define). Där 

identifieras rätt projekt så att fokus bara läggs på det projektet. Eftersom Six Sigma är 

effektivt när det handlar om ekonomisk avkastning bör besparingsmål fastställas. För att 

kunna identifiera rätt projekt att börja förbättra enligt Six Sigma kan företag använda sig 

av olika analyser (Bicheno, 2007).  

 

Nästa steg i DMAIC är Measure (mäta). Målet med aktiviteten är att fastställa vad som 

ska mätas och hur. Utgångsläget är den nuvarande prestationsnivån och sedan ska 

förbättringens mål mätas. Viktiga aspekter att ta hänsyn till är att mätningarna som ska 
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göras måste anpassas till det som mäts. Hänsyn måste tas till storheter och mätmetod så 

att den passar till kunden, resultatet och processen. Hellre kvantitativ data än kvalitativ 

ska användas och målen ska vara klart definierade. Mätningarna ska vara giltiga, det vill 

säga vara en bra indikator på det som mäts och mätningarna ska vara pålitliga. 

Mätningen ska kunna upprepas och samma resultat ska kunna fås. Felen som mäts 

måste klassificeras efter typ, område eller kund. Felen ska samlas in på ett konsekvent 

sätt och klara gränser för processen ska anges. Typiskt verktyg är FMEA (Bicheno, 

2007). 

 

Efter Measure kommer Analyse (analysera) i DMAIC modellen. Analysera innebär att 

orsaken till felet identifieras samt bevis visas på att felet är verkligt. Det viktiga här är 

att hitta grundorsaken. För att säkerställa att det är grundorsaken som åtgärdas kan 

företag använda sig av 5 Varför. Improve är nästa steg i DMAIC. Det står för att 

fastställa lösningar och fastställa tillåtna avvikelser. När lösningar och tillåtna värden är 

fastställda är det dags för företagen att installera åtgärderna. När åtgärderna är utförda är 

det dags att statistiskt bevisa att de fungerar. Lösningarna implementeras i Gemba och 

verktyg att använda är Kaizen eller vissa projektstyrningsverktyg så som Poka Yoke. 

Det sista steget är Control (Styr) och målet med aktiviteten är att implementera en 

styrning av processen som innebär att förbättringarna som genomförts kan upprätthållas.  

Nu ska förbättringarna verifieras och mätningar och tester ska utföras för att säkerställa 

att målen med projektet uppnåtts (Bicheno, 2007). 

 

3.1.2.11 5 Varför 
5 Varför är ett verktyg för att säkerställa att grundorsaken till problem identifieras. 

Metoden går ut på att den eller de som ska identifiera och hitta grundorsaken till något 

problem ställer frågan varför fem gånger. Ett exempel är att någon hittar en 

transportkedja som gått av i en produktion. Första varför blir varför har kedjan gått av? 

Svaret är för att den är sliten. Nästa varför blir varför är kedjan sliten? Svaret kan vara 

för att den inte smörjs på rätt sätt. Nästa varför blir då; varför smörjs inte kedjan på rätt 

sätt? Svar; för att smörjningen inte fungerat. Nästa varför; varför fungerar inte 

smörjningen? Svar; För att faten med smörjfett är tomma. Det sista varför blir då; varför 

är tunnorna tomma? Svar: För att personen som har ansvaret för att fylla tunnorna är på 

semester och ingen ersättare har tagits in. Grundproblemet är fastställt och en åtgärd kan 
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utvecklas. Det är en enkel men väldigt effektiv metod som ifrågasätter. Att finna och 

lösa grundorsaken är fundamentalt inom Lean och leder till orsaken till problem blir 

lösta istället för symptomen (Bicheno, 2007).  

 

3.1.2.12 Ishikawa-diagram 
Ishikawa – diagram kallas även för fiskbensdiagram eller orsaks-verkan-diagram och 

används ofta för att identifiera grundorsaken till ett problem genom att i diagrammet 

benar upp problemet i mindre och mindre delar tills rotorsaken är funnen (Olhager, 

2013). Diagrammet görs genom att först beskriva tänkbara orsaker till problemet i grova 

drag för att sedan välja en av de grova orsakerna i taget och stegvis beskriva den mer 

och mer detaljerat. Därefter väljs nästa grova orsak som detaljeras tills slutligen alla har 

gåtts igenom. Diagrammet kommer stegvis mer och mer likna ett fiskskelett. Varje grov 

orsak kan benas ut genom att använda sig av 5 varför för att finna roten till orsaken 

(Bergman, Klefsjö, 2012).      

 

3.1.2.13 Pulsmöten 
Pulsmöten är möten som kan gynna samarbetet och interaktionen i ett projekt. Genom 

att använda pulstavlor där information visualiseras om projektets mål, aktuell status, 

problem som upptäckts och planer för fortsatt arbete får alla tillgång till information och 

samma bild ges över projektet. Bilderna på pulstavlan blir ett hjälpmedel som 

underlättar kommunikationen mellan medarbetarna (Bicheno, 2007). Tavlor ska 

placeras nära dem som ska arbeta med dem för att vinna tid vid mötena. För att 

underlätta för medarbetare att läsa på långt håll ska färger användas och tavlan ska inte 

överösas med utskrivna diagram utan texten bör helst vara handskriven (Ljungberg, 

2000). Pulsmöten ska genomföras stående för att snabba upp tempot men även 

flexibiliteten ökar då det inte finns fasta platser att sitta på. Målet med pulstavlor är att 

ge en förståelse för alla inblandade för hur arbetet ska gå till och vad som ska uppnås. 

Strategin för att nå målen är att arbeta tillsammans med visuella metoder för att leda 

fram till de underlag som behövs på pulstavlorna. Enkla metoder som alla kan lära sig 

på några få minuter ska användas (Bicheno, 2007).  

 

3.1.3 Lean i administrationen 
Många forskare är överens om att Lean måste genomsyra hela företaget och inte bara 

den rent producerande delen. Det gör att krav ställs på att ständiga förbättringar även 
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ska göras inom administrationens olika delar. Kravet på ständiga förbättringar kan oftast 

upplevas svårt för hur minskas rörelser på ekonomiavdelningen eller hur förbättras 

administrativa processer som till stor del är osynliga. Inom administrationen handlar det 

mer om ett tankesätt där fokus läggs på att vara ödmjuk mot kunden och visa respekt. 

Om medarbetaren kommer till sitt arbete med inställningen ”idag ska jag göra bättre 

ifrån mig än igår” har Leantänket nått administrationen. Grunden ligger i att identifiera 

kunden och det som verkligen skapar kundvärde. Förbättringar ska hela tiden baseras på 

fakta och information som är väl underbyggd. Inom administrationen finns det oftast 

processer som är väl avgränsade och tydligt identifierade, men det krävs ett tränat öga 

för att se dem. Utgångspunkten för Lean ska vara att sluta med allt som inte är 

värdeskapande för kunden men inom administrationen tillkommer även krav från 

myndigheter, lagar, miljö och andra samhälleliga perspektiv (Larsson, 2008).  

 

Överproduktion inom de administrativa processerna kan vara att betala räkningar innan 

de förfallit, producera rapporter som inte efterfrågas eller inte ha standardiserat 

budgetarbetet. Genom att använda sig av 5 varför även inom administrativa delar kan 

problem lösas i grunden. En annan aspekt är att använda rätt datasystem som ger rätt 

support och stöd. Det är lika viktigt för ledare att vara synliga inom administrationen 

som på verkstadsgolvet och att det finns en vi känsla där administrationen består av 

team som kan stötta och hjälpa varandra (Larsson, 2008).  

 

3.2 Empiri, Medical Excellence (ME) 
Avsnittet inleds med bakgrunden, implementeringen och en beskrivning över ME. 

Därefter kommer noggrannare beskrivningar över de understödjande, handfasta 

teknikerna som används och hur de används.   

 

3.2.1 Medical Excellence 
Beslut om att Lean skulle implementeras hos NMTH togs under år 2010 och 

implementeringen påbörjades året efter och då framkom NMTH:s variant på Lean som 

fick namnet Medical Excellence (ME). ME basers på Nolatos själ och strategier med 

målet att hantera resurser för att öka det kundupplevda värdet. Målet är att NMTH ska 

utvecklas till att bli världsledande genom ständiga förbättringar, lagarbete och ett 

positivt engagemang. Strategin är att alltid leverera produkter och tjänster i rätt tid, med 
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korrekt kvalitet med ett minimum av slöseri och genom detta säkerställa en långsiktig 

konkurrenskraft (Nolato.se 1, 2016-02-05). Det första steget i implementeringen var att 

en Leankoordinator anställdes, förbättringsgrupper infördes och 5S tänket 

implementerades. Därefter infördes olika utbildningar för medarbetare gällande Lean. I 

steg två implementerades tankar om problemlösning och TPM samt 

värdeflödesanalyser. I steg tre implementeras Six Sigma, fokus på takttider och en Lean 

supply chain skapas (Danielsen, 2014). Implementeringsplanen för ME illustreras nedan 

i figur 3-4.  

 
Figur 3-4. Implementeringsplan (Danielsen, Traneheim, Leankoordinatorer, 2014). 

 
Orsaken till implementeringen av ME var att företaget behövde öka sin lönsamhet för 

att kunna vara konkurrenskraftiga på en svikande marknad. Dessutom kände NMTH att 

deras kunder började ställa krav på att de skulle arbeta med någon form av 

förbättringsarbete och då passade verktyg och tankesätt från filosofin Lean bra. Lean 

definieras av NMTH som ”En filosofi om hur man optimerar resurser där syftet med 

Lean är att identifiera och eliminera alla faktorer som inte skapar värde för slutkunden”. 

Enkelt uttryckt handlar det om ”Mer värde för mindre arbete” med målet att skapa värde 

för kunder, medarbetare, ägare och samhälle (Danielsen, Leankoordinator, 2016-01-21). 

Under implementeringen gjordes en värdeflödesanalys över en process för att få in 

tänket på vad som skapar värde och vad som inte skapar värde. Detta gjordes för att 

skapa en förståelse bland medarbetarna och ändra på tankesättet inför kraven på 

ständiga förbättringar (Danielsen, Leankoordinator, 2016-02-24). ME logon visas nedan 

i figur 3-5. som en molekyl där ingående tekniker presenteras.  
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Figur 3-5.  ME logon som en molekyl med de tekniker som används (Danielsen, Leankoordinator, 2016-02-24). 

 
I logon visas de åtta grundvärderingarna som kan delas in i tre olika grupper. 

Tillsammans bildar grupperna ett hus. Var i huset grundvärderingen hamnar beror på 

grundvärderingens funktion. De tre nedre områdena utgör grunden för huset och är 

värderingar och verktyg som används inom verksamheten. Dessa är Medarbetare, 

Ständiga förbättringar och Vår Leankultur. Områdena JIT och Kvalitet kommer i 

mittenstycket och är väggarna som bär upp taket. Taket består av grundvärderingarna 

Hållbar utveckling, Kunden i fokus och Säker arbetsmiljö och är de grundvärderingarna 

som visas utåt, mot samhället (Danielsen, Leankoordinator, 2016-02-24).  Nedan, i figur 

3-6. illustreras ME som ett hus. 
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Figur 3-6. Logon över ME med de tre olika delarna i huset utmärkta (Danielsen, Leankoordinator, 2016-02-024). 

 
3.2.2 Medarbetare 
Medarbetarna är en betydande del inom ME (Nolato.se 1, 2016-02-27) och i 

värderingen ingår: Gå dit där det händer, Stödjande ledarskap, Visualisering, 

Delaktighet och Utbildning. Att få med alla medarbetare har varit en utmaning och det 

är svårt att hitta tekniker som är specifika för medarbetare inom administrationen. Det 

märks att Lean är riktad mot produktion och produktionsprocesser (Danielsen, 

Leankoordinator, 2015-10-13). 

 

3.2.2.1 Gå dit där det händer  
Att gå dit det händer innebär att när något behöver undersökas eller utredas går de 

berörda parterna till platsen där det händer. Detta visar sig bland annat genom att 

ledningen har rond varje fredag då alla i ledningsställning är inbjudna att delta och 

besöka företagets olika avdelningar för att få en förståelse över verksamheten. Då 

verksamheten är relativt stor och komplex finns det tre olika ronder som ledningen går 

utefter ett rullande schema (Danielsen, Leankoordinator, 2016-02-24).  

 

3.2.2.2 Stödjande ledarskap 
Stödjande ledarskap innebär att ledarskapet ska vara av stödjande karaktär med målet att 

skapa en företagskultur som präglas av öppenhet och ömsesidigt förtroende (Nolato.se 

1, 2016-02-27). Hela atmosfären på NMTH präglas av öppenhet, hjälpsamhet och en 

välkomnande attityd (Egen observation, 2016-01). När medarbetarna kommer till sina 
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arbetsplatser för att börja dagens skift har produktionsansvarig gjort ett schema över 

vem som ska köra vilken maskin (Produktionsansvarig A, 2016-01). För att utveckla 

ME och få en gemensam syn på hur ME kan fungera samt stimulera kreativiteten hos 

medarbetarna anordnas en medarbetardag tillsammans med verksamheten i Lomma en 

gång om året. Det är en dag då alla anställda från Hörby och Lomma träffas och 

genomför olika aktiviteter som baseras på tekniker från Lean. Ibland har utomstående 

föreläsare bjudits in för att ge en tydligare bild av Lean (Danielsen, Leankoordinator, 

2016-01-21). 

 
3.2.2.3 Visualisering och Delaktighet 
Genom visualisering och delaktighet tillsammans med ett stödjande ledarskap ska 

problem lösas och åtgärdas (Nolato.se 1, 2016-02-27). Detta sker också genom att alla 

medarbetare ingår i förbättringsgrupper. Alla förbättringsgrupper har tavlor där 

förbättringsförslag anslås, veckans produktion visas samt problem och annan 

information visualiseras. Det finns även tavlor som visar nyckeltal, måluppfyllnad per 

månad, värdeflödesanalys och mycket mer. All information är väl synlig och tillgänglig 

för medarbetarna (Egen observation, 2016-01-29).  

 
3.2.2.4 Utbildning 
Utbildning och träning är grundläggande inom ME. NMTH har ett internt 

utbildningssystem där första steget är att alla nyanställda får en grundläggande 

utbildning om vad det innebär att vara en medarbetare på företaget. Den nyanställde får 

en pärm eller mapp där olika genomgångar och utbildningar signeras av ansvarig för 

kursen och innebär att den nyanställde får ett körkort. Alla nyanställda får också en 

fadder (Egen observation, 2016-01-28). Efter grundläggande kurser kommer 

påbyggnadskurser som är obligatoriska och när grunden för ME lagts anordnas det 

frivilliga interna utbildningar för dom som är intresserade (Danielsen, Leankoordinator, 

2016-02-03). 

 

3.2.3 Ständiga förbättringar 
ME bygger på att alla ständigt ska komma med förbättringsförslag och alla anställda 

ingår i någon förbättringsgrupp. Vilken förbättringsgrupp man tillhör avgörs av vilken 

avdelning man tillhör och totalt finns det fjorton stycken olika förbättringsgrupper. 

Varje förbättringsgrupp har möte en gång i veckan på bestämd dag och tid. Det är inte 

samma dag och tid för alla förbättringsgrupper utan dag och tid har anpassats efter hur 
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det passar den specifika förbättringsgruppen. De som arbetar ska medverka och på 

mötet behandlas nya förbättringsförslag samt utvecklingen på befintliga 

förbättringsförslag utvärderas. De stora verksamma förbättringarna är i stort sett 

genomförda och nu har NMTH fastställt en ny kategori av utmaningar som ska tas upp 

på förbättringstavlan och åtgärdas. De kallas för störningar eller störningsmoment som 

ska arbetas bort för att effektivisera verksamheten. Statistik förs över hur många 

förbättringsförslag som kommer in från olika avdelningar (Egen observation, 2016-01).  

 

Nya förbättringsförslag skrivs upp på en post-it-lapp som hängs upp på 

förbättringstavlan. Förbättringsgruppen diskuterar förslaget och när alla i gruppen 

godkänt det så utses en ansvarig som skriver in det i ett datasystem (Egen observation, 

Produktionsansvarig B, 2016-02). I datasystemet passerar förslaget totalt sju olika steg 

innan det är avslutat (Dahl, Kvalitetsansvarig, 2016-02-24). Förslag som godkänts och 

skrivits in i datasystemet skrivs också upp på förbättringstavlan som pågående 

förbättring. Varje förslag som står uppskrivet på tavlan har en statusstapel med stigande 

block att manuellt fylla i som visar dess status i den pågående processen. För varje steg 

som förslaget passerar i datasystemet fylls en stapel i tills alla är ifyllda och förslaget är 

avslutat (Egen observation, Produktionsansvarig B, 2016-02). 

 

Det första steget i datasystemet är att ansvarig för förslaget registrerar det. Därefter 

skickas det till kvalitetsavdelningen som avgör om en ändringsorder (ÄO) behöver 

utfärdas (Dahl, Kvalitetsansvarig, 2016-02-24). Enligt medarbetare C (2016-01) ska 

förbättringen godkännas av kvalitetsavdelningen för att utredas så att förbättringen inte 

strider mot några kvalitetskrav, både från myndigheter, kunder eller ur 

säkerhetssynpunkt. Eftersom NMTH producerar produkter som, om det tillverkas fel, 

kan skada människor finns det krav på spårbarhet i varje steg av produktionen och en 

förändring innebär alltid ett riskmoment som måste utvärderas. Ett ÄO avgör om ny 

dokumentation eller tillägg i befintliga arbetsorder behöver göras för att spårbarheten 

inte ska gå förlorad. Nästa steg är om förslaget kostar så måste fabrikschefen godkänna 

förslaget. Därefter går förslaget tillbaka till den ansvarige som beskriver hur det ska 

utföras och skickar det till berörd avdelning, till exempel underhåll (Dahl, 

Kvalitetsansvarig, 2016-02-24). Eventuellt material beställs hem och förbättringen 

utförs. Sist utvärderas förslaget och hela processen avslutas med att Leankoordinatorn 
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kontrollerar så att alla delar är uppfyllda och avslutar processen (Danielsen, 

Leankoordinator, 2016-02-22).  

 

3.2.3.1 Förbättringsgrupper 
Förbättringsgrupper skapar ett ökat samarbete och engagemang i arbetet med att 

ständigt förbättra (Nolato.se 1, 2016-02-27). Antalet förbättringar mäts och olika 

avdelningarna inom NMTH har olika grader av utförda förbättringar. Vissa medarbetare 

anser att det är lätt att komma på förbättringsförslag medan andra tycker att nu ”flyttar 

vi bara runt på papperskorgen” (Produktionsansvarig C, 2016-01, Medarbetare A, B, D 

2016-01, 2016-02). En del medarbetare (främst de som arbetar femskift) anser inte att 

ME är för dem då de bara är med på cirka ett förbättringsmöte per månad på grund av 

sina arbetstider (Medarbetare D, 2016-01). En annan medarbetare anser att ME är extra 

arbete men nu har man vant sig. Det är något som vi inte kommer ifrån så det är lika bra 

att vänja sig vid det (Medarbetare A, 2016-01). Medarbetare V (2016-03) anser att ME 

är mest för ledningen för hens uppgift är att köra maskiner.  

 

Avvikelser och störningar tar aldrig slut och är en del i förbättringsarbetet som fungerar 

lite som bränsle i arbetet. Projekt mot flaskhalsar är en viktig bit eftersom ”vi är inte 

starkare än vår svagaste länk” (Danielsen, Leankoordinator, 2016-02-24). Nedan, i figur 

3-7., visas en utav många förbättringstavlor och pulstavlor som finns på NMTH. Varje 

förbättringsgrupp har egna förbättringstavlor och pulstavlor och tavlorna ser därför lite 

olika ut beroende på vilken grupp som använder dem då det är fritt fram att utarbeta 

egna system (Egen observation, 2016-02-11). 

 
Figur 3-7. Bild på en förbättringstavla och en pulstavla 

 
3.2.3.2 Pulsmöte 
Varje dag har medarbetarna pulsmöten vid pulstavlorna som alltid är placerade i 

närheten av arbetsplatsen. På pulstavlorna visualiseras veckans produktion, problem och 

information som är nödvändig för den dagliga produktionen. Även pulsmöten hålls 
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under olika tider beroende på avdelning och de som arbetar vid den tiden ska närvara 

(Egen observation, 2016-01-27). Administrationen har ibland inga pulsmöten. De är 

oftast fokuserade på sina arbetsuppgifter och använder ibland kafferaster för att prata 

ihop sig och komma på förbättringsförslag (Medarbetare E, 2016-01). Delar av 

administrationen sköts över företagsgränserna och Lomma har ingen egen 

administration utan det sköts från Hörby. Det förekommer även ett starkt samarbete 

mellan olika företag inom koncernen och de avlastar varandras administrativa 

arbetsuppgifter när det är möjligt och behövligt (Medarbetare F, 2016-01). 

 
3.2.3.3 SMED 
SMED avses att implementeras men har inte blivit infört ännu. Meningen är att arbeta 

mer aktivt med att korta ställtider men det är inget som arbetas aktivt med just nu då det 

finns andra projekt som är viktigare och ger snabbare fördelar. Det har genomförts 

pilotförsök med det har prioriterats andra saker, som exempelvis att minska kassationen, 

som anses vara viktigare (Danielsen, Leankoordinator, 2016-02-22).  

 
3.2.3.4 TPM 
TPM betonas inte och talas inte om i dagligt tal hos NMTH. Då arbetet är specialiserat 

innebär det att det är svårt att byta personal mellan avdelningar och medarbetare sköter 

endast enklare reparationer och viss smörjning. Däremot finns det en rätt så flexibel 

arbetsstyrka inom avdelningarna då medarbetare kan köra flertalet maskiner inom 

avdelningen (Danielsen, Leankoordinator, 2016-02-22, Medarbetare G, H, I, J, K L, 

2016-03).   

 
3.2.3.5 OEE 
Enligt foldern Vi skapar en verksamhet i världsklass (Nolato.se 1, 2016-02-27) framgår 

det att det NMTH inte kan mäta kan de inte heller styra. MediTech branschen är en 

väldigt speciell bransch där allt måste dokumenteras och mätas. NMTH mäter mycket 

och i stort sett allt som går att mäta, mäts (Danielsen, Leankoordinator, 2016-02-22). 

Ibland upplevs det som att det sker mätningar på saker som inte behövs men det är svårt 

att avgöra vad som behövs mätas då verksamheten styrs av lagar, regler och kunder. När 

kunden vill veta något är det i kundens intresse att svar ges omgående och då är det bra 

att i stort sett allt mäts och dokumenteras. NMTH är kända för att svara snabbt (Dahl, 

Kvalitetsansvarig, 2016-02-24). Ett verktyg för att mäta är OEE och dessa mätningar 
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används som grund till förbättringar. På de nyare maskinerna mäts stopptid automatiskt 

medan de äldre maskiner behöver manuell inmatning av stopptiden ske. OEE visas per 

order för varje maskin och ett samlat värde presenteras för de anställda. Kunskapen om 

måttets innebörd är däremot inte spritt bland de anställda (Medarbetare, A, E, 2016-01, 

G, H, I, J, K, L, M, 2016-03).  

 

När nya kunder och deras orders ska beräknas används OEE och även för att se hur 

trender går. Det möjliggör också att identifiera ”dåliga” maskiner och göra förbättringar 

där det bäst behövs (Danielsen, Leankoordinator, 2016-02-22). Syftet med OEE är bra 

men ibland mäts samma sak flera gånger, vilket kan upplevas som ett dubbelarbete. 

Däremot är OEE mer ingående och visar på specifika stopp som alla vet finns men som 

ingen uppmärksammar. Redan befintliga mätningar kompletteras av OEE (Dahl, 

Kvalitetsansvarig, 2016-02-24).  

 
3.2.3.6 5S 
5S är grunden i förbättringsarbetet genom att det skapar ordning och reda som ger en 

förbättrad standard i det dagliga arbetet (Nolato.se 1, 2016-02-27). Verktyg har sina 

bestämda platser och det gör det lätt att hitta dem (Egen observation, 2016-03-01). 5S är 

övergripande på hela NMTH  och alla anställda får utbildning i 5S. Det betonas att 5S 

inte är fem olika sätt att städa utan snarare en metod för att ha ordning och reda och 

förbättra standarden. Städa är en del i arbetet men verksamheten är redan regulatoriskt 

hårt styrd på grund av hygienskäl. Arbetet med 5S är behovsstyrd, precis som mycket 

annat vilket innebär att det som behövs göras görs och inte bara göra för att göra. Det 

handlar om att förstå anledningen bakom varför 5S finns. Målsättningen med 5S är att 

minska på slöseri, minska variationer och förbättra produktiviteten och det ska utföras 

behovsstyrt (Danielsen, Leankoordinator, 2016-02-24). När 5S implementerades och 

blev en del av arbetssättet infann sig ordning och reda. Det är det bästa med ME 

(Medarbetare, A, B, 2016-01, H, N 2016-03). 

 

3.2.4 Vår Leankultur  
ME är NMTH:s Leankultur och fungerar som en vägledning i att tillsammans, genom 

engagemang, delade värderingar, se möjligheter, hjälpas åt och visa varandra respekt, 

kunna skapa långsiktig framgång. Detta går hand i hand med NMTH:s grundbultar som 

är: Vi är välorganiserade, affärsmässiga och ansvarstagande (Nolato.se 1, 2016-02-28). 



 

 

 

59 

Nolatos värdering är att de ska stödja hela samhället och ett led i det är att hyra in 

Samhall för att sköta den inre skötseln av företaget. De har haft detta uppdraget innan 

och vet kraven. Bytet av företag som sköter den inre skötseln skedde den förste februari  

(Iveberg, VD, Nolato MediTech, 2016-02-11). Det är även en kostnadsfråga då de vann 

upphandlingen (Medarbetare A, 2016-01).  

 

Enligt Danielsen (Leankoordinator, 2016-01-21) innebär en Leankultur att alla hjälps åt 

och arbetar med ständiga förbättringar. Värderingarna delas av alla och ME genomsyrar 

hela företaget, från ledning till golv. Det som ME kan bidra till i organisationen är att ge 

en företagskultur där alla känner att det är okej att komma med synpunkter och 

förbättringsförslag (Danielsen, Leankoordinator, 2016-02-22). Företagsledningen ska ha 

ett coachande ledarskap där allas styrkor ska tas tillvara och genom Lean arbeta 

smartare snarare än att arbeta snabbare. Mycket av det som görs är Lean men ME är 

mer än bara Lean. ME innefattar även hållbarhetsarbete och arbetet med etiska aspekter 

(Danielsen, Leankoordinator, 2016-02-24). Medarbetare O (2016-02) menar att ME 

genomsyrar hela organisationen på ett levande och mycket påtagligt sätt, på ett sätt som 

hen upplever väldigt ovanligt.  

 

3.2.5 Just-in-Time (JIT) 
ME strävar efter att rätt sak är på rätt plats i rätt tid genom att styra verksamheten efter 

när saker behövs (Nolato.se 1, 2016-02-28). Allt som sker på NMTH görs behovsstyrt 

(Danielsen, Leankoordinator, 2016-02-22). Genom att styra produktionen mot att skapa 

ett standardiserat arbete med ett jämnt värdeflöde i produktionsflödet, bestående av en 

hög grad av värdeadderade aktiviteter tillgodoses kundens behov (Nolato.se 1 2016-02-

28). JIT innebär enligt Danielsen (Leankoordinator, 2016-02-24) felfria leveranser och 

att tillverkningsorderna startas i rätt tid. Eftersom NMTH har liten lageryta är det viktigt 

att leveranser sker i rätt tid och där är JIT ledord (Medarbetare, P, Q, R, 

Produktionsansvarig B, 2016-01).  

 

Eftersom byggnaden är för liten för nuvarande verksamhet kommer byggnaden att 

behöva utökas. Byggnaden ägs av kommunen men tillbyggnader har gjorts tidigare och 

borde kunna göras igen (Medarbetare S, 2016-01). Eftersom det är ont om utrymme i 

alla delar måste lager och PIA (produkter i arbete) hållas nere. Utrymmesbristen på det 
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stora lagret har lett till att lagerplatser har skapats vid produktionsställena 

(Produktionsansvarig B, 2016-01). Eftersom stora krav ställs på tillverkningen av 

produkterna måste allt och alla som ska in i tillverkningen gå igenom ett antal slussar 

och allt som tas in måste spritas av innan det får föras in. I och med att byggnaden inte 

är riktigt optimal för denna form av tillverkning, då tillbyggnad skett i omgångar, blir 

arbetssätten tidskrävande. Om byggnaden varit utformad annorlunda hade en del utav 

slussarna kunnat undvikas och lastbärare hade kunnat transporteras på sådant sätt att 

avtorkning kunnat undvikas (Produktionsansvarig A, 2016-01, Medarbetare, H. I, J, 

2016-03). Ett verktyg inom JIT är Kanban system som NMTH använder mot några 

kunder då NMTHs lager är förlagt hos kunden. Kunden fakturerar sedan NMTH när 

kunden använder produkterna. Detta är ett så kallat VMI lager (Medarbetare T, 2016-

01, Danielsen, Leankoordinator, 2016-02-24). 

 

3.2.6 Kvalitet  
ME är ett produktionssystem för förbättringar men för NMTH är kvalitet alltid i fokus i 

allt som görs då det till sist handlar om människoliv (Danielsen, Leankoordinator, 2016-

01-21). NMTH:s kvalitetssystem fanns innan ME implementerades men är väldigt 

kundorienterat och processtyrt. På sätt och vis är kvalitetssystemet en form av Lean 

eftersom kunden alltid sätts i fokus, men när ME implementerades kom inte 

kvalitetsaspekten med (Dahl, Kvalitetsansvarig, 2016-02-24). Eftersom  tillverkade 

produkter ska användas på människor, tillverkas de i antingen renrum eller i hygienrum. 

Det gör att värden kontrolleras och mäts, så som exempelvis antal partiklar i rummen, 

luftfuktighet och temperatur. NMTH är en rökfri arbetsplats och vill någon röka måste 

personen gå utanför området för att inga partiklar ska komma in i anläggningen via 

luften. Alla datasystem som används måste vara validerade och allt måste ha spårbarhet 

(Dahl, Kvalitetsansvarig, 2016-02-24, Medarbetare U, 2016-02).  

 

NMTHs Kvalitetsmodell 
Den grundläggande modellen för kvalitet presenteras i figur 3-8., nedan. Kraven 

kommer från lagar, standarder och kunder. Nästa steg, Gör, innebär hur kraven ska 

uppnås. Under jämför mot specifikationerna ska produkten kontrolleras och är det något 

fel ska det åtgärdas (Dahl, Kvalitetsansvarig, 2016-01-28). 
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Figur 3-8. Övergripande bild över NMTH:s kvalitetssystem 

Detta är den klassiska plan-do-check-act cykeln men tyvärr standardiseras inte 

arbetsmetoden när det utvärderas i kvalitetssystemet (Dahl, Kvalitetsansvarig, 2016-03-

07). När många produkter är felproducerade i en batch är det i många fall mer lönsamt 

att åtgärda felet och producera hela batchen på nytt. Produkterna är små och det kostar 

för mycket att manuellt sortera ut de som är godkända (Produktionsansvarig C, 2016-

01). 

 

Kvalitetssäkring 
Kvalitet innebär att kunden är nöjd men en lika viktig aspekt är att kvalitet måste vara 

lönsamt för utan lönsamhet kan inte företaget överleva på lång sikt. För att vara 

ekonomiskt hållbart måste tillverkningsprocesserna vara väl genomtänkta och 

optimerade. Desto tidigare kvalitetsbrister upptäcks desto billigare blir det, men helst 

ska det inte förekomma några fel alls. Detta har lett till stort fokus på riskanalyser 

genom att främst använda pFMEA, där trenden är att inga fel får förekomma (Dahl, 

Kvalitetsansvarig, 2016-01-28). Enligt Danielsen (Leankoordinator, 2016-02-22) är det 

svårt att sätta rätt nivå på kvaliteten. För bra kvalitet kostar mycket pengar men att inte 

hålla rätt kvalitet, om så bara för en gång, kan få följder som kan äventyra hela 

verksamheten. Eftersom verksamheter inom MediTech måste uppfylla lagkrav och 

regler innebär det mycket dokumentation, där målet är att säkerställa tillverkningen. Allt 

som görs måste gå att spåra och dokumentationen sparas därför i många år. En viktig 

aspekt när det gäller kvalitet är att det måste få ta tid (Medarbetare A, B, 2016-01). När 

någon gör en avvikelserapport läggs fokus på vad som blivit fel och inte på vem som 

gjort fel. När ett fel förekommer är det oftast fel på processen. Absolut viktigaste 

aspekten på Nolato är dokumentation och det som inte dokumenteras har inte hänt 

(Dahl, Kvalitetsansvarig, 2016-01-28). 
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NMTH har olika certifieringar inom ISO1 som ger en form av riktlinjer men möjliggör 

även att alla talar samma språk. Krav på certifieringarna kommer från kunder, ägare och 

i marknadsföringen. Finns inte certifieringar enligt vissa branschkrav går det inte att 

sälja. NMTH är certifierad enligt tre olika standarder; ISO 9001, ISO 14001 och ISO 

13458. ISO 9001 är en standard för kvalitetsarbetet i företaget och grundar sig i idén att 

företag ständigt ska förbättra sina processer för att tillgodose intressenter och kunders 

behov (ISO.org-A, 2016-02-08). ISO 14001 är en miljöstandard som avser att hjälpa 

företag, oavsett storlek och bransch, i deras miljöarbete och därmed uppnå en ökad 

resursförbrukning med mindre spill. Standarden förespråkar ständiga förbättringar och 

ansvarstagande gällande miljön (ISO.org-B, 2016-02-08). ISO 13485 är en 

branschspecifik standard för företag inom medicinteknik och ställer krav på god 

dokumentation och tillverkningssed. Årliga kontroller sker av Intertek2 för att 

säkerställa att kvalitetssystemet fungerar och följs (Dahl, Kvalitetsansvarig, 2016-01-

28). Eftersom NMTH mäter och dokumenterar allt som görs hela tiden så upptäcks 

problem många gånger genom avvikelser eller störningar i mätningen. Andra sätt som 

problem upptäcks på är kundklagomål eller att medarbetarna upptäcker problem 

(Danielsen, Leankoordinator, 2016-02-24).  

 

När felsökning sker används riskanalyser som pFMEA och PDCA. Vid kända problem 

löses de med verktyget 5 Varför och vid större problem har Six Sigma börjat användas. 

Eftersom 5 Varför oftast stannar för tidigt och grundorsaken inte fastställs uppkommer 

större problem. Detta innebär att det oftast bara är symptomen på problemet som 

åtgärdas. Att använda Six Sigma kräver mycket manuellt arbete då data ska tas fram. 

Det är inte alltid som de mätningar som finns i det befintliga systemet går att plocka 

                                                
1 ISO (International Organization for standardization) är en oberoende organisation, 
lokaliserad i Geneve, som arbetar fram och ger ut olika standarder och dokument för 
ungefär 90 länder (Rothery, 1995). Organisationen riktar sig mot alla företag med 
avsikten att skapa standarder som accepteras globalt. ISO skapar standarder utefter de 
krav som marknaden ställer och i dagsläget finns över 19 000 stycken standarder 
(www.ISO.org-A, 2016-02-08).  
 
2 Intertek är är en stor global oberoende organisation som bland annat arbetar med 
certifieringar och inspektioner i syfte att hjälpa företag erhålla en hög kvalitet och 
säkerhet på sina produkter, system och processer (Intertek.se-A, 2016-02-08). Intertek 
utfärdar certifieringar av bland annat ISO standarder (Intertek.se-B, 2016-02-08).  
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fram på ett optimalt och tillförlitligt sätt vilket innebär att den måste kontrolleras 

manuellt (Dahl, Kvalitetsansvarig, 2016-03-07). 

 

3.2.6.1 Six Sigma 
Six Sigma används vid större problem som passar att lösas som enskilda projekt och är 

ett bra verktyg för att kunna identifiera och lösa specifika problem på ett effektivt sätt 

(Dahl, Kvalitetsansvarig, 2016-02-24, Danielsen, Leankoordinator, 2016-02-24).  Där 

har Lean och Six Sigma två olika roller. Lean är bra på att hitta övergripande slöseri 

medan Six Sigma fungerar bättre på enskilda projekt. När Six Sigma används inom ME 

är det för att komplettera bristen hos Lean. Inom ramen för Six Sigma är det DMAIC 

modellen som används (Danielsen, Leankoordinator, 2016-02-24).  

 

DMAIC står för Define-Measure-Analyze-Improve-Control. I första fasen i modellen, 

Define, identifieras och definieras problemet. I nästa steg, Measure, samlas mätdata in 

för att tydliggöra det specifika problemet. I Analyze används ibland Iswikawa diagram 

för att hitta grundorsaken eller roten till problemet. Att ständigt fråga varför är ett 

grundläggande sätt att förbättra och hitta orsaker till problem. Improve steget görs 

genom så kallad försöksplanering. Det innebär att pröva eller testa lösningsalternativ. I 

sista steget, Control, är den främsta metoden att jämföra ny mätdata efter att 

förändringen gjorts för att se om det blivit en förbättring (Danielsen, Leankoordinator, 

2016-02-24).  

 

Six Sigma är ett verktyg som nyligen börjat användas och det är svårt att jämföra 

verktyget med andra tekniker eftersom utvärdering och förbättring av tekniker som 

används ständigt pågår. Precis som hela arbetet med ME (Danielsen, Leankoordinator, 

2016-02-24). Målet med Six Sigma är att få till ett standardiserat arbetssätt som kan 

ingå i kvalitetssystemet (Dahl, Kvalitetsansvarig, 2016-03-07). Under ett fabriksmöte 

framkom det att arbetssättet Six Sigma inte är helt förankrat hos medarbetarna (Egen 

observation, 2016-02-11).  

 

3.2.7 Hållbar utveckling  
En del i arbetet med ME är hållbar utveckling genom att designa processerna så att 

resursförbrukningen hålls nere främst genom att minska alla former av slöseri med 

resurser. NMTH är också certifierade enligt ISO 14001 som en del i miljöarbetet 
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(Nolato.se 1, 2016-02-28). Riktlinjerna som ges av ISO ligger inbyggda i rutinerna och 

det blir mycket rutiner och många dokument att hålla reda på (Dahl, Kvalitetsansvarig, 

2016-02-24). Att minska kassationen, energibespara och återvinna är viktiga bitar i 

hållbarhetsarbetet. Ett mål är att minska på maskiner som använder hydraulolja till 

driften och istället använda eldrivna maskiner. Andra mål är att installera fler 

automatiska lampor som är rörelsestyrda och därmed minska på elförbrukningen. Det 

pågår även ständiga förbättringsprojekt för att minska kassationen och VD:n Iveberg har 

haft internutbildningar för medarbetarna om hur energi kan sparas. Generellt ställer 

ägarna högre krav än kunderna men NMTH har höga krav oavsett via lagstiftningen och 

från kommunen (Dahl, Kvalitetsansvarig, 2016-01-28). En annan form av hållbar 

utveckling som medarbetare försöker förbättra är möjligheten att åka kollektivt till sin 

arbetsplats. Det finns i dag många som pendlar till Hörby men eftersom ingen 

busshållplats finns i anslutning till arbetsplatsen innebär det att de måste bilpendla. 

Trots att namninsamling skett till kommunen om att få en busshållplats vid 

anläggningen har inte kommunen ansett att behovet är stort nog för att tillgodoses 

(Produktionsansvarig A, 2016-01, Medarbetare, U, 2016-02).    

 
3.2.7.1 Minska slöseri 
Slöseri är en stor del av arbetet och de flesta förbättringarna är riktade mot att minska på 

slöseri. Tid är i många sammanhang kopplat till slöseri men genom att arbeta smartare 

kan tiden användas effektivare. Den tid som går till aktiviteter som ger värde är liten 

relativt den totala ledtiden. Detta är en viktig bit att arbeta med och här är ME ett bra 

verktyg för att hitta denna form av slöseri. Det är främst sju plus ett slöseri som 

uppmärksammas. Det är överproduktion, transporter, lager, slöseri i processen, väntan, 

onödiga rörelser, omarbeten och outnyttjad kompetens (Danielsen, Leankoordinator, 

2016-02-24). Exempel på slöseri är de transporter som sker internt och som inte är 

optimala. Främsta skälet till detta är att det skett många tillbyggnationer genom åren 

vilket gör att byggnaden som helhet inte möjliggör effektiva transporter. Av hygienskäl 

begränsas också framkomligheten i byggnaden. Exempelvis måste en back som lämnat 

hygienavdelningen genomgå vissa rutiner och färdas särskilda vägar in på avdelningen 

igen (Produktionsansvarig A, 2016-01, Medarbetare G, H, I, 2016-03).  
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3.2.7.2 Miljöhänsyn 
NMTH är certifierad enligt miljöstandarden ISO 14001. Miljöstandarden avser att 

hjälpa alla företag i deras miljöarbete. Målet är att öka resursförbrukningen genom 

mindre spill (ISO.org-B, 2016-02-08). Medicinbranschen handlar mer om att rädda och 

underlätta människors liv och det innebär att fokus på miljöhänsyn inte är så uttalat eller 

ens existerar. Men Nolato MediTech har som övergripande policy att arbeta för en 

bättre miljö och det är ägarna som har satt kravet på att NMTH ska certifieras enligt ISO 

14001. NMTHs kunder bryr sig inte så mycket men samhället gör (Dahl, 

Kvalitetsansvarig, Danielsen, Leankoordinator, 2016-02-24). 

 

3.2.8 Kunden i fokus  
ME är ett sätt att arbeta med kunden i fokus vilket genomsyrar hela verksamheten. 

Arbetet inkluderar att minimera alla icke värdeadderande aktiviteter men andra delar för 

att öka värdet till kunden är att genom hög kompetens och lyssna till kundens behov för 

att vidare överträffa kundens behov och förväntningar (Nolato.se 1, 2016-02-28). 

Danielsen (Leankoordinator, 2016-02-24) menar att värdeflödet är allt som görs med 

produkten för att skapa ett värde för kunden. Slöseri skapar inget värde och därför är det 

viktigt att arbeta bort dem. NMTH arbetar också aktivt för att utnyttja den kompetens 

som finns inom organisationen, vilket är en del i arbetet med ME. Detta visar sig 

exempelvis genom att en fotointresserad medarbetare fick ta bilderna till broschyren, Vi 

skapar en verksamhet i världsklass och en annan medarbetare kom på idén att filma en 

tillverkningssekvens för att lättare kunna identifiera ett problem inom ett projekt med 

Six Sigma (Danielsen, Leankoordinator, 2016-02-24). Enligt medarbetare A-D,G-N, P-

Q, T, V (2016-01,02, 03) kommer alltid kunden först och det gör att arbetet med ME 

ibland kommer i andra hand. Det viktiga är att producera så att leveranser kan ske i tid.  

  

3.2.9 Säker arbetsmiljö  
NMTH arbetar genom ME för att skapa en arbetsmiljö utan olyckor och ohälsa genom 

ergonomi, friskvård och åtgärda risker för att ständigt förbättra arbetsplatsens säkerhet 

och arbetsmiljö (Nolato.se 1, 2016-02-28). Medarbetarnas välmående och arbetsmiljö är 

viktigt i ME och därför görs en medarbetarundersökning vartannat år och en 

hälsoundersökning vart tredje år. Undersökningarna avser att stämma av hur 

medarbetarna mår och trivs. Företaget motiverar också de anställda till att motionera 

genom att ge bidrag för motion, men även anordna bandyträningar och andra aktiviteter 
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(Medarbetare F, 2016-01). NMTH hyr den lokala idrottshallen en gång i veckan för att 

medarbetare ska kunna spela innebandy (Danielsen, Leankoordinator, 2016-01-27). I 

matsalen finns det även ett hälsotema där olika recept finns för den som är intresserad 

att hämta, en skärm visar råd om hälsa och det bjuds på frukt till alla som vill ha. Även 

föreläsningar om hälsa brukar anordnas och det anses viktigt att motivera människor till 

att röra på sig (Dahl, Kvalitetsansvarig, 2016-03-07).  

 

3.3  Analys Medical Excellence  
Nedan analyseras empiri med den relevanta teoretiska referensramen. Analysen 

genomförs genom pattern matching vilket innebär att empirin jämförs med teorin för att 

svara på frågeställningen: Hur väl följer Medical Excellence relevant teori om Lean?  

och därmed uppnå syftet.  

 
3.3.1 ME och Lean 
ME är NMTH:s variant på Lean (Danielsen, Leankoordinator, 2016-01-21) och ett bevis 

för detta är att NMTH vunnit Leanpriset ihop med verksamheten i Lomma. Men 

eftersom Lean inte är definierat (Taylor et al., 2013) är det viktigaste med Lean att 

företag implementerar de understödjande, handfasta tekniker som passar för 

verksamheten (Taylor et al., 2013, Trent, 2008). Målet är att minska på slöseri (Taylor 

et al., 2013, Olhager, 2013, Marin-Garcia, Bonavia, 2014, Camacho-Minano et al., 

2013, Longoni et al., 2013), få ett företag av världsklass (Trent, 2008) och att påverka 

företagskulturen (Liker, 2009, Taylor et al., 2013, Bicheno, Holweg, 2009, Marin-

Garica, Bonavia, 2014, Trent, 2008). Genom att företag implementerar de 

understödjande, handfasta tekniker som passar för företaget blir varje implementering 

av Lean unikt. Det viktiga ligger i att uppnå syftet med att byta styrfilosofi utefter hur 

företaget ska drivas. Att byta styrfilosofi kostar pengar och tar tid (Lindvall, 2011). 

Misslyckas företaget dessutom med att få fördelarna av bytet kan det i värsta fall hota 

hela företagets existens (Egen observation, 2016-03-20).  

 

Under studiens gång och från tidigare erfarenheter om Lean fås uppfattningen att Lean 

är en onödig styrfilosofi. ”Lean är inget för mig, jag gör som jag alltid har gjort” 

(Medarbetare D, 2016-01), ”Lean – ja det är något för ledningen, jag arbetar på golvet 

och sköter mina maskiner” (Medarbetare V, 2016-03). Forskarna till denna studie anser 

däremot att Lean är en viktig styrfilosofi då det är ett sätt för företag att implementera 
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förnuft i och med att det visar vilka skrivna och oskrivna regler som företagskulturen 

ska bestå av. Den filosofiska beskrivningen av förnuft är enligt Svenska akademins 

ordbok (ga3.spraakdata.gu.se 2016-03-20) kunskapsförmåga hos människan som 

bestäms dels av kunskapsteoretisk förmåga i allmänhet, logisk förmåga, förmågan av 

slutledning och bildning, idéer och analytiskt tänkande. Problemet med förnuft blir 

alltså att varje människa har en egen form av förnuft eftersom det bygger på händelser, 

upplevelser, kunskap och insikter som en människa får genom hela sin livstid. Det gör 

att förnuft blir ett levande väsen som hela tiden utvecklas – precis som Lean måste vara 

för att kunna bli framgångsrikt. Genom att företaget anger vilka understödjande, 

handfasta tekniker som ska implementeras standardiseras en gemensam syn på vad som 

är viktigt inom företaget, vilket leder till att hur förnuftet ska vara anges. Genom en 

lyckad Lean implementering kommer företaget att ändra på företagskulturen och 

därmed ange vilket kollektivt sunt förnuft som ska vara styrande för att leda företaget 

mot framgång (Egen observation, 2016-03-19). Enligt Dalin (1997) är en företagskultur 

de oskrivna och skrivna reglerna som visar vilka gemensamma föreställningar som ska 

råda vid varje enskilt ögonblick.   

 

3.3.2 ME som styrfilosofi och därmed NMTHs standardiserade sunda 

förnuft 

ME implementerades för att förbättra det ekonomiska läget, öka kvaliteten och baseras 

på Nolatos själ med målet att möjliggöra att NMTH utvecklas till ett företag i 

världsklass (Danielsen, Leankoordinator, 2016-01-21, Nolato.se 1, 2016-02-05). Detta 

ska möjliggöras genom att använda sig av principerna ständiga förbättringar, lagarbete 

och positivt engagemang och uppnås genom att alltid leverera produkter och tjänster i 

rätt tid, med korrekt kvalitet med ett minimum av slöseri och därigenom uppnå en 

långsiktig konkurrenskraft (Nolato.se 1, 2016-02-05). I och med detta uttalande visar 

NMTH varför en ny styrfilosofi behövdes år 2010, grunden för det sunda förnuftet och 

målet vilket överensstämmer med den teoretiska referensramen över Lean. Att få fram 

företag av världsklass tar tid – mellan tre till fem år enligt Hansen (2001) vilket innebär 

att det tar tid för det sunda förnuftet att genomsyra ett företag och bli den ledande 

styrfilosofin. NMTH uppfyller väl Hansens (2001) definition över vad som 

karaktäriserar ett företag av världsklass då de arbetat med och utefter sin styrfilosofi i 
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närmare sex år och infört tänket på ständiga förbättringar med välutvecklade grupper 

som samarbetar (Egen observation, 2016-03-19).  

 

3.3.3 Illustration över ME 
ME illustreras i en logo i form av en molekyl innehållande olika delar som tillsammans 

beskriver de ingående grundvärderingarna som blivit utvalda därför att de passar 

verksamheten och därmed bli unikt för företaget (Danielsen Leankoordinator 2016, 

Egen observation, 2016-03). Att det är en unik anpassning baseras på tidigare 

erfarenheter med Lean och genom forskningen angående denna studie visar det sig att 

TPS-huset brukar kopieras rakt av (Egen observation, 2016-03-21, Danielsen, 

Leankoordinator, 2016-03-23). TPS-husets syfte är detsamma som ME logon, det vill 

säga att visa de understödjande, handfasta teknikerna som ingår i styrfilosofin (Olhager, 

2013).  Nedan visas ME huset tillsammans med TPS huset i figur 3-9. 

 
Figur 3-9. ME huset och TPS huset 

Grunden för ME är de understödjande, handfasta teknikerna som berör Medarbetare, 

Ständiga förbättringar och Vår Leankultur. JIT och Kvalitet ligger i väggarna och är de 

teknikerna som möjliggör ME och håller upp taket. Överst kommer taket och innehåller 

de delar som visas utåt i samhället. De grundvärderingarna är Hållbar utveckling, 

Kunden i fokus och Säker arbetsmiljö (Danielsen, Leankoordinator, 2016). Taket 

rimmar väl med Petersson et al. (2012) och Braun, Kessiakoff (2011) inställning att 

Lean påverkar alla som kommer i kontakt med företaget. Logon av ME visar arbetet 

med Lean som ett system där alla delar hänger ihop (Egen observation, 2016-03-11) och 

enligt Larsson (2008) är ett Leansystem större än alla ingående delar och samverkar 
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med samhället. Detta är grunden för att kunna skapa en stark företagskultur och därmed 

sätt ramarna för det sunda förnuftet.  

 

3.3.4 Medarbetare 
Enligt Nolato.se 1 (2016-02-27) är grundvärderingen medarbetare en betydande del 

inom ME och varje vecka går ledningen runt i verksamheten för att få veta hur det går 

och förstå verksamheten (Danielsen, Leankoordinator, 2016-02-24). Idéen med att gå 

dit det händer, vilket fredagsronden är (Egen observation, 2016-03-11), kallas för att gå 

till Gemba (Bicheno, 2007). Detta är mycket viktigt då det ligger på ledningen att sätta 

gränserna för makro-processerna som styr den övergripande verksamheten och 

medarbetarna ändrar på mikroprocesserna (Ljungberg, Larsson, 2012, Olhager, 2013. 

Medarbetarna på NMTH har medarbetadagar och förbättringsmöten för att få tid till att 

dela med sig av sina kunskaper och hur de avser att ändra på mikroprocesserna. De har 

även pulsmöten som överensstämmer med den relevanta teoretiska referensramen.  

 

I dagens komplicerade värld där högre positioner tillsätts mer utefter personers 

akademiska kunskaper mer än att ”ha gått den långa vägen” är gå till Gemba en metod 

för att få med förnuftet som finns på verkstadsgolvet till ledningen. Det innebär att 

ledningen behöver få en ny roll och se sig mer som en stödprocess (Egen observation, 

2016-03-23). Inom ME ska ett ledarskap vara av en stödjande karaktär med målet att 

skapa en företagskultur som präglas av öppenhet och ömsesidigt förtroende (Nolato.se 1 

(2016-02-27). Även medarbetares fulla kapacitet ska användas när så är möjligt 

organisationen (Danielsen, Leankoordinator, 2016-02-24) vilket även teorin angående 

Lean menar. Detta är ytterligare ett sätt att öka förståelsen mellan alla som arbetar inom 

en Lean-inspirerad styrfilosofi och ökar förståelsen för varandras förnuft (Egen 

observation, 2016-03-23). Vilket även stämmer överens med teorin där Larsson (2008) 

påpekar att det är viktigt att företaget utvecklar kompetens i att lyssna och samverka 

med andra aktörer för att kunna utvecklas.    

 

För att Lean ska vara verksamt måste det genomsyra hela organisationen, även 

administrationen (Larsson, 2008). Detta upplevs som en utmaning inom NMTH 

(Danielsen, 2015-10-13). Enligt Larsson (2008) ska administrationens utvärdering över 

hur de arbetar med Lean inte fokuseras på hur många förbättringsförslag de kommer 
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med utan hur de bemöter kunder. Kunder definieras som alla aktörer som möter NMTH 

på något sätt. Det gör att även medarbetare inom organisationen är en kund när denna 

kommer med frågor till exempel angående löneutbetalningar eller om fel lön har 

betalats ut. Målet för administrationen är att hela tiden förbättra sig i hur kunder bemöts 

(Larsson, 2008) och därmed borde deras involvering i ME mätas mer över hur väl 

kunden bemöts och den hjälp som administrationen bidragit med.  

 
3.3.5 Ständiga förbättringar 
Ständiga förbättringar är grunden inom ME (Danielsen, Leankoordinator, 2016) och alla 

medarbetare ingår i förbättringsgrupper där målet är att alla ska komma med 

förbättringsförslag (Egen observation, 2016-01, Produktionsansvarig A, 2016-02). 

Visualisering sker genom tavlor där information gällande bland annat produktion och 

finansiell information presenteras (Egen observation, 2016-01-29). Enligt Olhager 

(2013) och Meland, Meland (2006) heter verktyget och tankesättet med ständiga 

förbättringar Kaizen inom Lean-filosofin och NMTH följer den teoretiska 

referensramen väl. De har bland annat en visualisering av lappar på förbättringstavlan 

som till stor del följer Kaizenlappens vandring (Egen observation, 2016-03-11).  

 

Inom arbetet med ständiga förbättringar ska tankesätt från TPM, SMED, OEE och 5S 

ingå enligt ME (Egen observation, 2016-03-11). TPM innebär att företaget ska ha en 

flexibel arbetsstyrka gällande bemanning och underhåll av maskiner (Danielsen 

Leankoordinator, 2016-02-22). Detta stämmer väl överens med den teoretiska 

referensramen där TPM beskrivs som en filosofi som avser att skapa en produktion med 

maskiner som inte får haverier där medarbetarna vårdar dem (Muchiri, Pintelon, 2008). 

Målet med TPM uppnås främst genom att förändra företagskulturen för att få 

medarbetare som engagerat ansvarar och underhåller maskinerna (Ljungberg, 2000, 

Levitt, 2008). Däremot används inte TPM filosofin på det sätt som teorin eller NMTH:s 

definition av det är. Detta beror på att maskinerna är komplexa och underhållspersonal 

oftast tillkallas vid haverier. Medarbetarna är flexibla angående att köra maskiner inom 

den avdelning de är på men mindre flexibla att köra maskiner på andra avdelningar 

(Danielsen, Leankoordinator, 2016-02-22, Medarbetare G-L, 2016-03).  

 

Nyckeltalet OEE används som ett mått på effektiviteten på maskinutnyttjandet som en 

grund till förbättringar (Nolato.se 1, 2016-02-27, Danielsen, Leankoordinator, 2016-02-
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22, Dahl, Kvalitetsansvarig, 2016-02-24). Denna syn på OEE stämmer överens med den 

teoretiska referensramen över OEE där Braglia et. al (2008) beskriver OEE som ett mått 

för att utvärdera effektiviteten i en produktion för att säkerställa att resurserna utnyttjas 

korrekt. Enligt Bicheno (2007) ska fokus gällande OEE mätningar vara på de kritiska 

maskinerna i produktionsprocessen. Måttet tar inte hänsyn till alla de faktorer som i 

verkligheten påverkar maskinens kapacitetsutnyttjande (Ljungberg, 1998) och ger 

därför inte heller en optimal överblick över den verkliga produktionseffektiviteten 

(Zammori et. al 2011). Trots att måttet visar hur väl maskiner som körs av medarbetare 

på golvet används i fråga om driftstid så är måttet inte känt bland medarbetarna som är 

på golvet (Medarbetare, A, E, 2016-01, G-M, 2016-03). SMED (Single Minute 

Exchange of Dies) används inte av NMTH ännu trots att det har gjorts pilotförsök då 

andra viktigare projekt har prioriterats (Danielsen, Leankoordinator, 2016-02-22).  

 

5S ses som en metod för att skapa ordning och reda samt förbättra standarden. 

Verksamheten på NMTH är hårt reglerat på grund av hygienskäl och 5S sker 

behovsstyrt och genomsyrar hela företaget (Danielsen, Leankoordinator, 2016, 

Nolato.se 1, 2016-02-27, Medarbetare, A, B, 2016-01, H, N 2016-03). Detta stämmer 

väl överens med den teoretiska referensramen (Bicheno, 2007, Ljungberg, 2000).  

 
3.3.6 Vår Leankultur 
Vår Leankultur innebär att alla hjälps åt att arbeta mot gemensamma mål. Medarbetare 

utbildas i att ständigt förbättra verksamheten och ME genomsyrar hela företaget. ME 

blir ett sätt att arbeta fram en företagskultur där alla visar respekt gentemot varandra och 

känna att det är okej att komma med åsikter och förslag på förbättringar (Danielsen, 

Leankoordinator, 2016, Egen observation, 2016-02, Nolato.se 1, 2016-02-27). Det är ett 

verktyg för att låta alla komma till tals när det sunda förnuftet ska fastställas. Enligt den 

teoretiska referensramen är en förutsättning för att Lean ska bli framgångsrikt att de 

understödjande, handfasta tekniker som används måste ändra på företagskulturen och 

genomsyra alla aktiviteter och alla nivåer inom hela företaget (Bicheno, 2007, Hansen 

2001, Liker, 2009, Taylor et al., 2013, Bicheno, Holweg, 2009, Marin-Garica, Bonavia, 

2014, Trent, 2008). Men ME är större än så och innefattar även delar gällande 

hållbarhetsarbete och arbete med etiska aspekter i samhället (Danielsen, 

Leankoordinator, 2016) vilket inte uppmärksammas inom den teoretiska referensramen 

över Lean utan är något unikt för ME och ingår i NMTHs sunda förnuft.  
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3.3.7 JIT (Just-In-Time) 
NMTH arbetar behovsstyrt med strävan efter att rätt saker ska vara på rätt plats i rätt tid 

(Nolato.se 1, 2016-02-28) och därmed används JIT (Danielsen, Leankoordinator, 2016-

02-28). Medarbetare P och Q (2016-01) menar att JIT är en anpassning som måste göras 

då samhället mer och mer kräver det. Det är en del i arbetet med JIT att ha felfria 

leveranser och se till att tillverkningsorderna startar i rätt tid (Medarbetare, P, Q, R, 

Produktionsansvarig B, 2016-01). Däremot är inte byggnaden optimal för verksamheten 

vilket leder till att slöseri med tid uppstår i vissa arbetsmoment och förflyttningar 

(Medarbetare, H, I, J, 2016-03, Produktionsansvarig A, 2016-01). Enligt den teoretiska 

referensramen innebär JIT att tillverkning och leverans ska ske i rätt tid och i rätt mängd 

genom att endast tillverka och leverera det som efterfrågas när det efterfrågas (Olhager, 

2013, Sugimori et al., 1977). Detta stämmer överens med hur NMTH använder och 

definierar JIT. En annan del i JIT är användandet av Kanban system mot de kunder som 

NMTH har VMI lager hos (Medarbetare T, 2016-01-29, Danielsen, Leankoordinator, 

2016-02-24). Kanban är ett vanligt verktyg inom JIT som går ut på att det finns 

markörer som talar om när produkter behövs (Olhager, 2013, Womack, Jones, 2003) 

vilket innebär att även här stämmer teori och NMTH understödjande, handfasta tekniker 

överens. 

 

3.3.8 Kvalitet  
Kvalitet på NMTH är att göra kunden nöjd (Danielsen, Leankoordinator, 2016, Dahl, 

Kvalitetsansvarig, 2016-02-24). Detta stämmer med den syn på kvalitet som Munro-

Faure (1992) anser när det gäller kvalitet inom Lean. Kvalitet är en viktig del inom ME 

och kvalitet är alltid i fokus (Danielsen, Leankoordinator, 2016) till och med så mycket 

så att när ME implementerades kom inte det dåvarande kvalitetssystemet specifikt med i 

ME (Dahl, Kvalitetsansvarig, 2016-02-24). Kvalitetssystemet bygger mycket på 

riskanalyser som  plan-do-check-act cykeln (PDCA) och pFMEA (Dahl, 

Kvalitetsansvarig, 2016-02-24) vilka följer de teoretiska beskrivningen av PDCA och 

pFMEA (Bergman, Klefsjö, 2012, Granbom, 1992). Det finns en skillnad när det gäller 

PDCA och det är att den börjar med att specifiera att krav ligger till grund för hela 

kvalitetscykeln (Egna observationer, 2016-03-11). Kraven och att kvaliteten säkerställs 

görs av ett oberoende företag som kontrollerar att NMTH följer ISO-standarderna 

(Dahl, 2016-02-24). Kvalitet enligt ME är att göra kunden nöjd och följer sedan den 

teoretiska beskrivningen av Jidoka.  Jidoka innebär att fokus ligger på kvalitet genom 
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att göra kvalitet närvarande i alla delar på företaget (Olhager, 2013). Även tankesättet 

med att märka upp verktyg och hålla ordning och reda som används inom ME (Egen 

observation, 2016-03-01) har en teoretisk motsvarighet och kallas för Poka-Yoke 

(Olhager, 2013). 

 

Enligt Egen observation (2016-03-23) finns det ingen orsak till att kvalitetssystemet 

som fanns innan ME inte ingår i ME. Idag upplever NMTH det som två separata system 

som ibland går in i varandra. Först kommer tänket på förbättringsförslag och sedan när 

kvalitet kommer med synpunkter blir det ytterligare arbete för medarbetarna (Dahl, 

Kvalitetsansvarig, 2016-02-24). Enligt egen observation (2016-03-23) handlar det om 

en inställning till vad som ingår i ME. Kvalitetsaspekten är levande inom hela företaget 

men tas för givet då tillverkningen är så specifikt inriktad mot produkter som ska 

användas på människor och därmed måste ske under strikta, kontrollerade förhållande. 

Alla datasystem som används måste vara validerade och allt måste ha spårbarhet (Dahl, 

Kvalitetsansvarig, 2016-02-24, Medarbetare U, 2016-02). I ME ingår en grundvärdering 

som heter kvalitet och där anges att medarbetare ska göra rätt från början, en 

kvalitetssäkring ska finnas i allt som görs (ÄO-ärenden) och Six Sigma ska användas. 

Genom att använda Six Sigma i ME åtgärdas problemet med att Lean främst är bra på 

att synliggöra slöseri genom att lägga fokus på de icke värdeskapande aktiviteterna. Six 

Sigma lägger fokus på specifika aspekter, till exempel kassation, inom de 

värdeskapande aktiviteterna och därmed komplementerar de varandra.  

 

I utbildningen för nyanställda ingår att de får en fadder samt en ingående föreläsning om 

kvalitet på NMTH samt miljöarbetet (Egen observation, 2016-03-23). Genom 

utbildningen och faddern börjar NMTH visa sitt sunda förnuft angående kvalitet och det 

är det som utgör ME i slutänden. Därmed blir kvalitet en levande del av ME men 

behöver belysas mer för att som det är nu tas det för givet (Egen observation, 2016-03-

23).  

 

Att säkerställa kvaliteten innebär att arbeta med att hitta orsaker till problem, vilket 

inkluderar att ständigt fråga varför (Dahl, Kvalitetsansvarig, 2016-02-24). Tankesättet 

genomsyrar hela organisationen vid felsökningar men även fiskbensdiagram används 

(Danielsen, Leankoordinator, 2016).  Enligt Bicheno (2007) innebär verktyget 5 varför 
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att grundorsaken till problem identifieras genom att ifrågasätta och frågan varför ställs 

fem gånger. Dock anses felsökningsprocessen på NMTH stanna för tidigt utan att den 

verkliga grundorsaken utreds vilket leder till större problem som behöver andra, mer 

ingående verktyg, för att lösa (Dahl, Kvalitetsansvarig, 2016-02-24). Bicheno (2007) 

anser att det är fundamental inom filosofin Lean att finna och lösa grundorsaker till 

problem.  

 

Andra mer ingående verktyg, för att hitta orsaken till problem och lösa dem, är att 

använda Six Sigma (Dahl, Kvalitetsansvarig, 2016-02-24). Detta är ett nytt verktyg att 

använda (Danielsen, Leankoordinator, 2016-02-24) som anses vara bra på att kunna 

identifiera och lösa specifika problem på ett effektivt sätt (Dahl, Kvalitetsansvarig, 

2016-02-24). Six Sigma är även ett bra sätt att hitta slöseri i produktionen (Danielsen, 

Leankoordinator, 2016-02-24). Den teoretiska synen på Six Sigma är att det är ett 

verktyg för att identifiera variationen i önskad kvalitet hos produkter (Keller, 2005) i 

syfte att skapa en produktion utan felaktiga produkter. Strukturerade problem med 

kvaliteten löses genom ständiga förbättringar. Lean har svagheter i att identifiera 

detaljerade problemlösningar och att använda Six Sigma är en bra lösning på det 

problemet (Bicheno, 2007).  

 

När Six Sigma används för att lösa problem så skapas ett projekt som ibland använder 

Six Sigmas DMAIC modell (Egen observation, 2016-03-23, Danielsen, 

Leankoordinator, 2016-02-24). Då följer DMAIC den teoretiska referensramen vilket 

inte är så anmärkningsvärt. Det är ett nytt verktyg som håller på att implementeras och 

det sunda förnuftet har därför inte utvecklats angående verktyget så väl så att det kan 

påverka hur det används (Egen observation, 2016-03-23).  

 
 
3.3.9 Hållbar utveckling 
En grundvärdering i arbetet med ME är hållbar utveckling genom att hålla 

resursförbrukningen nere, främst genom att minska alla former av slöseri (Nolato.se 1, 

2016-02-28, Danielsen, Leankoordinator, 2016). Att minska kassation, hushålla med 

energi och återvinna är viktiga bitar i hållbarhetsarbetet (Dahl, Kvalitetsansvarig, 2016-

01-28). Slöseri är en grundläggande del inom filosofin Lean och kallas för Muda. Muda 

innebär att ta bort alla onödiga aktiviteter och slöseri genom att aktivt söka och arbeta 
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bort dom (Meland, Meland, 2006, Womack, Jones, 2003). Det finns olika former av 

slöseri (Bicheno, 2007) och NMTH arbetar aktivt för att minska på dem alla (Egen 

observation, 2016-03-12). Det viktiga inom arbetet med att förebygga slöseri är att 

designa processer och arbetssätt utefter den förutsättningen (Bicheno, 2007). Processen 

med förbättringsarbeten är ingående och syftar till att hitta fel och brister som i 

slutändan kan påverka produkter och tillverkningssätt negativt (Dahl, Kvalitetsansvarig, 

2016-02-24, Danielsen, Leankoordinator, 2016-02-22).   

 

3.3.10 Kunden i fokus 
ME har som mål att öka det kundupplevda värdet och allt inom NMTH görs 

behovsstyrt, utefter vad kunden behöver (Nolato.se 1, 2016-02-05, Danielsen, 

Leankoordinator, 2016-02-24). Ibland kommer även kunden före arbetet med ME 

(Medarbetare, A-D, G-N, P, Q, T, V, 2016-01,02, 03). Medarbetarna syftar på att det är 

själva förbättringsarbetet som kommer i andra hand. Det som då medarbetarna missar är 

att kunden i fokus är ME (Egen observation, 2016-03-29). Inom Lean måste målet vara 

att inte bara förstå kundens behov utan även förstå kundens alla aktiviteter som berör 

det egna företaget (Larsson, 2008). Det viktiga är att se kunden och värdeflödet 

(Bicheno, 2007, Marin-Garcia, Bonavia, 2014, Paulsson et al., 2000, Ljungberg, 

Larsson, 2012). Företaget måste se att kunden är alla som kommer i kontakt med 

företaget (Sörqvist, 2001). ME och den teoretiska referensramen för Lean stämmer väl 

överens om att kunden måste vara i fokus och att kunden utgörs av alla som kommer i 

kontakt med företaget.  En viktig del inom kunden i fokus är kompetens och NMTH 

anordnar både interna utbildningar och tar in föreläsare för att öka kompetensen hos 

medarbetarna. Även en syn på att all form av kompetens hos medarbetarna ska 

användas genomsyrar NMTH (Danielsen, Leankoordinator, 2016-02-22, Egen 

observation, 2016-03-12). Detta stämmer väl överens med Larsson (2008) som pekar på 

att för att ett företag ska lyckas med ständiga förbättringar måste företaget utveckla 

vissa specifika kompetenser som berör hur de mjuka värdena ska kunna utvecklas.  

 

3.3.11 Säker arbetsmiljö 
NMTH arbetar genom ME för att skapa en arbetsmiljö utan olyckor och ohälsa 

(Nolato.se 1, 2016-02-28) och medarbetarnas välmående och arbetsmiljö är viktigt i ME 

(Medarbetare F, 2016-01). Inom Lean finns det en syn på att företag ska arbeta för att 
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säkerställa en säker arbetsmiljö. Det är en grundtanke som kommer från filosofin TPS 

(Liker, 2009, Sugimori et al., 1977).  

 

3.4 Svar på frågeställning ett  
Nedan i figur 3-10. visas en sammanfattning över hur väl ME följer den utvalda 

teoretiska referensramen angående Lean som en gradering av stjärnor. Graderingen har 

skett utefter följande kriterier:  

Fem stjärnor = stämmer helt överens. Det innebär att det inte finns någon skillnad på 

hur teknikerna som valts av ME används jämfört med teorin.   

Fyra stjärnor = stämmer till stor del överens. Mycket stämmer överens och bara mindre 

delar skiljer sig åt mellan teorin och hur ME använder teorin.   

Tre stjärnor = stämmer till viss del överens. Det innebär att det finns vissa 

grundläggande förutsättningar som inte stämmer överens mellan teorin och ME. 

Exempelvis kan det vara en till två tekniker som sägs användas men som inte används i 

praktiken.   

Två stjärnor = det finns likheter mellan ME och teorin om Lean. Det innebär att flera 

tekniker som beskrivs i ME inte används eller används inte på det sätt som teorin säger.  

En stjärna = stämmer inte alls överens. Det innebär att det finns ingen likhet mellan vad 

som sägs ingå i ME mot vad teorin över teknikerna inom Lean beskriver. 

Graderingssystemet har sedan använts på olika underkategorier där det första är syftet 

med själva styrfilosofin och därefter de åtta grundvärderingarna som bygger upp ME. 
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Figur 3-10. Svar på frågeställning ett: Hur väl följer Medical Excellence relevant teori om Lean? 

Svaret på frågeställning ett: Hur väl följer Medical Excellence relevant teori om Lean? 

är att ME till stor del överensstämmer med den teoretiska referensramen över Lean. Det 

är anmärkningsvärt att trots att den teoretiska referensramen helt anpassats efter vilka 

understödjande, handfasta tekniker som ME använder så blir det inte en exakt 

matchning. Det innebär att ME är unikt och har inte bara tagit tekniker från den 

teoretiska beskrivningen över valda tekniker utan även anpassat dem till sin verksamhet 

(Egen observation, 2016-03-19). Detta är helt i linje med syftet med Lean där det 

viktiga är att implementera understödjande, handfasta tekniker som passar det egna 

företaget (Taylor et al., 2013, Trent, 2008). 

Underkategorier Medical Excellence Teori gällande Lean Antal stjärnor Kommentar

Målet med 
implementeringen

En strategi om hur man optimerar resurser 
med syftet att identifiera och eliminera alla 
faktorer som inte skapar värde för 
slutkunden. Mer värde för mindre arbete. 
Uppnå världsklass. Finns en logo som 
visualiserar ME.

En filosofi som syftar till att ta bort alla 
icke-värdeskapande aktiviteter genom 
att använda olika tekniker från andra 
filosofier samt förändra företagskulturen 
genom hela organisationen. Företag av 
världsklass. Visualiseras med ett hus.

Medarbetare

Medarbetarna är i fokus, deras fulla 
kompetens används och de arbetar med 
att ständigt  förbättra verksamheten där de 
kan påverka. Synliggörs för ledningen i 
och med fredagsronden och har 
pulsmöten dagligen. Förbättringstavlor 
och pulstavlor för visualisering. 
Genomsyrar nästan hela företaget. 
Stödjande ledarskap med en 
företagskultur som präglas av öppenhet 
och ömsesidigt förtroende. 

Medarbetarna ska vara i fokus och 
deras fulla kompetens ska användas. 
Det är de som ska komma med 
förbättringsförslag, ändra på 
mikroprocesserna och Lean ska 
genomsyra alla delar inom företaget. Gå 
till Gemba.

ME inom 
administrationen 
upplevs som 
utmanande

Ständiga förbättringar

Medarbetarna arbetar med att ständigt  
förbättra verksamheten. Förbättringstavlor 
och pulstavlor finns för visualisering där 
utvecklingen av förbättringsarbetena 
visas. Tekniker som ska användas är 
TPM, SMED, OEE och 5S.

Kaizen - ständigt förbättra 
verksamheten. Kaizenlappens vandring. 
Medarbetarna är drivkraften. TPM, 
OEE, SMED, 5S. 

Alla tekniker används 
inte och en del 
tekniker används inte 
på sådant sätt som 
de beskrivs inom 
Lean

Vår Leankultur

Grundvärdering inom ME med målet att 
skapa en företagskultur som är öppen och 
där medarbetare ständigt tänker på att 
komma med förbättringar.  

Ska ändra på företagskulturen 

JIT Rätt sak på rätt plats i rätt tid. Allt sker 
behovsstyrt. Teknik Kanban 

Rätt sak på rätt plats, i rätt tid. Inget 
produceras utan att det efterfrågas. 
Teknik som kan användas är Kanban.

Kvalitet

Göra kunden nöjd och tillgodose dess 
behov. Alltid i fokus. Tekniker som 
pFMEA, PDCA, Six Sigma, 
Fiskbensdiagram, Pareto-analys och 5 
Varför används. Kommer dock inte alltid 
till grundorsaken för problem, vilket leder 
till att större problem uppstår. 

Jidoka - kvalitet i fokus.                           
Tekniker: Six Sigma, 5 Varför, Ishikawa-
diagram, Pareto-analys, PDCA, pFMEA. 
Viktigt att hela tiden grundorsaken till 
problemen hittas. 

Grundorsaken hittas 
inte alltid

Hållbar utveckling
Hållbar utveckling genom att hålla 
resursförbrukningen nere. Minska på 
slöseri. Förebygga slöseri i och med 
förbättringsprocessen.

Muda - fokus på att minska alla former 
av slöseri men även förebygga slöseri. 

Större fokus på 
hållbar utveckling i 
ME än i Lean

Kunden i fokus
Kunden i fokus. Kund är alla som kommer 
i kontakt med företaget. 
Kompetensutveckling. 

Kunden i fokus. Kund är alla aktörer 
som kommer i kontakt med företget. 
Mjuka värden ska utvecklas genom 
utbildning och lärande. 

Säker arbetsmiljö Inga olyckor och ingen ohälsa. 
Grundtanke att företag ska arbeta för en 
säker arbetsmiljö. 
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3.5  Sammanfattning Kapitel Tre 
I figur 3-11, nedan, presenteras sammanfattningen av kapitel tre.  

 
 
Figur 3-11 Sammanfattning kapitel tre 

4 Frågeställning två  
Kapitlet behandlar frågeställning två; Påverkar Medical Excellence nyckeltalen och 

varför/varför inte? Först presenteras den teoretiska referensramen angående Lean och 

nyckeltal baserat på analysen från kapitel ett över vilka tekniker som ME använder. 

Därefter presenteras den empiriska delen över NMTH:s nyckeltal och efter det orsaker 

till påverkan. I sista delen av kapitlet analyseras data genom rivaliserande förklaring 

och frågeställningen besvaras. 
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4.1 Teoretisk referensram, Lean och nyckeltal  
Avsnittet presenterar mätning och sedan relevanta nyckeltal. Fokus är på de nyckeltal 

som studien omfattar samt vissa nyckeltal som Lean generellt påverkar givet de tekniker 

som används inom ME.  

 
4.1.1 Mätningar 
Mätningar är en förutsättning för att kunna förbättra (Ljungberg, 2000). Det som inte 

mäts kan inte styras, men exakt vad som ska mätas är inte definierat inom Lean. Det 

viktiga är att företaget får ut något av det som mäts och att medarbetare vet varför det 

mäts samt vilken påverkan det har på företaget. Genom att kunskap och information om 

vad som mäts och varför delas kan medarbetare motiveras (Liker, 2009, Taylor et al., 

2013, Bicheno, Holweg, 2009, Marin-Garica, Bonavia, 2014, Trent, 2008). En 

förutsättning för att ett företag ska lyckas med Lean är att det finns en förståelse för 

filosofin genom hela företaget. Denna förståelse ska komma genom att företaget hela 

tiden mäter och utvärderar. Mätning och utvärdering är även grunden för att ett företag 

ska kunna lyckas med ständiga förbättringar (Pakdil, 2014, Bicheno, 2007). Lindvall 

(2011) anser att om medarbetare inte kan känna igen sig i de mätningar som görs så 

fungerar inte systemet. Lösningen är inte att mäta mer utan att mäta rätt för att förstärka 

positiva normer inom företaget.  

 

Det är omöjligt att standardisera vilka specifika mått som företag ska använda för att 

utvärdera ett Leanarbete. Mått som bör användas beror på exempelvis företagets storlek, 

i vilken bransch de är verksamma och deras strategi samt vilken fas i sitt Leanarbete 

som företaget befinner sig i. Företag i mognadsfasen bör tänka på värdeflöden från 

råvara till slutkund och i fortsättningsfasen koncentrera sig på kassaflöden. En 

implementering av Lean och det fortsatta arbetet med Lean kan också vara svårt att 

mäta eftersom effekterna är svåra att kvantifiera (Bhasin, 2008). Hansen (2001) hävdar 

även att många företag har problem med att mäta de finansiella fördelarna av föreslagna 

förbättringar medan Bicheno (2007) anser att det finns forskare som hävdar att inom 

Lean ska alla former av mätningar anses som slöseri med tid. Greve (2003) menar att 

det finns en viss kritik mot att företag fokuserar för mycket på den information som fås 

genom de finansiella nyckeltalen. Eftersom finansiella nyckeltal visas i monetära mått 

ger de bara information om det som faktiskt kan mätas i pengar. En annan brist är att 

nyckeltal inte ger någon direkt information gällande vad som pågår i företagets omvärld 
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och siffror i sig ger inte heller någon information om vad som faktiskt hänt. Bhasin 

(2008) anser att finansiella mätningar bör vävas samman med mätningar av exempelvis 

kundtillfredsställelse och andra effekter av Leanarbetet för att skapa en bättre 

helhetsbild.  

 

Kostnader, tid, defekter och värde är bland de viktigaste aspekterna för att mäta och 

utvärdera Lean eftersom det är inom dessa aspekter som Lean vanligen har störst 

påverkan och ger störst effekt. Leaninspirerade företag har flöden som består av 

värdeadderande aktiviteter och genom att eliminera icke-värdeadderande aktiviteter 

(slöseri) reduceras ledtiden. Lean avser i grunden att eliminera slöseri och tiden, särskilt 

ledtiden, blir därför en viktig faktor att mäta för att kunna utvärdera arbetet med Lean. 

Mätning av kostnader i företag är avgörande för huruvida företaget kommer överleva på 

marknaden eller inte. Att implementera en ny styrfilosofi kostar och det är därför viktigt 

att väga kostnaderna av Leanarbetet mot den totala kostnadsbesparingen som 

Leanarbetet ger. Defekter är vidare ett bevis på brister i processerna som påverkar 

kvaliteten till kunderna och bör mätas för att kunna reduceras. Lean är att skapa värde 

för kunden och defekter ger inget värde (Anvari et al., 2012). Fördelar med Lean är att 

när avvikelser i alla dess former upptäcks och åtgärdas kommer resultatet att förbättras 

(Petersson et al., 2012). Detta eftersom en lyckad implementering av Lean innebär att 

olika förbättringar inom både produktionen och det finansiella uppstår (Womack, Jones, 

2005, Bicheno, 2004, Liker, 2006, DeWayne, 2009, Petersson et al., 2012).  

  

4.1.2 Nyckeltal 
Enligt Öberg (2012) användas nyckeltal oftast för jämförelse, analys, information, 

kommunikation och styrning. Al-Ashaab et al. (2013) anser att nyckeltal är en stark 

indikator på hur det går för företaget och hur väl långsiktiga mål uppfylls. Det finns 

många olika typer av nyckeltal som kan användas och nyckeltal kan delas upp på olika 

sätt. Ett sätt att dela upp nyckeltalen på är att skilja mellan nyckeltal i absoluta värden 

och nyckeltal i relativa värden. Absoluta värden är konkreta och visas i monetära termer 

medan relativa värden visas som kvoter av värden som satts i förhållande till varandra. 

Eftersom relativa värden av nyckeltal visar den procentuella utvecklingen av det som 

mäts kan det vara svårt att fastställa rotorsaken till vad som påverkar nyckeltalet. 

Orsaker som påverkar nyckeltal kan grunda sig på flertalet orsaker och därför bör inte 
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företag helt styras utefter nyckeltal (Öberg, 2012). Företag mäter oftast väldigt mycket 

och tar därmed fram stora mängder information som behöver analyseras och utvärderas. 

Oftast saknar företag effektiva system för att kunna värdera och analysera 

informationen samt saknas metoder för att kunna omvandla informationen till en 

effektiv handlingsplan. Vid framtagning av vissa nyckeltal är bra datasystem därför en 

förutsättning eftersom beräkning och analysering av nyckeltal tar mycket tid (Bhasin, 

2008).  

 

När företag använder nyckeltal för att styra sitt företag är det viktigt att nyckeltalen 

stödjer strategin då användning av fel nyckeltal kan få oönskade konsekvenser. Grunden 

med nyckeltal är att de ska stödja bonussystem, företagskulturen och strategier på olika 

nivåer. Olika nyckeltal behöver även användas beroende på var i livscykeln ett företag 

befinner sig. Om företaget är i de tidiga stadierna av sin livscykel behöver fokus vara på 

hastighet, effektivitet och pålitlighet. I tillväxtsfasen behöver fokus vara på nyckeltal 

som har med marknadsandelar att göra. När företaget nått mognadsfasen behöver fokus 

vara på pris, produktionskostnader och kapacitetsutnyttjande. I fortsättningsfasen börjar 

fokus komma på kassaflödet (Bhasin, 2008). Inom Lean är det viktigt att nyckeltalen 

visualiseras och helst ska medarbetarna vara med och arbeta fram vilka nyckeltal som 

ska användas och hur för att de ska bli inspirerade av dem (Petersson et al., 2012). 

Nyckeltal inom företag som arbetar med Lean ska stödja principerna för Lean. Detta 

genom att ge återkoppling angående förbättringen av att arbeta med ständiga 

förbättringar, återkoppla hur väl processer utvecklas och länka Lean och förbättringar 

till verksamhetens strategi och mål (Stenzel, 2007).  

 

Företag kan välja att presentera de nyckeltal som ger ett positivt intryck men kan även 

välja att presentera nyckeltalen på ett sådant sätt att företaget framstår som mer 

framgångsrikt än det är. Exempelvis kan ett företag välja att visa en procentuell 

förbättring av ett nyckeltal i form av en kurva som ger intrycket av att företaget gjort en 

enastående förbättring men presentationen av nyckeltalet säger inget om hur det i 

verkligheten går för företaget (Öberg, 2012). Bhasin (2008) anser att företag bör 

använda och ta hänsyn till både finansiella som icke-finansiella mått för att förstå vart 

de befinner sig och i vilken riktning de bör fortsätta. Mätning och utvärdering ska 

fungera som en guide för företaget i den mån att de ska visa riktningen för framgång 
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men även ge varningar för eventuella felriktningar. Mätningar bör omfatta såväl de 

interna som de externa processerna men även kopplingen mellan dom.  

 

Icke-finansiella mått mäts i exempelvis  timmar eller antal och kan avse exempelvis 

antal olyckor. Finansiella mått innefattar värden och inkluderar bland annat intäkter, 

kostnader, tillgångar och skulder men även olika varianter av sammansättningar, som 

till exempel lönsamhet (Ax et al., 2009). Exempel på olika icke-finansiella nyckeltal är 

kvalitet, ledtid, leveransprestanda och säkerhet. Även icke finansiella nyckeltal som till 

exempel minskad stress, bättre samarbete, minskad frustration, förbättrad 

kundkommunikation, helhetsförståelse, säkrare arbetsplats, bredare och mer utmanande 

arbetsuppgifter och tryggare anställning förbättras genom Leanarbete (Petersson et al., 

2012). Ytterligare fördelar med Lean är att bättre visuellt ledarskap framkommer vilket 

kommer att förbättra driften av verksamheten (Bhasin, 2008). Enligt Fullerton, Wempe 

(2009) påverkas produktiviteten positivt när företag använder icke-finansiella nyckeltal. 

Däremot är det inte fullt utrett hur relationen mellan de mjuka nyckeltalen och de 

konkreta hårda nyckeltalen påverkar varandra (Meland, Meland, 2006). I 

Leaninspirerade företag anser Fullerton, Wempe (2009) att icke-finansiella mätningar 

positivt påverkar det finansiella resultatet. Detta genom att de förser medarbetarna med 

relevant och nödvändig information som underlättar för medarbetarna att finna 

rotorsaker till problem och uppnå strategin. Många finansiella fördelar som ett företag 

får som lyckas med att implementera en Leaninspirerad styrfilosofi kommer från att 

medarbetarna blir engagerade och får möjlighet att påverka och utveckla sitt arbete. 

Detta uppnås bland annat genom att tekniken Kaizen, som innebär att företaget arbetar 

med ständiga förbättringar, implementeras (Meland, Meland, 2006).  

 

4.1.3 Tidsaspekter på nyckeltal 
En viktig aspekt med nyckeltal är att de bör vara tidsanpassade och därmed indelade i 

olika tidsaspekter. Till exempel kan nyckeltal i första kategorin påverkas på kort sikt 

och därmed kan förväntningar som kan utvärderas inom en snar framtid ingå i den 

kategorin. Exempel på nyckeltal i första kategorin är kassation, flödesavstånd, 

omsättningar av produkter i arbete, ställtid, säkerhet, kapacitetsindex och kompetens. I 

andra kategorin kommer de nyckeltal som har längre reaktionstid. Några exempel kan 

vara materialflödet av råmaterial, omsättningen av färdiga produkter, leveransförmåga, 



 

 

 

83 

medarbetarproduktivitet, OEE och medarbetarnas trivselnivå. Viss försiktighet behöver 

iakttagas vid mätningar och utvärdering av effekter på snabba förbättringar då de kan 

påverkar faktorer negativt på mellanlång sikt. Ansvaret av att tolka nyckeltalen bör 

ligga på mellancheferna och ske på mellanlång sikt. Nyckeltal i kategori tre är sådana 

som mäts på lång sikt. Exempel på sådana nyckeltal är marknadsandelar, förmågan att 

behålla kunder, aktiepriset och lansering av produkter. Nyckeltal i kategori tre har 

ledningen ansvar för. Det viktiga är att varje nyckeltal uppmuntrar till riktiga åtgärder 

och kan implementeras på olika nivåer inom företaget (Bicheno, 2007).  

 

4.1.3.1 Faktorer som kan påverka nyckeltal 
Det finns många olika nyckeltal som företag kan använda sig av och hur de ska 

beräknas (Öberg, 2012). Hur de beräknas avgör vad som påverkar dem och det viktiga i 

valet av nyckeltal är att medarbetarna förstår dem och blir inspirerade av dem (Ax et al., 

2009) eftersom användning av fel nyckeltal kan leda till negativa konsekvenser 

(Lindvall, 2011). Resultatet av en Leanfilosofi är en konsekvens av valda 

understödjande, handfasta tekniker och hur de teknikerna används relativt mot att enbart 

styra utefter nyckeltal (Petersson et al., 2012). Företag som implementerar Lean 

utvecklar oftast kortare cykeltider, kortare ledtider, får sänkta kostnader, snabbare 

responstid, större flexibilitet när det gäller produktion, högre kvalitet och bättre service 

till kunderna. Detta leder till högre inkomster och därmed ökar resultatet för företaget 

eftersom olika tekniker fokuserar på olika aspekter inom ett företag som påverkar dessa 

mätetal (Womack, Jones, 2005, Bicheno, 2007, Petersson, 2012, Liker, 2006, 

DeWayne, 2009, Petersson et al., 2012). Enligt Fullerton, Wempe, (2009) finns det 

studier som visar på att lönsamheten inte påverkars positivt genom att företaget 

använder tekniken JIT eller TQM enskilt eftersom implementeringen av teknikerna 

innebär kostnader likaväl som intäkter.  

 

Om kundnöjdheten ökar, genom bättre service till kunderna, ökar de finansiella 

fördelarna enligt en forskning gjord på svenska företag av Stockholm School of 

Economics av Anderson et al. Forskningen fastställde att om kundnöjdheten höjdes med 

en procent per år ledde det till en nettoökning av värdet på 7,48 miljoner, sett över en 

femårsperiod för ett typiskt svenskt företag (Neely et al., 1999). Definitionen av en 

kund inom Lean är alla som på något sätt påverkas av produkterna och företaget. Det 
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finns flera olika kunder med olika krav på produkterna och företaget. Kunder kan vara 

företagsledningen, ägare, långivare, leverantörer, anställda, stat och kommun, användare 

och köpare. Alla kunderna har olika individuella behov som de bedömer företaget och 

produkterna utefter. Till exempel kan samhället (både privatpersoner och myndigheter) 

ha krav på att verksamheten ska bedrivas enligt vissa regler och normer. Till exempel 

miljövänligt, säkert och med socialt ansvar. Ägare har ett ekonomiskt intresse i 

företaget och bedömer det utefter dess förmåga att ge avkastning (Sörqvist, 2001). Inom 

alla företag som arbetar med Lean ska kunden vara i fokus (Sörqvist, 2001, Larsson, 

2008) och kundnöjdhet kan mätas genom kvalitet, cykeltid, produktivitet och 

medarbetares skicklighet (Bhasin, 2008).   

 

Ökad produktivitet och minskade kostnader är mål som alla företag bör sträva efter för 

att bli effektivare och överleva på lång sikt. Ett företag kan ha de överlägset bästa 

produkterna men kommer inte att överleva på lång sikt om dess kostnader är för höga 

och de inte är tillräckligt effektiva. Alla aktiviteter i ett företag är sammanlänkade och 

alla beslut som fattas idag kan påverka effektiviteten imorgon. Exempelvis påverkar ett 

beslut om underhåll eller reperation av en maskin idag maskinens prestation imorgon 

och utbildning av medarbetare idag påverkar deras kompetens imorgon. Ett företag 

måste se helheten, både det interna och externa, vilket även innefattar kunskap om 

faktorer runt om företaget som påverkar, så som ekonomi, konkurrens, marknad och 

efterfrågan (Hansen, 2001). Många företag använder nyckeltal som bara fokuserar på att 

mäta hur väl företaget går internt. För att ett företag ska kunna existera för evigt måste 

hänsyn tagas till kunder och omgivningen. Det är viktigt att även dessa faktorer 

framkommer i valet av nyckeltal (Bhasin, 2008).  

 

PESTLE-analys 

Det är inte enbart de valda teknikerna som påverkar ett företag och deras nyckeltal utan 

även omvärlden påverkar. För att fastställa hur och vilka externa faktorer som påverkar 

företag kan en PESTLE analys göras. Varje bokstav i en PESTLE analys står för en 

faktor som påverkar företaget och för att kunna göra en fullständig analys behöver full 

förståelse för varje ingående del fås. De ingående faktorerna är politiskt, ekonomiskt, 

socialt, teknologiskt, lagar och miljö (environmental). Rätt utfört ger en PESTLE ett 
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fågelperspektiv på omgivningen och vad som påverkar företaget. För att kunna utföra en 

PESTLE analys måste ett antal frågor ställas. De frågorna är bland annat: 

• Hur ser det politiska läget ut i det land som företaget agerar och vilka effekter 

har de på industrin? 

• Vilka är de vanliga ekonomiska faktorerna? 

• Hur påverkar landets kultur företagets bransch? 

• Vilka teknologiska framsteg kan komma att påverka marknaden? 

• Finns det indikationer om lagförändringar som kan påverka branschen? 

• Vilka miljöaspekter måste företaget anpassa sig efter?  

                                                                        (pestleanalysis.com, 2016-04-05) 

 

En PESTLE analys följer ett visst mönster och det finns många olika mallar som visar 

en PESTLE analys (pestleanalysis.com, 2016-04-05). Enligt konkurrentanalys.eu (2016-

05-03) är politiska faktorer hur mycket politiken styr ekonomin. Det är faktorer som 

skatter, arbetsmarknadslagstiftning, miljölagstiftning, handelshinder, tull och politisk 

stabilitet i exportländer.  Ekonomiska faktorer kan vara tillväxt, ränteläge, växelkurser 

och inflation. Sociala faktorer kan vara kultur, hälsa, befolkningsfördelning, säkerhet 

och attityder i samhället. Tekniska faktorer kan vara forsknings- och 

utvecklingsaktiviteter, automatisering, innovation och förändringshastighet. Juridiska 

faktorer kan vara diskrimineringslagar, konsumentlagar, konkurrenslagar, 

anställningsskydd och lagar om säkerhet på arbetsplatsen. Miljömässiga faktorer kan 

vara ekologi, miljö och klimat.  

 
4.1.4 Olika nyckeltal 
Nedan presenteras de nyckeltal som är relevanta för studien, hur de vanligtvis beräknas 

och därmed vad som påverkar dem.  

 
4.1.4.1 Resultat 
Resultatet av ett företags verksamhet mäts för att få en bild av det utfall som 

verksamheten har givit (Liukkonen, 1997) och kan inbegripa många olika faktorer som 

beräknas på olika sätt. Ett sätt att beräkna resultat är intäkter minus kostnader där 

måtten redovisas i absoluta termer. Intäkter är den summa som företag får för sina sålda 

produkter. Det beräknas genom att antal pris per styck sålda produkter multipliceras 
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med såld kvantitet. Vilket innebär att ju fler produkter ett företag säljer desto större 

intäkt får de när de säljer dem (Ax et al., 2009).    

 

Kostnader är ett uttryck för vad företag avstår från genom att använda resurser (Ax et 

al., 2009, Andersson, 2013). Kostnader brukar beräknas genom att priset på alla 

förbrukade resurser för den tillverkade produkten eller den utförda tjänsten summeras. 

Att räkna på kostnader har alltid haft stor betydelser för företag och ligger till grund för 

beslut som berör om produkter ska tillverkas, hur och när. Att mäta kostnader 

tillsammans med synpunkter från kunder uppmuntrar företag till att förbättra design och 

sänka produktens livstidskostnader för kunden. För att kunna mäta kostnader behöver 

företag formella kalkyleringsverktyg för att kunna vikta ekonomiska konsekvenser för 

olika aktiviteter (Anvari et al., 2012). Sådana kalkyleringsverktyg kan vara 

produktkalkyler där produkter är ett samlingsnamn för varor och tjänster. Olika objekt 

har olika kalkyler och objekten kan vara kund, tjänst, projekt, anvarsenhet och 

avdelning. Då varje kalkylsituation är i princip unik behövs situationsunika kalkyler. 

Inom produktkalkylering utgörs kostnader av förbrukning eller användning av resurser 

eller av det värde som användning eller förbrukning av resurser förbrukar (Ax et al., 

2009). Kinlaw (1995) anser att kostnadsminskning bäst åstadkoms genom att eliminera 

onödigt arbete det vill säga slöseri. Att arbeta bort slöseri medför också att företaget 

effektiviseras och minskar kostnader och påverkar därmed resultatet. VD:n för 

Freudenberg-NOK i Olexa, Joseph Day, hävdade med bestämdhet, år 2002, att Lean 

kostade 7 miljoner om året men ledde till en kostnadsbesparing närmare 20 miljoner per 

år (Bhasin, 2008). 

 

En stor kostnad för företag är löner och arbeten med mycket manuellt arbete har under 

de senaste åren outsoucats (Nahmias, 2009). Enligt professor i logistik, Hillethoft vid 

Jönköpings universitet kan år 2016 vara det år som svenska företags tillbakaflyttning av 

tillverkning överstiger utflyttningen till låglöneländer. Outsourcing framkom genom att 

företag började fokusera på kostnader trots att brister i kvalitet kunde uppstå men nu har 

tillverkningskostnaderna i främst Asien stigit enligt Kesti, VD, SVIA Group i 

Jönköping. Sverige har hög grad av automation i tillverkningen och behöver därmed lite 

personal vilket innebär att Sverige idag kan konkurrera med låglöneländer. Även 

kostnader i och med distribution tillkommer när företag outsourcar delar av 
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verksamheten som oftast missats i besluten om outsourcing (Intelligent Logistik, nr 2-3, 

s. 20 f., 2016). 

 

Ett annat mått för resultat är räntabilitet och det kan beräknas genom att resultatet efter 

finansiella poster divideras med eget kapital (Ax et al., 2009). För att fånga resultatets 

olika dimensioner och perspektiv kan mätningen ske tvärvetenskapligt. I figur 4-1. 

nedan illustreras en modell som avser att fånga resultatets dimensioner för mer 

djupgående information som vidare kan användas vid analys av företaget. Modellen 

inkluderar kundperspektiv, leverantörsperspektiv, ekonomiperspektiv, utvecklings-

perspektiv och personalperspektiv (Liukkonen, 1997).  

 
Figur 4-1. Resultatets fyra dimensioner, inspirerad av Liukkonen, 1997:39  

Kundperspektivet kan innefatta att mäta kundklagomål, servicegrad eller rykte, 

leverantörsperspektivet kan vara leveranstid eller leveranser som skett i tid, 

ekonomiperspektivet innefattar vanligen olika typer av finansiella nyckeltal, 

utvecklingsperspektivet kan vara utveckling och utbildningstimmar och 

personalperspektivet kan innefatta kompetensutveckling, hälsa och arbetsmiljö 

(Liukkonen, 1997).  

 
När företag börjar implementera tekniker som kontrollerar behovet av produkter, lager 

och leveranssäkerhet kommer följden bli att företaget sänker sina cykeltider vilket 

medför ökade intäkter eftersom företag kan tillverka fler produkter på samma tid 

(Sugimori et al., 1977). Skillnaden mellan begreppen ledtid och cykeltid är att ledtid 

brukar användas när hela processer avses och cykeltider används när delprocesser avses. 

En delprocess kan avse tiden det tar för en maskin att producera eller en tjänst att 

utföras. Exempelvis är en hårklippning en delprocess medan hela processen kan vara 

från det att råmaterial beställs till produkten är färdig eller från det kunden beställer sin 

tjänst tills dess att tjänsten är utförd (Ljungberg, Larsson, 2012). 
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 En annan faktor som påverkar resultatet positivt är ständiga förbättringar. Ett exempel 

är Nachi-Fujikoshi Corporation i Japan som under ett år lyckades att minska sina 

kassationer från 0,13 procent till 0,000003 procent. Medarbetarna ingick i 432 olika 

förbättringsgrupper och hittade 150 000 defekter i maskinutrustningen varav cirka 80 

procent kunde åtgärdas av dem själva. Andra året hittade förbättringsgrupperna 280 000 

defekter och kunde åtgärda 90 procent av felen själva. På tre år ökade 

maskinproduktiviteten med 50 procent och antalet haverier minskade från 4 106 till 28 

per månad. Nachi-Fujikoshi Corporation använde sig av ständiga små förbättringar med 

tekniker från TPM och TQM (Ljungberg, 2000). 

 
Resultaten följs upp kontinuerligt för att säkerställa att rätt metoder används och att de 

ger önskat resultat. Ett bra ekonomiskt resultat är en nödvändighet för varje 

verksamhets långsiktiga överlevnad. Det viktiga är att inse att när det gäller resultat och 

Lean är att inom Lean måste företag planera långsiktigt. Snabba resultat kan uppstå vid 

en Lean-implementering men de stora fördelarna kommer på lång sikt (Petersson et al., 

2012). Detta är något som de Japanska företagen uppfattat då deras sätt att styra företag 

och fatta beslut ibland innebar att det kortsiktiga resultatet blev sämre för att långsiktiga 

investeringar gjordes. Sådana investeringar kunde vara att köpa marknadsandelar som 

på kortsikt var en hög kostnad men på långsikt innebar fördelar för företaget (Lindvall, 

2011). 

 

4.1.4.2 Effektivitet 
Enligt Olhager (2013) delas begreppet effektivitet upp i yttre effektivitet och inre 

effektivitet som tillsammans ger den totala effektiviten. Inre effektivitet innebär att 

företaget gör saker på rätt sätt och visar hur effektiva företagets inre aktiviteter är, som 

exempelvis produktionen. Inre effektivitet brukar benämnas produktivitet (Ax et al., 

2009). Förbättringar avseende produktiviteten innebär fysiska förändringar och genom 

att använda icke-finansiell mätning vid beräkning av produktivitet läggs fokus på att 

göra saker rätt, vilket vidare kommer att medföra att de önskade resultatet kommer att 

uppnås (Stenzel, 2007). Nedan i figur 4-2 visas hur produktiviteten hos ABB Capacitors 

i Ludvika procentuellt förändrades från år 1991 till år 1995 i och med att de 

implementerade sin version av Lean, T50, och började arbeta med ständiga förbättringar 

(Bergman, Klefsjö, 2012).  
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Figur 4-2 visar hur produktiviteten förbättrats sedan ABB Capacitors började arbeta med ständiga förbättringar 
(Bergman, Klefsjö, 2012:608). 

Nedan i figur 4-3 visas produktionsförbättringen hos Scania efter att de implementerat 

sin Leaninspirerade styrfilosofi, SPS, som till stora delar baseras på TPS. Nedgången år 

2009 berodde på att Scania inte avskedade några fastanställda under den ekonomiska 

krisen (Bergman, Klefsjö, 2012).  

 
Figur 4-3 visar hur produktiviteten förändrats hos Scania sedan de implementerat sin version av Lean, SPS, som 
starkt bygger på tekniker från TPS (Bergman, Kefsjö, 2012:611). 

Yttre effektivitet innebär att företaget gör rätt saker och visar hur effektiva företaget är 

gentemot den yttre omgivningen, som att producera produkter som efterfrågas på 

marknaden. Effektiviteten beräknas genom att värdet av utflödet divideras med värdet 

på inflödet och visar hur väl uppsatta mål uppnåtts. Uppnås målen innebär det att 

företaget har en hög effektivitet och yttre effektivitet brukar i dagligt tal benämnas 

effektivitet (Ax et al., 2009). Effektiviteten kan även beräknas genom att kvantiteten på 

utflödet divideras med kvantiteten på inflödet men ofta mäts effektiviteten i monetära 

termer med utgångspunkt i värdet på resurserna (Olhager, 2013). Effektivitet visar 

snarare förhållandet mellan vad som gjorts relativt vad som anses som standard. Detta 

innebär att måttet antar att standarden är det som är korrekt. Vid ständiga förbättringar 

ska därför produktivitet användas som mått eftersom måttet ger resultat som kan 

jämföras över tiden (Stenzel, 2007). 

 

Enligt Bhasin (2008) innebär Lean filosofin att företaget får fördelar i effektiviteten 

genom att företaget får snabbare omställningshastigheter. Många tekniker inom Lean 

leder även till en förbättrad produktivitet och effektivitet eftersom Kaizen effektiviserar 

samarbeten, gynnar problemlösning och utvecklar samt förbättrar beslutsförmågan 
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(Larsson, 2008). Däremot är fördelarna med Kaizen svåra att mäta i monetära mått då 

tekniken inte ger några snabba förändringar på resultatet. Fördelarna kommer på lång 

sikt eftersom Kaizen påverkar produktiviteten (Stenzel, 2007). Informationsdelning och 

kommunicering sker genom förbättringstavlan och arbetet sker tillsammans i 

förbättringsgrupper. Att arbeta med Kaizen förutsätter tydliga mål för förbättringar och 

verktyget avser att uppnå målen genom att alla är delaktiga (Olhager, 2013). Ett företag 

effektiviseras också genom Kaizen eftersom företagets tidsanvändning förändras och 

ständiga förbättringar genomförs kontinuerligt (Meland, Meland, 2006).  

 

TPM 

TPM medför att den totala effektiviteten ökar och kostnaderna minskar. Detta sker 

eftersom TPM har fokus på produktionen där det huvudsakliga syftet är att skapa en 

produktion som aldrig blir defekt eller trasig (Muchiri, Pintelon, 2008). Att uppnå detta 

sker genom en förändrad företagskultur med engagerade medarbetare som ansvarar, 

underhåller och lagar maskiner själva (Ljungberg, 2000, Lewitt, 2008). Rätt 

produktionsutrustning, delaktighet i förbättringsgrupper och utbildning av personal är 

enligt Ljungberg (2000) förutsättningar för att detta ska kunna möjliggöras. Kostnader 

är normalt sett inte ett ekonomiskt värde utan står för enheter per person per vecka, 

vilket kan visas som talet OEE (Bicheno, 2007). 

 

OEE (Overall Equipment Effectiveness) 

Enligt Braglia et al. (2008) är OEE ett bra mått för företag att använda för att mäta och 

utvärdera produktiviteten i en produktion. Genom att kontinuerligt mäta 

maskinstörningar säkerställer företag att resurser utnyttjas rätt. Andra fördelar är att 

företag kan se effekter av de åtgärder som görs, kunna ge rätt feedback till berörd 

personal, kunna fokusera på specifik felorsak, skapa en gemensam problembild och ge 

en gemensam kunskapsbank till de inblandade. Detta gör att alla arbetar mot samma mål 

på samma sätt (Ljungberg, 2000).  

 

Muchiri, Pintelon (2008) anser att OEE mäter effektiviteten på maskinen genom att 

olika typer av förluster som minskar maskinens kapacitetsutnyttjande identifieras. 

Genom att identifiera förlusterna kan sedan arbetet med att finna grundorsaken till 

förlusterna, samt minska eller förhindra dem, påbörjas för att på så sätt öka 
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effektiviteten hos maskinen. Det är sex olika typer av förluster som vanligen 

identifieras. Dessa förluster är olika typer av maskinhaverier, justeringar, störningar, 

defekter och omarbetningar, start-upp tid samt tillfällen då maskinens optimala 

hastighet inte utnyttjas. OEE implementeras först på maskiner som utgör flaskhalsar i 

produktionen och är ett tal som visar produkten av faktiskt tillgänglig produktionstid 

multiplicerat med faktisk hastighet multiplicerat med kvalitetsgraden (Hansen, 2001). 

Talet räknas ut som en procentsats där 100 procent betyder att utrustningen alltid går 

rätt och har rätt hasighet. Detta utan att producera kassationer eller produkter som 

kräver omarbeten (Bicheno, 2007). Nedan visas beräkningen av OEE enligt Hansen 

(2001), Bicheno (2007) och Ljungberg (2000).  

OEE = tillgänglig produktionstid x faktisk hastighet x kvalitetsutbytet 

Tillgänglig produktionstid= tillgänglig operativ tid – stilleståndstid 

Faktisk hastighet = processat antal x standard cykeltiden 

                                    tillgänglig produktionstid i minuter 

Kvalitetsutbytet = producerat antal - felaktigt antal  

                                              producerat antal  

Att mäta OEE på hela företaget är inte konstruktivt utan fokus ska vara på de maskiner 

som är kritiska i produktionsprocessen. Förbättringar av OEE talen kan göras genom att 

korta ner ställtiderna och kortare stopp. Däremot ska helst inte antalet omställningar 

sänkas eftersom det innebär att större batcher kommer att tillverkas som ska lagerhållas. 

Ett annat sätt att öka OEE är att minska på antalet felproducerade varor (Bicheno, 

2007).  Eftersom OEE mäter effektiviteten på varje enskild maskin bör enligt Braglia et 

al. (2008) även andra mått och nyckeltal användas och inkluderas. Detta för att måtten i 

OEE inte tar hänsyn till alla faktorer som i verkligheten påverkar en maskins 

kapacitetsutnyttjande (Ljungberg, 1998). Det innebär att OEE inte ger en optimal 

överblick över hela produktionseffektiviteten (Zammori et al., 2011). 

 

4.1.4.3 Kvalitet  
Definitionen på kvalitet är enligt ISO 9000:2005 ”den grad till vilken inneboende 

egenskaper uppfyller krav, det vill säga behov eller förväntningar som är angiven, i 

allmänhet underförstådd eller obligatorisk” (Bergman, Klefsjö, 2012:23). Det viktiga är 

att inse att kvalitet har två olika dimensioner, den objektiva, mätbara, aspekten och den 

subjektiva, upplevda, aspekten (Bergman, Klefsjö, 2012). Detta kan mätas i andelar av 
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kassation, skrot, omarbetningar (Bicheno, 2007) och kundnöjdhet (Bhasin, 2008) men 

kan även mätas i kostnader för lön, direkt material och tillverkningskostnaden vid 

omarbetning (Sörqvist, 2001, Anvari et al., 2012). Eftersom omarbetningar kan ske i 

olika steg på samma produkt kan detta tal bli negativt (Bicheno, 2007). Enligt Ax et al. 

(2009) kan kvalitetsmätningar också vara klagomål från kunder och reklamationer. 

Genom att använda tekniken Kaizen får företag fördelar genom att en starkare 

kundorientering utvecklas (Larsson, 2008). De olika krav som kunderna har på 

produkterna och företagen kommer oftast i konflikt med varandra och företaget måste 

prioritera vad som är viktigast för dem utefter deras strategier och vision. För att kunna 

prioritera måste kunderna delas in i olika kundkategorier. Fel som upptäcks av kunden 

ska ha högsta prioritet och det är viktigt att detta nyckeltal kommer från kunderna och 

inte från interna försändelser. Kunderna måste vara identifierade om de är slutkund eller 

mellankund och bör tillfrågas angående alla relevanta dimensioner. Relevanta 

dimensioner kan vara kostnader, kvalitet, leveranser och mjuka mätetal (Bicheno, 2007, 

Bashin, 2008), ledtid och produktivitet (Bashin, 2008). För att Lean ska kunna bli en 

framgångsrik styrfilosofi för företag måste en förståelse för kunden finnas och inte bara 

fokus på de inre processerna. Benchmarking och bästa praxis kan i värsta fall göra att 

företag fokusera på fel saker om de okritiskt anammar nyckeltal och tekniker från andra 

företag (Bashin, 2008).  

 

En annan kostnad vid brister i kvalitet är förlorade intäkter och inom begreppet kvalitet 

ingår även att förbättra företagets processer och eliminera onödiga kostnader. Högre 

kvalitet ger ökad produktivitet, lägre kostnader och leder oftast till högre efterfrågan på 

de varor och tjänster som företaget erbjuder. Även kunder får kostnader när kvaliteten 

inte uppfylls. De kostnaderna kan vara driftstörningar i kundens produktion eller för 

samhället med försämrad miljö och socioekonomiska förluster i och med att företaget 

har dålig lönsamhet. Detta kan leda till att företaget slutar existera (Sörqvist, 2001). På 

1970-talet koncentrerade japanska företagsledare sig på kvalitetsfrågor och därmed på 

att uppfylla kundernas behov. De började systematiskt arbeta med kvalitet i produkt- 

och processutvecklingen. Därmed lyckades japanska exportföretag ta stora andelar av 

den amerikanska marknaden, vilket under 1980-talet nästan slog ut hela industrigrenar i 

USA till exempel bilmarknaden och videomarknaden. Forskare har på senare tid 

förklarat de japanska framgångarna med att de använde och utvecklade filosofin JIT.  
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Arbetet med kvalitet svängde på 1980 talet mot statistisk processtyrning och på 1990 

talet kom metoden Six Sigma som en statistisk problemlösningsmetod. På 2000 talet 

kom Lean som ett kvalitetstänk (Bergman, Klefsjö, 2012). När företag arbetar med Lean 

kommer fördelar med minskad kassation och högre kvalitet för kunderna. Andra 

fördelar är att variationer som härrör från defekter minskar och ökat värde uppstår 

(Anvari et al., 2012). Även minskad kapitalbindning uppstår när kvaliteten på 

produkterna ökar. Företag som tillhandahåller den kvalitet som efterfrågas kommer öka 

sina intäkter, minska kostnader och kapitalbildning och därigenom också öka sin 

lönsamhet (Sörqvist, 2001).  

 

4.1.4.4 Leveransprestanda 
Leveransprestanda är enligt Jonsson och Mattsson (2012) ett sätt att mäta hurvida 

leveranser skett inom den tidsram som överenskommits med kunden. Detta mäts genom 

ingående leveranser från leverantör till utgående leveranser till kund. Leveranser 

poängsätts där en leverans som inte är till hundra procent korrekt får noll poäng 

(Bicheno, 2007). Detta innebär att leveranserna inte sker för tidigt och inte heller för 

sent utan sker inom den tidsram som bestämts (Jonsson, Mattsson, 2012). Stora Enso 

Fors AB använder måttet leveranssäkerhet som ett mått på kundtillfredsställelse och i 

figur 4-4 nedan visas utvecklingen av måttet från år 2001 till år 2004. Den svarta linjen 

visar utvecklingen hos den bästa konkurrenten. Under den aktuella tiden 

implementerades förbättringsarbete, företagskulturen stärktes genom att den präglades 

av ”Vi-anda” och trygghet. Fokus på resultatorientering med kundfokusering och fokus 

på kvalitetsaspekter började genomsyra hela företaget vilket ledde till att de år 2005 

vann Svensk Kvalitet 2005 (Bergman, Klefsjö, 2012). 

  
Figur 4-4 visar hur måttet leveranssäkerhet utvecklats hos Stora Enso Fors AB sedan de börjat fokusera på olika 
tekniker (Bergman, Klefsjö, 2012:625). 

Inom Lean anses leveransprestanda vara extra viktigt och bör därmed mätas mellan 

leverantören och kunden (Forslund, Jonsson, 2010). Detta eftersom kundservice och 

därmed kundens åsikter ska vara ledande inom Lean (Sörqvist, 2001, Larsson, 2008). 
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Problemet med leveransprestanda är att det oftast mäts olika av kunden och leverantören 

då mätningarna innehåller många aktiviteter som måste definieras. De aktiviteterna som 

det måste finnas en samsyn över är:  

- val av variabler. Vilket innebär att vilka processer som behöver övervakas väljs. 

Vanliga processer som berörs är av strategisk karaktär som till exempel 

leveransprecision, fastställande av kärnverksamheten och inköp. Information 

gällande de delarna behöver delas mellan de inblandande parterna.  

- bestämma mått. De mått som bestämms ska visa företagets specifika logistiska 

processer samt branschens krav. Mått brukar tolkas olika av leverantören och 

kunden. Till exempel kan en leverans i tid hos leverantören innebära att 

leveransen är i tid för att skickas medan samma mått för kunden innebär att 

produkten har levererats och är inne på lagret eller på ett visst ställe i 

produktionen. Att bestämma mått innebär att leverantören och kunden kommer 

överens om vad som ska mätas. För mått gällande leveranser i rätt tid kan det 

innebära att måtten anges antingen utefter korrekt levererade antal orderrader, 

ordrar eller antal produkter. Nästa utmaning är hur leveranser i tid ska mätas. 

Olika mått som kan användas är timme, dag, vecka eller ett tidsfönster. Den 

tredje delen som måste bestämmas är vart rätt plats är. Fjärde måttet som 

behöver anges är hur mycket för sent en leverans får vara för att ändå anses att 

vara i tid.    

- bestämma mål. Varje mått bör ha ett specifikt uttalat mål eftersom det kommer 

att leda till bättre leveransprestanda.   

- hur mätningar ska gå till. För att få full förståelse för hur mätningarna ska tolkas 

och hur relevanta de är behöver en samsyn över vem som ska göra dem, hur de 

ska göras och hur de ska rapporteras klargöras. När mätningarna sammanställs 

och delas mellan aktörerna ska det återkopplas för att säkerställa att förståelse 

för mätningarna finns.  

- hur mätningarna ska analyseras. Mätningarna ska fylla ett syfte och analysen ska 

därför vara av sådan karaktär att ledningen har nytta av mätningarna. Analysen 

ska spegla aktörernas medverkan till resultatet för att kunna ligga till grund för 

förändringar (Forslund, Jonsson, 2010). 
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4.1.4.5 Säkerhet 
Olhager (2013) menar att säkerheten är en väsentlig del inom TPS och ska alltid vara i 

fokus. Arbetet med att förbättra säkerheten för medarbetare ska ses som en absolut 

nödvändighet. Säkerhet kan mätas i antal olyckor, tillbud och värdering av osäkra 

förhållanden (Bicheno, 2007). När ABB Sverige började med sitt T50-program var hög 

sjukfrånvaro och hög personalomsättning ett utav de hot som programmet skulle 

fokusera på (Bergman, Klefsjö, 2012). Om personalomsättningen är för hög går det 

dessutom inte att hålla på med ständiga förbättringar eftersom medarbetarna hela tiden 

är i stadiet att lära sig processerna (Bicheno, 2007).   

 

4.1.4.6 Ledtid 
Lean har som mål att skapa värde för nuvarande och framtida kunder genom att 

eliminera all form av slöseri. En metod för att lyckas uppnå målet är att framställa 

värdeflöden för olika processer. Inom värdeflöden är det ledtiden som mäts genom att 

olika cykeltider läggs samman. En viktig aspekt vid tillverkning eller utförande av en 

tjänst är att det är bara det som efterfrågas som ska produceras eller utföras (Bergman, 

Klefsjö, 2012). Ledtid bör mätas från mottagning till leverans av produkten eller 

tjänsten och genom mätning av ledtiden uppmuntras företagen till reducering av lager, 

enstycksflöde, reducering av flödeslängden samt reducering av slöseri. En annan variant 

för att mäta ledtid är att mäta från lagd order tills betalningen är utförd. Detta inkluderar 

då även tiden för behandling av pengatransaktionerna och lägger vikt på kassaflödet 

(Bicheno, 2007). Målet med att mäta ledtiderna är att kunna reducera dem vilket leder 

till att snabbare kunna svara upp mot kundernas önskemål. Ledtid mäts i tid och är en 

stark indikator på hur smalt ett företag är (Anvari et al., 2012). Företag som arbetar JIT 

inspirerat arbetar oftast med att korta olika former av ledtid eftersom det i slutänden 

handlar om tid (Bashin, 2008). Syftet med JIT är att aktiviteter sker i rätt tid och att 

produkter tillverkas, lagras och levereras till rätt plats, i rätt tid och i rätt mängd 

(Olhager, 2013, Sugimori et al., 1977) och medför förbättrad effektivitet eftersom 

företag sänker sina cykeltider och därmed ökar sina inkomster (Sugimori et al., 1977).  

Nedan i figur 4-4 visas några förändringar i ledtid hos olika företag inom ABB 

koncernen efter att de implementerat T50-programmet (Bergman, Klefsjö, 2012).  
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Figur 4-5 visar hur olika ledtider kunnat kortas genom implementeringen av T50 inom ABB koncernen (Bergman, 
Klefsjö, 2012:608). 

 

4.2 Empiri ME och nyckeltal 
Nedan presenteras empirin över ME och nyckeltal. Inledningsvis presenteras en 

övergripande förklaring på nyckeltal och NMTH:s val av nyckeltal. Därefter 

presenteras nyckeltalen med faktorer som påverkat dem.  

 

4.2.1 NMTHs nyckeltal 
ME implementerades i syfte att öka företagets lönsamhet och möta kundernas krav på 

förbättringar för att kunna stanna kvar på marknaden (Danielsen, Leankoordinator, 

2016-01-21). Precis som många andra företag styr NMTH sin verksamhet utefter olika 

nyckeltal (Egen observation, 2016-02-24), men det är inte möjligt att styra 

verksamheten bara genom att kontrollera nyckeltalen utan det finns fler aspekter att ta 

hänsyn till. Allt hänger samman, ända uppifrån och ner. Det är det som gör att strategin 

för att nå visionen är viktig. Den strategiska planen för verksamheten görs av ledningen 

varje år för tre år framåt och avser att visa vart företaget befinner sig idag, vart företaget 

vill nå och hur företaget tar sig dit. En viktig aspekt inom strategin är omvärldens 

synpunkter vilket tas hänsyn till via kontakter med kunder och andra intressenter. En 

gång om året sker ledningens genomgång där ledningen analyserar vad som hänt under 

året som gått. Utfall av resultatet kollas mot budget för varje månad och år. Vidare görs 

prognoser gällande försäljning, omkostnader, bemanning och investeringar. Detta görs 

för att se om det blev som planerat för att därigenom avgöra om det behöver ske några 

justeringar eller omstyrningar så verksamheten inte är på väg i fel riktning. NMTH 

rangordnar också sina kunder och de största konkurrenterna hålls under uppsikt. Miljön 

är en annan viktig bit som undersöks, kontrolleras och arbetet för bra miljö kontinuerligt 

vidareutvecklas (Johansson, Fabrikschef, 2016-03-31).  
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De främsta nyckeltalen är resultat, omkostnadsuppföljning, antal reklamationer, 

kundklagomål, säkerhet, kompetensutveckling, andel leveransprecision, kassation, och 

produktivitet. Det är nyckeltal som direkt berör medarbetarna då de är grundläggande 

för bonusen som betalas ut kvartalsvis (Egen observation, 2016-02-24). När ME hade 

implementerats märktes en kraftig förbättring av nyckeltalen (Danielsen, 

Leankoordinator, 2016-02-04). Implementeringen av ME började med 5S med syftet att 

minska på slöseri, minska variation och förbättra produktiviteten (Danielsen, 

Leankoordinator, 2016-02-24).  

 

4.2.2 Resultat 
År 2010 var resultatmässigt det värsta året för NMTH på länge (Dahl, 

Kvalitetsansvarig, 2016-02-24) men sedan implementeringen av ME år 2011 har 

resultatet ökat (Johansson, Fabrikschef, 2016-03-31). På varje fabriksmöte, som hålls en 

gång i månaden och som alla anställda är välkomna att medverka på, inleds med att 

resultatet presenteras. VD:n Iveberg presenterar det totala resultatet för hela bolaget (det 

vill säga för både Lomma och Hörby) men bryter även ut hur de olika anläggningarna 

påverkat resultatet för att kunna visa på var förbättringar kan/behöver göras. Därefter 

presenteras resultatet för de nyckeltal som ligger till grund för bonusen och trenden för 

bonusen presenteras. Vid kvartalsfabriksmötet presenteras utfallet av bonusen och 

orsaker till bonusnivån diskuteras för att ytterligare visa var eventuella förbättringar 

behöver göras. I presentationen av nyckeltalen nämner inte VD:n att det är nyckeltal 

som visas utan nyckeltalens namn används (Egen observation, 2016-02-11, 2016-03-03, 

2016-04-14). Enligt Johansson (Fabrikschef, 2016-03-23) använder NMTH olika 

benämningar för nyckeltal. Ibland används ordet nyckeltal, ibland KPIer och ibland 

används själva namnet på nyckeltalet till exempel kassation.  

 

Resultatet beräknas genom att intäkter minskas med kostnaderna för den period som 

redovisas (Egen observation, Fabriksmöten, 2016-02-11, 2016-03-03, 2016-04-14). 

NMTH följer alla kostnader som finns i ett datasystem och det är allt från kostnader för 

inköp av maskiner, avskrivningar till hur mycket frukten som bjuds på i matsalen 

kostar. Det är hundratals av poster över allt som kostar något (Johansson, Fabrikschef, 

2016-03-31). 
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4.2.2.1 Olika faktorer som påverkat resultatet 
Sammanslagning av Kristianstad och Hörby 

Tankar om ME kom samma år som Nolatokoncernen bestämde sig för att lägga ner 

verksamheten i Kristianstad och flytta den delen till Hörby. Tjugofem stycken 

medarbetare från Kristianstad erbjöds att flytta med. Orsaker till att verksamheten 

flyttades till Hörby var att kompentensen fanns där, kommunen var tillmötesgående och 

det geografiska läget till Malmö och Lund. I och med förflyttningen byggdes fastigheten 

i Hörby ut (skd.se, 2016-03-23). I och med sammanslagningen flyttade femton 

medarbetare från produktionen med och sammanlagt kom trettio personer med (Iveberg, 

VD, 2016-03-23). Därefter har ytterligare personer anställts som arbetat i Kristianstad 

(Johansson. Fabrikschef, 2016-03-23, Danielsen, Leankoordinator, 2016-03-23). Trots 

att ME infördes samtidigt med att verksamheten i Kristinastad flyttades till Hörby så 

innebar inte det att resultatet ökat på grund av ökad omsättning utan i stället innebar 

sammanslagningen kostnader för verksamheten i Hörby. Kostnader som tillkom var att 

byggnaden behövde byggas om då renrum installerades (Johansson, Fabrikschef, 2016-

04-08). Sedan år 2010 har de producerade volymerna ökat vilket påverkat resultatet 

(Johansson, Fabrikschef, 2016-04-08). 

 

Fokus genom ME 

Eftersom ME infördes har mer fokus riktats mot att producera mindre fel trots gamla 

maskiner, gamla verktyg och metoder. Främst för att det är krav från kunden men 

eftersom det nu är tillåtet att stanna produktionen och åtgärda felen har kassationer och 

omarbetningar minskat (Dahl, Kvalitetsansvarig, 2016-02-24). Verktygen ägs av 

kunden och det innebär att när ett verktyg blir slitet eller dåligt och måste bytas ut är det 

kunden som står för den kostnaden. Det är dyrt och krångligt att byta verktyg i och med 

att nya verktyg måste godkännas och valideras enligt vissa lagar. Vilket gör att det finns 

verktyg som är gamla och slitna. Detta leder till att kundens kvalitetskrav inte alltid nås 

och hög kassationgrad förekommer. Genom ME och den fokusering som kommer med 

styrfilsofin på olika detaljer uppmärksammas idag högre kassationsgrad på olika 

produkter och därmed får kunden betala för det merarbete som de slitna verktygen 

innebär (Johansson, Fabrikschef, 2016-04-08). Däremot ingår det i NMTHs arbete att 

underhålla och reparera verktygen (Produktionsansvarig C, 2016-01).  
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Nytt datasystem 

Det infördes en förbättring av datasystemet och olika datasystem länkades ihop före det 

att ME implementerades. Det innebar att analyseringen av kunderna blev mer visuell 

och kostnadsuppföljningen per kund och produkt underlättades. Denna förbättring som 

genomförts har därefter förbättrats och utvecklats ytterligare genom förbättringsförslag i 

ME arbetet. Detta har lett till att kostnader sänkts ytterligare och lönsamheten förbättrats 

(Johansson, Fabrikschef,  2016-03-03).  

 

Outsourcing 

Under hösten år 2014 beslutades och genomfördes en outsourcing av 

avsyningsverksamheten till två låglöneländer i Europa. I och med outsourchingen sades 

medarbetare upp och personalstyrkan minskades. Enligt produktionsansvarig A (2016-

01) berodde beslutet på att avsyningsverksamheten kräver mycket manuellt arbete och 

löneläget i Sverige kan inte konkurrera med lönenivåerna i låglöneländer i Europa eller i 

delar av övriga världen. I och med outsourcingen förbättrades resultatet men graden av 

kassationer ökade (Johansson, Fabrikschef, 2016-03-23). Enligt en medarbetare (XX, 

2016-03-31) har medarbetare inom produktionen inte riktigt insett att de måste ha mer 

kontroll på vad som produceras och kvaliteten på det som produceras nu när 

avsyningsavdelningen med dess kunskaper inte längre finns på orten. Nu kan hela eller 

delar av batcher produceras som inte håller det kvalitetskrav som ställs bara för att ingen 

kontrollerar produkterna på plats. Outsourcingen har också inneburit en ökning av 

ledtiden.  

 

Valutakurser 

Även valutakurser har påverkat resultatet då NMTH säljer mycket av sina produkter till 

andra länder (Egen observation, 2016-04-06). Under de år som ME funnits uppskattar 

Johansson, Fabrikschef (2016-04-08) att valuta påverkan har tagit ut sig själv under 

åren. Detta eftersom valutakursen ibland har inneburit nackdelar och ibland fördelar.  

 

4.2.3 Omkostnadsuppföljning 
Omkostnadsuppföljningen görs som en jämförelse med hur väl utfallet stämmer med 

den budget och prognos som satts för månaden (Egen observation, 2016-03-06). Budget 

och prognoser görs för ett år framåt medan strategin är för tre år framåt (Medarbetare F, 
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2016-02). Alla kostnader som finns följs noga upp och genom att utbilda medarbetare i 

hur allt hänger ihop fås en större förståelse för hur medarbetare ska kunna göra 

förbättringar i sitt dagliga arbete som leder till minskade kostnader. Utbildningen är 

nödvändig eftersom förståelsen för hur nyckeltal och hur allt hänger ihop inte finns hos 

alla medarbetare (Johansson, Fabrikschef, 2016-03-31).  

 

4.2.4 Produktivitet 
Produktivitet beräknas genom att förädlingen divideras med arbetade timmar 

(Johansson, Fabrikschef, 2016-03-31). Förädlingen beräknas genom att omsättningen 

adderas med förändringen i lagervärde (Medarbetare F, 2016-02). I arbetade timmar 

inkluderas alla som arbetar i Hörby och för de som arbetar i både Hörby och Lomma 

delas tiden upp och endast de arbetade timmarna i Hörby räknas med. Förädlingen är 

det producerade värdet minus direkt material och lego. Här är det viktigt att exempelvis 

hålla rätt lager, köra rätt produkter och arbeta med förbättringar som påverkar 

produktiviteten. Produktiviteten upplevs av flera medarbetare som svår att förstå och 

därför svår att påverka. NMTH har därför internutbildning för att sprida kunskapen om 

nyckeltalen men även hur allt hänger ihop. Kunskapen gällande OEE har ännu inte 

spridits eftersom NMTH anser att en grundkunskap och grundförståelse gällande hur 

allt hänger ihop måste sättas först innan medarbetare kan vidareutbildas. Finns inte 

grunden är det svårt att förstå nästa steg och därför måste den grundläggande kunskapen 

spridas och accepteras först. Utbildningarna sker i mindre grupper och det måste få ta 

tid så att det skapas en stabil grund (Johansson, Fabrikschef, 2016-03-31).  

 

En stor förbättring som påverkat produktiviteten positivt är att logistik avdelningen nu 

helt bestämmer vad som ska produceras, hur mycket och när. Innan var det lite ad-hoc 

och när kunder hörde av sig för att få veta när deras produkter kunde tillverkas var 

logistik tvungna att kontakta tillverkningsavdelningarna för att få veta när produkter var 

tänkta att tillverkas och hur mycket. Detta arbetssätt ledde till längre ledtider och mer 

lagerhållning och därmed ökade kostnader och lägre produktivitet. Förändringen 

framkom i och med att en processkartläggning gjordes genom ME. Förbättringen har 

även påverkat kundnöjdheten då logistik nu direkt kan ge svar på när produkter ska 

produceras och därmed kan levereras. Idag sker all produktion utefter kalkyler och det 

viktiga är göra förbättringar som hela tiden analysers och planeras (Johansson, 
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Fabrikschef, 2016-04-08). Nedan i figur 4.7. visas produktivitetens utveckling sedan 

implementeringen av ME.  

 
Figur 4-6. Produktivitetetens utveckling per år sedan ME implementerades 

 

4.2.5 Kassation 
Kassation beräknas både procentuellt och som antal. Procentuellt beräknas kassationen 

genom att antal kassationer divideras med antal producerade enheter och antal kassation 

beräknas genom att antalet godkända subtraheras från antal producerade. Här är det 

viktigt att arbeta med att serva och tillgodose produktionens behov. Rätt material, att 

tillverka rätt mängd, stanna när fel upptäcks och se till att rätt produkter kommer ut är 

några delar i arbetet med kassationen. Specifika produkter kan påverka eftersom vissa 

produkter ger en högre kassation än andra och eftersom avsyningen numera är 

outsourcad är det extra viktigt med medarbetarnas kunskap och kompetens. Mjuka 

aspekter, så som kunskap och tankesätt, är oftast lösningen framför hårda aspekter, som 

exempelvis nya maskiner (Johansson, Fabrikschef, 2016-03-31).  

 

Andel kassation är enligt VD:n Iveberg (2016-02-11) ett utav de viktigaste nyckeltalen 

som mäts. De tre produkterna som har störst kassation övervakas och åtgärder för att 

lösa problemen pågår, därefter åtgärdas de nästa tre största kassationerna. Eftersom det 

framkommer stora mängder mätdata från alla körningar och maskiner behöver gränser 

sättas. En sådan gräns är att avvikelser under 10 procent inte uppmärksammas. Tyvärr 

leder det till att vissa saker kan missas när det gäller produktionen. Exempelvis finns 

avvikelser på under 10 procent på en maskin och något händer så att avvikelserna ökar 

drastiskt men fortfarande under 10 procent så blir det ingen skriftlig avvikelse. Det 

uppmärksammas av produktionsledarna då mätdata finns men gränsen på 10 procent 

behöver med tiden bli individuell för varje maskin och produkt (Dahl, 

Kvalitetsansvarig, 2016-03-07). Nedan i figur 4.6. visas andel kassation per år sedan 

ME implementerades.  
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Figur 4-7 visar andel kassation per år sedan ME implementerades 

En produkt som stod för en stor del av kassationen försvann förra året vilket påverkat 

kassationen i sin helhet. Eftersom kunden bestämmer kring produkten så är det svårt att 

påverka moment och verktyg. Förbättringarna blir snarare i processerna. Kassationen är 

accepterat högre i hygienklass 7 (implantat) eftersom där är äldre maskiner och verktyg 

(Dahl, Kvalitetsansvarig, 2016-02-24). År 2011 var det en vedertagen praxis att 

kassationen vid silikontillverkning uppgick till ca 10 procent men idag är 

kassationsnivån nere på 3 procent. Även om kassationen på silikon fortfarande får vara 

lite högre, eftersom silikon är ett svårt material att arbeta med, arbetas det aktivt med att 

minska spill och kassation (Produktionsansvarig, A, 2016-01-27). Eftersom fokus på 

kassationer framkommit i och med ME och ständiga förbättringar har medarbetare nu 

lyckats sänka kassationsgraden till 0,5 procent på vissa silikonprodukter. Detta är helt 

unikt för silikonbranschen som alltid räknar med högre kassationer då det alltid blir 

gjutskägg vid tillverkningen (Johansson, Fabrikschef, 2016-04-08).   

 

4.2.6 Reklamationer 
Reklamationer är när det är fel på produkten eller att kunden på annat sätt är missnöjd 

med produkten (Dahl, Kvalitetsansvarig, 2016-01-28). Reklamation innefattar när 

kunden är missnöjd och skickar tillbaka produkten samt får pengarna tillbaka 

(Johansson, Fabrikschef, 2016-03-31). Nedan i figur 4-2. visas antal reklamationer per 

år sedan ME implementerades.  

 
Figur 4-8. visar antal reklamationer år sedan ME implementerades 
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4.2.7 Kundklagomål 
Kundklagomål är ett väldigt brett begrepp och innehåller alla former av klagomål som 

någon kund framfört. Det kan handla om att något missats eller att något blivit fel. En 

stor orsak till att nyckeltalet kundklagomål förbättrats är en förbättring som genomförts. 

Innan fanns ett system som innebar att blanketter till kunderna krävde mycket manuellt 

arbete och ibland blev det fel när alla siffror skulle fyllas i. Nu har systemet förbättrats 

och arbetar mer med den data som finns och idag behöver medarbetarna bara skriva ut 

rapporten och signera den. I och med detta förbättringsarbete i linje med ME har 

kundnöjdheten ökat (Dahl, Kvalitetsansvarig, 2016-02-24). Mjuka värden, gällande 

kundklagomål, är bland annat att fråga kunderna samt ge ut en enkätundersökning till 

kunderna för att undersöka och mäta kundnöjdheten. Genom att dela ut enkäter till 

kunderna vartannat år mäts lyhördhet, engagemang och professionalism (Medarbetare 

F, 2016-01). Nedan i figur 4.3. visas antal kundklagomål per år sedan ME infördes.  

 
Figur 4-9 visar antal kundklagomål per år sedan ME implementerades 

 
4.2.8 Leveransprecision 
Leveransprecision beräknas procentuellt genom att antal sena orderrader divideras med 

antal levererade orderrader. Nyckeltalet leveransprecision innebär att NMTH levererat 

produkter utefter när det skulle ske och inte alltid utefter när kunden ville ha det. Det 

innebär att kunden och NMTH tillsammans kommer överens om när leverans ska ske 

utefter när NMTH kan tillverka och leverera produkterna. Leveransprecision mäts i tid 

och procent. (Dahl, Kvalitetsansvarig, 2016-01-28). Leveransprecision har en längre tid 

legat runt 99,0 till 99,9 procent och att förbättra värdet blir därmed omöjligt (Johansson, 

Fabrikschef, 2016-04-14). Eftersom det är viktigt att veta vad kunden har för önskemål 

och att dessa i största möjliga mån tillgodoses har fokus nu börjat gå mot att leverera 

produkter i den tid som kunden önskar och inte bara efter när NTMH kan leverera. 

Olika kunder har olika leveranssystem och därför är det viktigt med flexibilitet för att 
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kunna ge kunden vad denne vill ha (Johansson, Fabrikschef, 2016-03-31). Om 

leveransprecision skulle mätas på det sättet idag hamnar värdet på ungefär 80 till 85 

procent (Johansson, Fabrikschef, 2016-04-14).  

 

NMTH har även ett VMI lager ute hos en kund där de ansvarar för att hålla en viss 

lagernivå men måste manuellt gå in i systemet och se hur mycket påfyllning som 

behövs (Medarbetare, 2016-01).  Figur 4.5. visar andel leveranser som levererats i rätt 

tid per år sedan ME implementerades. 

 
Figur 4-10 visar andel leveranser som levererats i rätt tid per år sedan ME implementerades 

 
4.2.9 Säkerhet 
Säkerhet mäts som antal olyckor som inneburit sjukfrånvaro, om så bara för del av dag 

(Johansson, Fabrikschef, 2016-03-31). Vid behov av ersättare, vikarier, i produktionen 

eller vid nyanställning går NMTH genom en bemanningsfirma. Det gör att vikarier för 

att täcka upp inom produktionen är lätta att få tag på. Däremot behöver den nyanställda 

utbildas och därmed gå bredvid innan medarbetaren helt kan vara verksam på egen 

hand. Detta medför kostnader för företaget och i värsta fall produktionsbortfall (Egen 

observation, 2016-01-25). Andra olyckor räknas som tillbud och inkluderas inte i 

nyckeltalet.  

 

I arbetet med säkerhet är det viktigt att hela tiden arbeta med att identifiera och 

minimera risker. Andra delar är utbildning i ergonomi och säkerhet men även att alla 

hjälps åt, är aktiva och tar ansvar genom att rapportera tillbud, olyckor och 

säkerhetsrisker för att kunna få en säkrare arbetsplats (Johansson, Fabrikschef, 2016-03-

31). Ergonomin är viktig och alla förbättringsförslag som handlar om de anställdas 

arbetsmiljö, så som exempelvis redskap som underlättar arbetet, prioriteras. Det kan 

handla om höj – och sänkbara bord, utbildning i lyftteknik, anpassa redskap med mera 
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som underlättar i det dagliga arbetet och ger en förbättrad arbetsmiljö. Olyckor på 

arbetsplatsen tas på största allvar och alla incidenter, allvarliga som mindre allvarliga, 

dokumenteras. Även tillbud dokumenteras och det är stort fokus på att så sker. Målet är 

att det ska vara noll olyckor (Danielsen, Leankoordinator, 2016-01-25, Johansson, 

Fabrikschef, 2016-04-08). Fokus på antal olyckor och tillbudrapportering är något som 

sker starkt inom ME (Johansson, Fabrikschef, 2016-04-08) och nedan i figur 4.4. 

presenteras antal olyckor från år 2010 till år 2015. 

 
Figur 4-11 visar antal olyckor från år 2010 till 2015  

Enligt medarbetare K (2016-03) tar förbättringsförslag som innefattar ergonomi för lång 

tid att genomföra. Det uppfattas som att ledningen bara pratar om säkerhet och ”de på 

golvets” säkerhet känns inte prioriterade på ett sådant sätt som de lovar. De vanligaste 

olyckorna är klämskador och ryggproblem i och med att fel lyftteknik används 

(Medarbetare E, 2016-02).  
 

4.2.10 Kompetensutveckling 
Hur många utbildningstimmar en anställd får på ett år är ett nyckeltal som används. 

NMTH satsar mycket på utbildningar och nyanställda får gå på introduktionsutbildning 

som hålls på företaget av olika ansvariga chefer. Utbildningarna signeras sedan av 

respektive utbildare för att den nyanställde ska kunna få ett så kallat körkort och en 

fadder utses (Egen observation, 2016-01-25). Det erbjuds även frivilliga studiebesök 

och utbildningar för de anställda som vill. Utbildningar som erbjuds är bland annat 

fortsättningskurser inom Lean samt en kurs i hur allt hänger ihop som berör bland annat 

nyckeltal (Johansson, Fabrikschef, 2016-03-31). 
 

4.2.11 övergripande aspekter på nyckeltalen och ME 
Enligt Dahl (Kvalitetsansvarig, 2016-02-24) är den största förändringen med att ME 

implementerats fokus och engagemang från ledning, fabrikschefer och medarbetare. ME 

tillåter att medarbetarna kommer fram och blir hörda. Alla medarbetare arbetar med att 

komma med ständiga förbättringar och företaget mäter hur många förbättringar som 
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gjorts under månaden. Även en värdeflödeskarta har gjorts för att ge en förståelse för 

hur medarbetare bör tänka i arbetet med ständiga förbättringar. I arbetet med ME har en 

massa förbättringar gjorts sedan implementeringen och år 2016-03-07 var det totalt 

1882 stycken. Men framförallt innebär ME att fokus tillåts och att utförandet av 

värderingar har uppstått och det har främst påverkat resultatet positivt (Johansson, 

Fabrikschef, 2016-03-07).  

 

Enligt Iveberg (VD Nolato MediTech, 2016-03-23) är allt som gjorts inom NMTH 

något som skett inom ramen för ME och därmed påverkar ME allt. Enligt medarbetare I 

(2016-03) kan det vara svårt att tolka vad nyckeltalen innebär. På tavlan över 

nyckeltalen som visas ser kanske majoriteten av siffrorna positiva ut och de flesta 

kurvorna lutar uppåt. Övergripande fås då intrycket av att det går väldigt bra för 

företaget. Om det då skärs ner på personal så uppkommer en känsla av att ha blivit lite 

lurad av bra siffror och fina kurvor. När ME började implementeras fanns också TPM 

med som en punkt. Detta verkade vara en bra teknik men vad hände? Idag pratas det 

inte om TPM och de fördelar som det skulle medföra har inte uppstått (Carlsson, 

Service och Underhållschef, 2016-04-08). 

 

NMTHs verksamhet sker på en marknad som är trögrörlig, med trogna kunder och utan 

säsongsvariationer. Det är därför en bransch som är relativt lätt att förutspå (Johansson, 

Fabrikschef, 2016-04-08). Enligt de svar som erhållits i kombination med intervjuer 

med kollektivanställda framkom det att det inte är allmänt känt vad ett nyckeltal är och 

var tavlan över nyckeltal är placerad. Däremot framkommer det att vid intervjufrågor 

angående specifika nyckeltal, till exempel reklamationer vet respondenten vad det är 

och vad det mäter. Däremot är OEE ett nyckeltal som inte är allmänt känt hos vare sig 

medarbetare som intervjuats eller bland de som besvarat enkäten. Detta är något som 

företagsledningen är medveten om och utbildningar under våren år 2016 pågår som ska 

förklara hur allt hänger ihop med fokus på visionen, strategin och nyckeltal (Johansson, 

Fabrikschef, 2016-03-31). Utan ME hade nog NMTH bara haft gamla kunder kvar då 

vissa nya kunder förväntar sig och stundtals kräver att företag idag arbetar med ständiga 

förbättringar.  Hade inte ME införts hade NMTH inte haft den framgång som idag syns i 

nyckeltalen (Johansson, Fabrikschef, 2016-04-08). 
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4.3 Rivaliserande Analys ME och påverkan på nyckeltal 
Nedan genomförs den rivaliserande analysen över ME och dess påverkan på 

nyckeltalen. I analysen utförs en PESTLE analys för att visa vilka externa krafter som 

kan ha påverkat nyckeltalen för att kunna visa vad som påverkat dem. Avsnittet avslutas 

med att frågeställningen: Påverkar Medical Excellence nyckeltalen och varför/varför 

inte? besvaras. 

 
4.3.1 Nyckeltal 
Många forskare framhäver svårigheten med att mäta Lean och hur Lean påverkar 

nyckeltal och därmed verksamheten (Pakdil, 2014, Bicheno, 2007). Det viktiga är att 

använda de nyckeltal som är relevanta, givet strategin, men även att medarbetare förstår 

dem (Bhasin, 2008, Lindvall 2011). Enligt Johansson (Fabrikschef, 2016-03-31) är det 

viktigt att se sambanden inom hela företaget och hur allt hänger ihop. Fördelarna med 

Lean ska rent teoretiskt vara många och i slutändan ska det påverka många nyckeltal 

positivt och därmed även det finansiella resultatet positivt (Petersson et al., 2012, 

Womack, Jones, 2005, Bicheno, 2007, Liker, 2006, DeWayne, 2009). Att företag har 

svårt att mäta Lean är något som många forskare uppmärksammat men ingen 

standardiserad mätmetod har framkommit. Lean påverkar ett företag inom många 

områden på en massa olika sätt och det ligger i Leans natur att inte påverka olika företag 

på samma sätt då det helt bygger på vilka understödjande, handfasta tekniker som 

företaget väljer att implementera och hur de används. Meland, Meland (2006) anser att 

det främst är medarbetarnas engagemang och möjlighet att påverka och utveckla sitt 

arbete genom förbättringsarbetet som är grunden till att finansiella fördelar kan uppnås i 

Leaninspirerade styrfilosofier. Både Dahl (Kvalitetsansvarig, 2016-02-24) och 

Johansson (Fabrikschef, 2016-03-07) är överens om att ME har möjliggjort att 

medarbetarna blir hörda men även möjliggjort ett större fokus. Johansson (Fabrikschef, 

2016-03-07) anser att detta också till stor del påverkat resultatet positivt.  

 

Nyckeltal utgörs av olika beräkningar och analyser som företag kan använda sig av för 

att kunna styra och försöka förutspå olika konsekvenser av sina handlingar och beslut 

(Öberg, 2012). Enligt både NMTHs syn på mätningar och den teoretiska referensramen 

framkommer en ömsesidig förståelse över att det som inte mäts kan inte påverkas och 

därmed inte heller förbättras. Trots att Bashin (2008) hävdar att det är slöseri med tid att 

mäta inom Lean är andra forskare, som till exempel Petersson et al., 2012 och 
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Ljungberg, 2000, helt överens om att mätning är en förutsättning för att kunna göra 

Lean hållbart för evigt. Greve (2003) och Bhasin (2008) är överens om att både 

finansiella och icke-finansiella mått behöver mätas för att företag ska kunna vara 

konkurreskraftiga i framtiden. Att inte kunna fånga de mjuka värdena är en utmaning 

som NMTH nu känner i sitt arbete med ME och viss fokus har lagts på olika nyckeltal 

som berör medarbetare, till exempel säkerhet.  

 

Enligt Liukkonen (1997) finns det en modell som visar resultatet för företag där även 

icke-finansiella värden visas. Modellen inkluderar kundperspektiv, 

leverantörsperspektiv, ekonomiperspektiv, utvecklingsperspektiv och personal-

perspektiv. Enligt Stenzel (2007) ska nyckeltalen stödja Leanfilosofin och knyta arbetet 

mot företagets Leanstrategi och vision. Inom ME är det nyckeltalen resultat, 

omkostnadsuppföljning, reklamationer, kundklagomål, säkerhet, kompetensutveckling, 

leveransprecision, kassation och produktivitet som anses vara de nyckeltal som ska 

stödja medarbetarna i deras arbete med ME. Det är nyckeltal som i stor utsträckning 

påverkas av kunden och därmed uppfylls strategin. Då strategin är att alltid leverera 

produkter och tjänster i rätt tid, med korrekt kvalitet med ett minimum av slöseri och 

genom detta säkerställa en långsiktig konkurrenskraft.  

 

Det är viktigt att medarbetare är med och tar fram vilka mätningar som ska inspirera 

dem och därmed påverka mikroprocesserna (Petersson et al., 2012, Ax et al., 2009). 

Däremot har det framkommit i studien att inte alla medarbetare vet vad ett nyckeltal är 

och därmed inte anser att det hjälper dem i deras arbete med ständiga förbättringar. 

Detta är något som är känt sedan innan hos ledningen och utbildningar pågår under 

våren år 2016 av Johansson, (Fabrikschef) som ska förklara hur allt hänger ihop med 

fokus på strategi, vision och nyckeltal. Detta visar på att nyckeltalen inte tagits fram 

tillsammans med medarbetarna. Däremot presenteras både resultat och de övriga 

nyckeltalen vid varje fabriksmöte och medarbetare vet därför indirekt vad ett nyckeltal 

är. Detta framkommer även vid intervjuerna när respondenten tvekar och blir osäker på 

frågan om de vet vad ett nyckeltal är men kan lätt beskriva måttet och målen för 

reklamationer, kassationer eller något annat relevant nyckeltal. Att medarbetare säger att 

de inte vet vad ett nyckeltal är beror främst på att NMTH använder sig av olika 

benämningar när det pratas om nyckeltal. En bättre förståelse för nyckeltal och dess 
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innebörd bland medarbetare borde alltså komma ur att företaget standardiserar sitt språk 

runt nyckeltal i kombination med utbildning.  

 

4.3.2 Relevanta nyckeltal 
Genom att företag börjar arbeta med Lean kommer fördelar för både finansiella och 

icke-finansiella nyckeltal. Relevanta nyckeltal är: Resultatet, Effektivitet, Kvalitet, 

Leveransprestanda, Säkerhet och Ledtider. Olika nyckeltal presenteras på olika sätt där 

resultatet beräknas genom att kostnader subtraheras från intäkter och presenteras i 

monetära termer medan de andra bonusgrundande nyckeltalen presenteras antingen som 

en procentsats, del av, eller i antal. Sättet att presentera nyckeltal som en procentsats 

kan innebära att företag kan visa bättre utfall än vad som blivit (Öberg, 2012) och kan 

ligga till grund för att en medarbetare tyckte att det var konstigt att medarbetare 

varslades trots att alla grafer såg bra ut.  

 

Resultat 

Sättet att mäta resultat genom att subtrahera kostnaderna från intäkterna är det mer 

traditionella sättet (Ax et al., 2009) och det sättet får inte med de icke-finansiella 

värdena. Enligt Dahl (Kvalitetsansvarig, 2016-02-21) var år 2010 ett utav de värsta åren 

sett till resultatet för NMTH och det var då som beslutet om att implementera ME togs. 

Ett dåligt resultat, ny ledning och sammanslagning av verksamheter innebar att det var 

många faktorer som påverkade NMTH under det året som ME började implementeras. 

Detta innebar att verksamheten redan var i förändring och att då börja lägga grunden för 

en gemensam företagskultur med nya arbetssätt kan ha gett många medarbetare en 

trygghet. Framförallt kom det något nytt som alla kunde ta till sig och känna sig 

delaktiga i. Detta visar för medarbetarna att ledningen faktiskt gör något och det kan ha 

lagt grunden för att medarbetarna kunde börja känna tillförsikt inför framtiden. Att 

medarbetarna fick trygghet och framtidshopp kan vara motivationshöjande vilket kan ha 

gjort at engagemanget kan ha stärkts. Dessutom gjorde implementeringen att alla 

medarbetare var på samma nivå, de var alla nybörjare i arbetet med ME och i de nya 

arbetssätten som kom med styrfilosofin. Detta kan ha underlättat implementeringen av 

ME och gett positiva fördelar fortare på resultatet trots att det kostar att implementera en 

ny styrfilosofi.  
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Det går inte helt att avgöra om det bara är ME som ligger bakom resultatets ökning men 

VD:n Iveberg (2016-03-23) anser att allt som gjorts sedan införandet av ME är gjort på 

grund av ME och därmed ska det inte skiljas åt. Fabrikschefen Johansson (2016-04-08) 

påpekar att utan ME hade inte nya kunder tillkommit i samma utsträckning som skett 

och därmed är ME en förutsättning för företagets fortsatta existens. Ett exempel på att 

NMTH fått fördelar genom ME är att de fått en ny kund och ny produkt att tillverka 

under år 2016. Genom att arbeta med JIT, som en del i ME, kommer aktiviteter som 

berör att produkter produceras i rätt tid, lagras och levereras till rätt plats, och i rätt 

mängd förbättras (Olhager, 2013, Sugimori et al., 1977). Skälet till att kunden valde att 

byta leverantör var att tidigare tillverkare inte kunde leverera rätt mängd och på det sätt 

som kunden önskade (Medarbetare Z, 2016-04-14). Detta innebär att JIT på NMTH 

även bör innefatta faktorn på rätt sätt för att kunna möta den nya kundens krav.   

 

Även om kostnaderna ökat i och med sammanslagningen av verksamheten i 

Kristianstad och högre kassationer i och med outsourcingen har resultatet samt 

kassationsgraden stadigt förbättrats. Däremot börjar det komma strömningar i 

omvärlden om att svenska företag börjar ta hem sin produktion då automationen av 

tillverkningen nått en sådan punkt att färre medarbetare behövs i Sverige och därmed 

kan produktionskostnader sänkas. Detta gäller inte direkt för NMTH då det är mycket 

manuellt arbete som outsourcats till låglöneländer i Europa. Däremot är det ett faktum 

att kvalitet kan bli lidande vid outsourcing och NMTH har fått både ökade kassationer 

och längre ledtider i och med outsourcingen och NMTH behöver noga övervaka sin 

outsourcing och kritiskt utvärdera beslutet eftersom faktorer hela tiden ändras.  

 

Genom det nya datasystemet som infördes innan ME har fokus kunnat läggas på kunder 

och vilka marginaler produkter ger. Datasystemet har sedan förbättrats i enlighet med 

ME och visar nu tydligt vilka produkter som är mest lönsamma då olika produkter ger 

olika överskott/underskott. Genom att sedan ha fokus på alla omkostnader som finns i 

företaget kan förbättringar, som till exempel olika priser för kunden beroende på 

kassationsgraden, genomföras. Detta är ett vanligt sätt att minska kostnader på (Ax et 

al., 2009). Att fokus nu finns på kunder, intäkter och kostnader har lett till att resultatet 

har kunnat förbättras genom förändringar i prisbilden för kunden (Johansson, 

Fabrikschef, 2016-04-08). Detta stämmer med den teoretiska referensramen där VD:n 
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för Freudenberg-NOK i Olexa, Joseph Day, hävdade med bestämdhet år 2002 att Lean 

leder till kostnadsbesparingar trots att det kostar en del att arbeta med Lean (Bhasin, 

2008).  

 

Effektivitet 

Effektivitet delas in i yttre och inre effektivitet, där den inre effektiviteten oftast 

benämns produktivitet (Ax et al., 2009). När företag arbetar med ständiga förbättringar 

förbättras produktiviteten (Bergman, Klefsjö, 2012). Produktivitet är ett nyckeltal som 

NMTH presenterar som del av och det talet har stadigt förbättrats sedan år 2010. 

Grunden för beräkningen av produktiviteten är OEE och många medarbetare anser att 

talet OEE är svårt att greppa. Det gör att nyckeltalet inte motiverar medarbetare i den 

utsträckning som det potentiellt kan göra. Detta har dock ledningen uppmärksammat 

och därför finns det nu en internutbildning.  Däremot skulle ytterligare fördelar fås om 

TPM började användas inom företaget. Denna teknik är något som Carlsson (Service 

och Underhållschef, 2016-04-08) efterfrågar. 

 

Kvalitet 

Kvalitet är ett mått som kan mätas som kassation, reklamationer och kundklagomål (Ax 

et al., 2009, Bicheno, 2007). Kvalitetsmåtten används för att visa kundnöjdheten och är 

enligt VD:n Iveberg (2016-02-11) ett utav de viktigaste nyckeltalen. Att ständiga 

förbättringar leder till fördelar för företaget visas genom exemplet där Nachi-Fujikoshi 

Corporation i Japan lyckades minska kassationer genom att medarbetarna själva 

genomförde olika förbättringar på maskinerna (Ljungberg, 2000). Nu kan inte NMTH 

förvänta sig samma drastiska resultat då de inte arbetar med TQM eller TPM på det sätt 

som Nachi-Fujikoshi Corporation gör. Den teoretiska beskrivningen av de teknikerna 

följs inte (Analys ett). Likaväl kan inte NMTH bestämma när slitna verktyg ska bytas 

för att minska kassationen eftersom det är kunden som äger verktygen och därmed 

bestämmer när det är dags att byta ut dem (Dahl, Kvalitetsansvarig, 2016-02-21). 

NMTH kontrollerar dock statusen för varje körning och beräknar priset för kunden med 

hänsyn till fördyrande omkostnader, som till exempel kassationsgraden (Johansson, 

Fabrikschef, 2016-04-08). Totalt har antalet kassationer minskat sedan ME infördes 

genom olika förbättringar som införts. En del utav minskningen kan även tillskrivas att 

en kund som hade stor andel kassation försvann år 2015 på hösten. ME har även 
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påverkat kundnöjdhet genom att både reklamationer och kundklagomål minskat. Detta 

genom att olika förbättringar genomförts, som till exempel datasystemet där blanketter 

kommer ut ifyllda samt att logistik numera planerar produktionen.  

 

Leveransprestanda 

Leveransprestanda presenteras som del av och beräknas genom att NTMH och kunden 

kommer överens om en tid då leverans kan ske. Detta sätt att beräkna leveransprestanda 

på blir därför inte alltid helt utefter kundens önskemål. Kundens åsikter ska vara 

ledande inom Leanfilosofin (Sörqvist, 2001, Larsson, 2008) och leveransprestanda bör 

mätas mellan kunden och leverantören (Forslund, Jonsson, 2010). Det innebär att 

kundens åsikt ska väga tungt i bestämmelsen av hur leveransprestanda ska mätas. Detta 

är något som Johansson (Fabrikschefen) nu uppmärksammat och ett nytt sätt att 

fastställa leveransprestandan på är under utveckling. Idag har NMTH en 

leveransprestanda på ca 99 procent men om den beräknas på det nya sättet ligger den på 

80 - 85 procent. Att ändra på beräkningsunderlaget visar att sättet som nyckeltalen mäts 

och beräknas påverkar hur bra det ser ut att gå för företaget, precis som Öberg (2012) 

påstår. Att ha en leveransprestanda på 99 procent gör att medarbetare finner det svårt att 

förbättra nyckeltalet. Det kommer alltid att missas en leverans ibland eftersom 

verksamheter inte går att planera och styra till 100 procent. Därmed har det nyckeltalet 

slutat att fungera motiverande och stödjande av strategier eller stärka företagskulturen, 

vilket är syftet med nyckeltal enligt Bhasin (2008).  

 

 Säkerhet 

Säkerhet presenteras som antal och enligt grafen över säkerhet framkommer det att antal 

olyckor per år varierar. En verksamhet utan några olyckor är svårt att uppnå men genom 

fokus och en företagskultur som stödjer att olyckor och tillbud tillåts att rapporteras kan 

olyckor av liknande karaktär undvikas. Det är ett nyckeltal som ska ingå i företag som 

arbetar Leaninspirerat och vara så självklart att det inte behöver ha en särskild punkt 

inom 5S (Bicheno, 2007). Inom ABB och deras T50-program var en utav punkterna att 

öka säkerheten (Bergman, Klefsjö, 2012) och därmed minska den kostnad som kommer 

med att medarbetare är sjukskrivna. Kostnader som kommer av att medarbetare är 

sjukskrivna är att antingen får verksamheten bedrivas underbemannad eller så måste en  

vikarie sättas in. Om arbetsplatsen har hög personalomsättning kan inte ständiga 
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förbättringar genomföras på ett effektivit sätt utan medarbetare hamnar hela tiden i 

stadiet att lära sig eller lära ut processer och arbetssätt (Bicheno, 2007). 

 

Kompetensutbildning 

Grunden för Lean är att alla ska vara med och komma med förbättringar för att minska 

på slöseri. För att kunna göra det behöver medarbetare utbildas i tankesätt runt hur 

NMTHs sunda förnuft, ME, ska fungera. Därför mäter NMTH antal utbildningstimmar 

per anställd och i och med det läggs också grunden för ME. Många utav utbildningarna 

är frivilliga (Danielsen, Leankoordinator, Johansson, Fabrikschef) vilket leder till att det 

bara är de som är intresserade som går utbildningarna och därmed finns det en risk för 

att förståelsen för ME blir olika inom företaget.   

 

Ledtid 

Ledtider är något som är vitalt att mäta inom Lean och är ett sätt att motivera reducering 

av lager, enstycksflöde, flödeslängd och slöseri. Detta vore ett bra nyckeltal för NMTH 

att börja mäta och presentera och då gärna från det att en kund lägger en order tills det 

att pengarna finns på kontot (Bicheno, 2007). Om ledtid mäts på detta sätt läggs fokus 

på kassaflödet vilket företag som befinner sig i fortsättningsfasen bör göra enligt 

(Bhasin, 2008).  Ledtid påverkas av styrfilosfin JIT som också används mer och mer 

eftersom det är ett växande krav från samhället (Medarbetare, Q, P, 2016-01). Att ta 

med nyckeltalet ledtid mätt på detta sätt blir ett sätt att få administrationen mer delaktig 

i ME arbetet eftersom detta idag upplevs som en utmaning. Ett annat nyckeltal som 

administrationen påverkar är kundnöjdhet då det enligt Larsson (2008, analys del ett) är 

genom kundnöjdhet som administrationens Leanarbete ska motiveras. Ett exempel på 

att ledtider reduceras när företag arbetar Leaninspirerat är ABBs T50-program 

(Bergman, Klefsjö, 2012).  

 
 
4.3.3 PESTLE 
PESTLE är en analysmetod som avser att fånga externa påverkningar på företag och 

deras förutsättningar (pestleanalysis.com, 2016-04-05). 

 

P = Politiska faktorer. Sverige är ett stabilt land med lågt korruptionsindex 

(transparency. org, 2016-04-10). Lag (1993:584) om medicintekniska produkter reglerar 
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allmänna bestämmelser om medicintekniska produkter (notisum.se, 2016-05-03) och är 

en lag som NMTH måste följa. Däremot är löner i Sverige högre än vissa andra länder 

och outsourcing är vanligt förekommande.  

 

E = Ekonomiska faktorer.  Räntenivån i Sverige är låg med en negativ reporänta på 0,5 

procent. Den låga reporäntan har satts av riksbanken för att stimulera en stigande 

inflation och en starkare konjunktur. I omvärlden är penningpolitiken mycket expansiv. 

Målet med Sveriges expansiva penningpolitik med köp av statsobligationer och 

reporäntesänkningar är att stärka den svenska konjunkturen och därmed förhindra att 

kronan stärks snabbare än prognosen (Riksbanken.se, 2016-05-03). NMTH säljer sina 

produkter till andra länder och påverkas därmed av valutakurser. Enligt Johansson 

(Fabrikschef, 2016-04-08) har denna faktor påverkat NMTHs resultat plus minus noll 

sett till hela den tid som ME varit deras styrfilosofi. Ser man på resultatet år från år 

påverkar dock valutakursen det årets resultat. 

 

S = Sociala faktorer. NMTH tillverkar produkter inom den medicinsktekniska 

branschen där de sociala faktorerna går ut på att det är viktigare att rädda liv än något 

annat. Nyckeltalet säkerhet påverkas av den kulturella bilden över vad som är en säker 

arbetsplats och NMTH arbetar hårt för att få ner antalet olyckor och tillbud. Målet är 

inga olyckor (Danielsen, 2016-01-021, Johansson, Fabrikschef, 2016-04-08).  

 

T = Tekniska faktorer. NMTH har en egen avdelning som arbetar med projekt som inte 

ingår i arbetet med ME. Det innebär att NMTH är med och utvecklar tekniska lösningar 

samt har de fokus på sina konkurrenter (Egen observation, 2016-02-11, Johansson, 

Fabrikschef, 2016-04-08).  

 

L = Lagar. Sverige är ett stabilt land med låg korruption där lagar och regler ska 

efterföljas och gäller lika för alla inom samma bransch. Lagstiftningen är öppen där 

berörda parter får insyn genom remisser innan lagförslaget läggs fram av regeringen 

(riksdagen.se, 216-04-10). Detta ger en grund för förutsägbarhet och att företag ska 

kunna lita på de lagar som sätts. NMTH agerar inom en bransch som är hårt styrd av 

lagar och regler då det främst handlar om människoliv. Genom kravet på spårbarhet 



 

 

 

115 

måste NMTH använda sig av säkra, dyra datasystem som garanterar validitet och 

spårbarhet.  

 

E = Miljö (Environmental). NMTH har inga utsläpp och är certifierade enligt ISO14001 

som är en miljöcertifiering. Kravet på miljötänk kommer främst från ägarna och 

samhället då verksamheter inom medicinteknik fokuserar på att rädda liv och underlätta 

för sjuka människor (Dahl, Kvalitetsansvarig, 2016-02-23). Det har prioritet över 

miljöfrågor inom branschen.   

 

4.3.4 Svar på frågeställning två 
Svaret på frågeställningen; Påverkar Medical Excellence nyckeltalen och varför/varför 

inte? är ja nyckeltalen har påverkats av arbetet med ME. Varför de påverkats är därför 

att när företag fokuserar på olika aspekter och förbättrar dem enligt styrfilosofin Lean 

kommer resultatet att förbättras genom att kostnader sänks, leveransprecisionen ökar, 

kvaliteten som mäts genom reklamationer, kassationer och kundklagomål minskar, 

mjuka värden som delaktighet, engagemang, säkerhet förbättras och stressnivåer sänkas 

(Womack, Jones, 2005, Bicheno, 2007, Liker, 2006, DeWayne, 2009, Petersson et al., 

2012, Sugimori, 1977). Detta är de nyckeltal som ingår i studien och som har förbättrats 

i och med införandet av ME. Kunder idag kräver också att företag inom medicinteknisk 

bransch arbetar med ständiga förbättringar. Hade inte ME införts hade NMTHs kundbas 

troligtvis sett annorlunda ut och därmed hade deras produktionsökning troligtvis inte 

blivit som den nu blivit. I och med ME har NMTH stärkt sin position på marknaden 

vilket bland annat visas av att de fått en ny kund år 2016. Att verksamheten har ett 

förbättringsarbete samt att de vunnit Lean priset år 2015 är bra marknadsföring som 

också stärker företaget på marknaden. Troligtvis beror förbättringen av nyckeltalet till 

stor del på att det i och med ME finns ett fokus, engagemang och delaktighet i arbetet 

med att ständigt förbättra verksamheten. Främst genom att medarbetarna har tillåtits att 

förändra, påverka och utveckla. Detta är något som styrks av Meland, Meland (2006) 

som anser att det främst är medarbetarnas engagemang och möjlighet att påverka som är 

grunden till att finansiella fördelar kan uppnås i Leaninspirerade styrfilosofier. Både 

Dahl (Kvalitetsansvarig, 2016-02-24) och Johansson (Fabrikschef, 2016-03-07) är 

överens om att ME har möjliggjort att medarbetarna blir hörda men även möjliggjort ett 

större fokus. 
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 Däremot är det inte bara ME som påverkat nyckeltalen om faktorer ska skiljas åt, vilket 

forskarna till denna studie anser att det bör oavsett VD:n Ivebergs (2016-03-23) 

inställning att allt som skett, skett inom ramen för ME. ME kan inte påverka 

valutakursen, lagstiftningen inom Sverige eller andra länder samt större beslut som 

kommer från koncernen Nolato. Det kan vara beslut som rör sammanslagningar av 

verksamheter eller miljöcertifieringskrav från ägare. De kan inte heller påverka de 

sociala kulturella faktorerna som samhället ställer på företag inom den medicintekniska 

branschen. Det går inte att utesluta att dessa faktorer har påverkat nyckeltalen i 

varierande grad.  

4.4 Sammanfattning kapitel fyra 
Nedan i figur 4-8 presenteras sammanfattningen över kapitel fyra. 

 
Figur 4-12 presenterar sammanfattningen över kapitel fyra. 
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5 Lean för evigt? 
Kapitlet presenterar den teoretiska referensramen för frågeställning tre: Hur bör 

företag arbeta med Lean för att göra Lean hållbart för evigt? Därefter presenteras 

empirin för att en förklarande analys ska kunna utföras. I och med den förklarande 

analysen besvaras frågeställningen och syftet uppnås. Svaren är presenterade på ett 

sådant sätt att de blir giltiga för alla företag som arbetar med Lean och som befinner 

sig i mognadsfasen, på väg in i fortsättningsfasen. Till sist presenteras en del 

förbättringsförslag som främst vänder sig till NMTH men som andra företag kan 

”stjäla” idéer ifrån.  

5.1 Teoretisk referensram Lean för evigt? 
Avsnittet behandlar understödjande, handfasta tekniker som företag behöver använda 

sig av för att göra Lean eller Leaninspirerade styrfilosofier hållbara för evigt.  

 
5.1.1 Grunden för en lyckad Lean implementering 
Lean handlar om att ge ledning och medarbetare tekniker som förändrar tankesätt och 

arbetssätt och därmed ge bättre förutsättningar för att upptäcka och reducera slöseri. 

Grunden är att möjliggöra för medarbetare att själva fatta beslut utefter de riktlinjer och 

värderingar som finns inom företaget där värderingarna blir det som visar vägen. 

Grunden för Lean är att inom Lean ska principer styra, de ska tala om vad som ska 

uppnås men principerna talar inte om hur målen ska uppnås. Hur målen ska uppnås ska 

olika understödjande, handfasta tekniker tala om. Inom denna form av styrning är det 

viktigt att kontrollera att rätt resultat kommer fram genom de tekniker som används 

(Petersson et al., 2012).  

 

Att införa Lean på ett företag är komplicerat eftersom det kräver att Lean införs som 

strategi genom hela företaget. För att lyckas krävs det därmed stora förändringar för 

företaget. Kulturen måste förändras så att medarbetarna agerar, tänker och är Lean. En 

kultur går inte att förändra genom tvång utan där handlar det om att stegvis förändra 

värderingar och tankesätt hos medarbetarna som vidare driver fram ett nytt beteende. 

Det är VD:ns uppgift att genomföra kulturförändringen när Lean införs som strategi och 

som vid de flesta förändringar kommer det att finnas en del som är positiva och 

anammar förändringen och andra som totalt motsätter sig förändringen.  För att ett 

företag ska uppnå excellence är medarbetarna den avgörande faktorn. Medarbetarnas 

kompetens, delaktighet och utföranden är väsentligt i värdeskapandet och är därför av 
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stor betydelse i ett företag med Lean som strategi. Det är viktigt att inse att medarbetare 

kan vara rädda för förändringar men om förståelse för förändringen kan skapas kan 

rädslan minskas. Denna förståelse ligger på ledningen att kommunicera ut och att leda 

medarbetarna genom förändringen. Grunden är att medarbetare behöver en ledare som 

tryggt kan leda dem genom förändringen och som inte tvingar förändringen på dem. 

Utmaningen för ledningen är att få medarbetarna att inse att även de tjänar på 

förändringen (Stenzel, 2007). Detta visas tydligt i exemplet med ABB:s T50-program 

där de uppnådda framgångarna och intensiteten i programmet avtog efter år 1997 i och 

med Bert-Olof Svanholms bortgång. Bert-Olof Svanholm var den chef på ABB som 

initierade införandet av T50-programmet år 1990 (Bergman, Klefsjö, 2012).   

 

5.1.2 Mäta Lean 
Enligt Pakdil (2014) måste en förståelse för Lean genomsyra hela företaget för att vara 

lyckosamt och detta ska skapas genom att mäta och utvärdera Lean. Lean som strategi 

påverkar alla delar i ett företag, från produktion till bokföring. En ny strategi och kultur 

innebär därmed att mätning och analys måste anpassas och modifieras så att den passar 

den nya strategin. Vid en övergång till Lean är det viktigt att se över de mätningar och 

analyser som görs så att det passar det nya arbetssättet och den nya strategin (Stenzel, 

2007). Även Anvari et al. (2012) påpekar vikten av att mätverktyg som utvärderas 

måste finnas för att arbetet med Lean ständigt ska kunna förbättras. Dalin (1997) menar 

på att utan mätbara resultat kan inte en spridning av en ny praxis ske. Det är även 

genom mätbara resultat som en ny praxis kan spridas till andra företag. Om en Lean 

implementering ska vara hållbar för evigt måste understödjande, handfasta tekniker 

implementeras med bestämda mål istället för att implementeras för att åtgärda enskilda 

problem. Uppsatta mål ska sedan vara vägledande för vad som ska mätas och utvärderas 

(Bhasin, 2008). Däremot det finns ingen standard för hur Lean ska mätas och utvärderas 

och många forskare har sina egna lösningar på hur det ska genomföras (Al-Ashaab et 

al., 2015, Bhasin, 2008, Anvari et al., 2012). Genom att förstå och analysera rätt sorts 

nyckeltal för företaget kan en förståelse för vad som varit leda företaget in i en oviss 

framtid. Det viktiga är att kundens perspektiv framkommer (Bhasin, 2008).  

 

För att stärka engagemanget runt nyckeltal bör de göras lättillgängliga och visualiseras 

så att alla kan se dem och medarbetare bör få vara med och utforma dem (Petersson et 
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al., 2012). Enligt Bicheno (2007) har nyckeltal som presenteras upphängda på en vägg 

ingen eller föga nytta i att motivera och inspirera medarbetare. Tvärtom kan de ha en 

negativ effekt på medarbetare om de känner att de inte kan påverka dem och kunderna 

kanske inte bryr sig om dem. Om det däremot presenteras en kurva som aktivt lyfter 

fram problem och som löpande uppdateras, kan motivation och inspiration hos 

medarbetare utvecklas. Saker som kurvan kan visa är produktionsstopp där de 

bakomliggande orsakerna visas. Om nu nyckeltal ska användas är det viktigt att de inte 

används för att skapa kontroll utan för att motivera, ge innovation och uppmuntra 

medarbetare. Nyckeltal som uppmuntrar och inspirerar medarbetare kan vara 

varuleveranser för berörda medarbetare, upprättande av väntetidslistor vid flaskhalsar 

istället för lageromsättningen, mätningar på mindre stopp eller bakomliggande orsaker 

istället för att bara presentera OEE. Det viktiga med nyckeltal är att ledningen definierar 

vad och medarbetarna arbetar fram hur. Kunden och värdeflöden ska vara nyckelord 

som genomsyrar hela företaget. Den mogna Lean användaren har slutat fokusera på 

slöseri och tänker på värdeflöden från råvara till slutkund. Detta ställer krav på 

annorlunda företagskultur, mätmetoder och yrkeskarriärer (Bicheno, 2007).  

 

5.1.3 Medarbetarens roll inom Lean 
En person (oavsett ställning inom företaget) som arbetar väl med Lean delar två 

karaktäristiska drag. Det ena är ödmjukhet och det andra är respekt. Respekt innebär att 

hela arbetsstyrkan ska ses som en familj. Inom en familj åsidosätts hierarki, man lyssnar 

på varandra med ett genuint intresse men det sätter även press på de enskilda 

individerna att bidra med sina insatser. Ödmjukhet kommer av att desto mer man vet om 

Lean desto mer inser man att hur lite man egentligen vet. En bra chef inser att arbetet 

med att lära sig mer om Lean aldrig tar slut och en hunger för att lära sig mer av andra 

finns alltid närvarande (Bicheno, 2007).  

 

Enligt Ljungström (2001) visar många undersökningar att företag där chefer och 

medarbetare har löpande medarbetarsamtal eller utvecklingssamtal får högre effektivitet 

och lönsamhet. Det är viktigt att inse att en chef inte måste kunna hela arbetsprocessen 

utan kan låta medarbetarna vara experter på det de gör men att en öppen dialog finns 

mellan dem för att processen ska kunna utvecklas och förbättras. Enligt Bicheno (2007) 

är det bevisat att engagemang och att hålla fast vid förändringar direkt avspeglas på om 
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ledningen håller fast vid det. Om ett företag har skiftgång är det viktigt att hitta former 

där alla medarbetare känner att de kan vara med och påverka samt att de hela tiden kan 

arbeta med ständiga förbättringar. Detta innebär att nya kommunikationsvägar kan vara 

nödvändiga att ta fram (Ljungberg, 2000). 

 

5.1.4 Förutsättningar för ständiga förbättringar 
Företag som arbetat med Lean ett tag vet mycket om att genomföra förbättringar. En 

viktig faktor för att ständiga förbättringar ska kunna fungera som en hållbar teknik är att 

personalomsättningen är under 30 procent per år. Om personalomsättningen är 30 

procent eller högre under ett år så mister företaget förändringsarbetet eftersom de då 

konstant befinner sig i lägena forma och förstå och når aldrig fram till normskapande 

och verkställande (Bicheno, 2007). Enligt Österman, Fundin (2014) måste ett företag ha 

standardiserat de processer som ständiga förbättringar innebär. Däremot ska inte en 

standard vara äldre än sex månader eftersom ett företag hela tiden måste kunna förbättra 

processer och strategier för att vara konkurrenskraftigt (Bergman, Klefsjö, 2012). 

Standardiseringar är dock grunden för att kunna göra förbättringar där den stora 

utmaningen ligger i att lyckas med dem för alltid. Lösningen ligger i mätningar som 

berör den zon som medarbetarna har inflytande över. Forskning av Hirano visar att för 

att Lean ska kunna fungera på långsikt är disciplin och 5S avgörande. Utan disciplinen 

att säkerställa att 5S efterföljs på lång sikt kommer företaget att återfalla in i kaos. Målet 

med ständiga förbättringar är att skapa ett företag av världsklass (Bicheno, 2007).  

 

5.1.5 Företag av världsklass, Excellence 
Kännetecknet för ett företag av världsklass är att det är känt för att producera effektivt 

och bra produkter som möter kundernas krav på värde i tillgångarna på både lång och 

kort sikt. Företag av världsklass tar tre till fem år att bygga upp och karakteriseras av 

välfungerande, välutvecklade grupper som tillsammans strävar mot att nå gemensamma 

uppsatta mål. Utmaningen när man nått dit för företag är att fortsätta utvecklas och 

lyckas med att arbeta med ständiga förbättringar. Detta ska nås genom att utbilda 

medarbetarna i att se hela kedjan och inte bara till sin lilla arbetsplats på företaget. Alla 

medarbetare måste förstå målen och strategierna för att nå dit. Målet är att få en 

företagskultur som bygger på ”det går, kan göra” (Hansen, 2001).  
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De viktigaste aktörerna är chefer och ledning (Hansen, 2001) där det är viktigt att inse 

att det är deras arbete att sätta ihop fungerande grupper av medarbetare vars kunskaper 

kompletterar varandra. Detta är grundläggande för att individens bidrag till att få 

processer att fungera ska kunna utnyttjas optimalt (Österman, Fundin, 2014). För att nå 

Excellence måste chefer och ledning förstå varandra och verka mot samma mål med 

samma medel. Det är viktigt att förstå att medarbetare oftast alltid vill göra ett bra arbete 

men att frustration och missnöje uppstår när prioriteringar inte klart är definierade eller 

förklarade och bonusar betalas ut på oklara grunder. Framgången ligger i att kunna 

skapa ett aktivt lärande företag (Hansen, 2001).  

 

5.1.6 Lärande företag 
Vid arbetet med Lean är det viktigt att företag inte stannar upp utan hela tiden 

utvärderar och bedömer omgivningen. Extra viktigt är det att inte missa nya tekniska 

framsteg som konkurrenter eller vetenskap kan ta fram (Bicheno, 2007). Kännetecknet 

för en lärande organisation är att de tidigt upptäcker problem, snabbt identifierar 

felaktigheter, misstag och korrigerar dem samt att det hela tiden undersöks nya, bättre 

sätt att arbeta på. Att ständigt arbeta med lärande innebär att företaget hela tiden arbetar 

med att förändra sig (Ljungberg, 2000). Lärande kan definieras som: 

  
”de processer som leder till att individen får nya kunskaper, färdigheter eller attityder, och eventuellt 

också förändrar eller förstärker sina mönster. Med mönster menar jag de tänkesätt, reaktionssätt, 

arbetsvanor och kontaktformer vi präglas av.” (Dalin, 1997:15). 

 

Det innebär att när ett företag lär sig något är det en gemensam lärprocess bland alla 

medlemmar inom företaget. Exempel på kollektivt lärande inom ett företag kan vara när 

nya, genomgripande rutiner ska skapas. Även när individer inom företaget diskuterar 

sker en form av lärande. Genom diskussionen analyseras arbetssätt och en gemensam 

syn samt förändring av arbetssätt kan möjliggöras. Olika former av lärande är formellt 

lärande och informellt lärande. Inom det formella lärandet finns det en planerad 

utbildningsplan, exempelvis en kurs, medan informellt lärande innebär att individen lär 

sig utan någon planerad utbildningsåtgärd. Detta kan ske genom att individen på eget 

bevåg prövar nya arbetsmetoder ensam eller i samarbete med andra (Dalin, 1997). Den 

viktigaste resursen i ett lärande företag är högt motiverade, kompetenta och flexibla 
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medarbetare (Hansen, 2001). Vad som ska läras ut ska ske i samklang med företagets 

kunder då det är dem som ställer krav på vad som ska tillverkas och hur (Dalin, 1997).   

 

Motiverade medarbetare slutför inte bara arbetet utan de har även initiativ till att se till 

att saker blir utförda. Ett aktivt lärande företag har medarbetare som har en konstant 

vilja för att få djupare kunskap om saker och att få möjlighet att använda den nyvunna 

kunskapen. Kvalitetsaspekten inom aktivt lärande är att lära av varandra och inte 

upprepa misstag som redan gjorts. Hunger efter aktivt lärande påverkar en människa 

både på jobbet och utanför. Det är något som sker i alla aspekter av livet. Det innebär att 

vad medarbetaren gör på sin fritid påverkar arbetet. Kreativitet på arbetsplatsen kommer 

ofta från erfarenheter som fåtts någon annanstans än på den arbetsplatsen. Lärdomar och 

förmågor som en medarbetare tillskansat sig finns kvar för hela livet. Genom att 

medarbetare aktivt bidrar till förbättringar inom sitt arbetsområde leder det till att berika 

företaget och säkerheten med att ha ett arbete. Medarbetarnas grundregler: De ska vara 

flexibla, arbeta med ständiga förbättringar, vara hängivna sitt arbete, acceptera 

osäkerhet och tvetydigheter, tillverka produkter som om de var till dig själv, ha en vilja 

att ständigt lära sig nya saker och ta ansvar (Hansen, 2001). Ständiga förbättringar går 

inte att genomföra om inte makt och ansvar läggs på medarbetare närmast produktionen. 

Alla måste inse att det finns kompetens inom alla delar av ett företag. Kompetens är inte 

förbehållit några få. Människor känner ett större ansvar för sådant som de själva kan 

påverka och känna sig delaktiga i. Bara en bråkdel av medarbetarnas kompetens 

utnyttjas inom verksamheter (Kinlaw, 1995). Enligt Dalin (1997) kan kompetens 

beskrivas som fingrarna på en hand. Olika fingrar har olika uppgifter när arbete utförs 

och det är först när ett finger saknas eller är skadat som förståelse för hur beroendet av 

det fingret påverkar utfallet av det som ska utföras. För att handen ska kunna fungera 

behövs blod, muskler och nerver som kan översättas till motivation, intuition, känsla, 

fysisk och psykisk energi, ledarskap samt organisering av arbetet.   

 

Enligt Hansen (2001) ska medarbetarna vara empowerment. Empowerment innebär att 

grupper av människor som inte har någon direkt makt i samhället eller i situationen 

identifieras. Begreppet knyts till beskrivning av värde, förhoppning och initiativ som 

associeras till maktfördelning, maktdelning och delegering inom företag. Dess 

vardagliga innebörd är att: 
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- skjuta beslutsfattningsmakt så långt ner i företagsorganisationens hierarki som 

möjligt 

- låta de människor som står problemen närmast lösa dem 

- ge folk en uppgift och hålla sig undan så att de kan utföra den 

- öka människors känsla av delaktighet i sitt arbete och företag 

- låta arbetslag styra sig själva 

- ha förtroende för att människor gör vad som är bäst 

Enligt Lindvall (2011) innebär empowerment att information är grunden och 

information ska spridas mellan företagsledningen och medarbetarna som utför arbetet. 

Detta för att kompetenta medarbetare som fåt tillgång till rätt sorts information kan 

utföra sitt arbete effektivare och billigare. Målet är att medarbetare inte bara ska vänta 

på information utan själva aktivt börja eftersträva och leta efter information. Detta 

ställer krav på styrmetoderna då dessa måste göra information tillgänglig.  

 

Rätt uppfattat medarbetarskap innebär att det finns tydliga kopplingar mellan ständiga 

förbättringar och företagets totalprestation och att medarbetares mentala resurser 

utnyttjas optimalt. En förutsättning för att kunna utnyttja medarbetares fulla kompetens 

är att principer och metoder måste utvecklas som tillåter den utvecklingen (Kinlaw, 

1995). Enligt Bergman, Klefsjö (2012) är den stora framgången för Lean att företag 

lyckas få medarbetare att fokusera på olika utmaningar och därmed engagerar sig i 

företagets verksamhet.  

 

Om företag lyckas få en företagskultur med en intern god lärmiljö kan medarbetare 

motiveras till att på egen hand möta och lösa oförutsedda förändringar eller utmaningar. 

Medarbetarna utvecklar ett mod och eventuellt även en lust för att lära sig mer och att 

låta sig bli utmanade. En känsla av att det är tillåtet att misslyckas så länge man lär av 

sina misstag, både individuellt och som grupp,  måste få finnas. Viktigt är att ledningen 

visar vad som är accepterat för att inte kvalitet och säkerhet inte ska bli lidande (Dalin, 

1997). I figur 5.1. nedan visas viktiga faktorer inom kompetens-utveckling i ett företag.  
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Figur 5-1 Viktiga faktorer inom kompetensutveckling i ett företag. Dalin (1997:72). 

 
5.1.7 Medarbetarnas engagemang  
Enligt Marin-Garcia, Bonavia (2014), Fullerton, Wempe (2009) och Bicheno, Holweg 

(2009) är en lyckad implementering av Lean i en organisation i mångt och mycket 

beroende på engagemang och involvering från medarbetarna. Viktiga delar för att 

lyckas nå gemensamma mål är att företaget lyckas förändra företagskulturen och ge 

medarbetare utbildning, tillgång till information och kunskap inom organisationen. Att 

lyckas ändra företagskulturen är det viktigaste målet när Lean implementeras (Liker, 

2009, Taylor et al., 2013, Bicheno, Holweg, 2009, Marin-Garica, Bonavia, 2014, Trent, 

2008). Enligt Ljungberg, Larsson (2012) betyder det att hur information och ansvar 

vandrar inom ett företag måste ändras från att bara gå uppifrån ledningen och ner till att 

även gå från verkstadsgolvet och upp till ledningen. Detta synsätt möjliggör för 

medarbetarna på verkstadsgolvet att bli sedda och hörda. Genom att ge medarbetarna 

mer makt och ansvar kommer moralen och kvaliteten inom företaget att bli högre 

(Olhager 2013, Ljungberg, Larsson, 2012, Marin-Garcia, Bonavia, 2014). Chefens roll 

måste ändras från styrande till rådgivande, utbildare och problemlösare (Kinlaw, 1995).  

 

Enligt Meland, Meland (2006) är medarbetarnas trivsel avgörande för arbetsplatsens 

resultat och överlevnad. Framgångsrika företag karakteriseras av att de har lyckats 

skapa en kultur där medarbetarna känner att de får utvecklas och där medarbetare trivs. 

En bra företagskultur skapar energi och olika länder har olika kulturer. En kultur uppstår 

genom att människor kopierar och härmar sin omgivning. Kulturen kan utvecklas mot 

två olika håll där det ena är mot förtroende, öppenhet, samarbete och samråd och det 

andra hållet är misstänksamhet, misstroende, grupperingar och konflikter. Hur 

företagskulturen blir beror på hur ledningen lever upp till de signaler som de ger. Det 
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viktiga är att de signaler och värderingar som ledningen ger är välförankrade bland 

medarbetarna och att det följs upp med exempelvis enkäter och/eller samtal. En viktig 

aspekt är även att företaget vid nyanställningar anställer medarbetare som delar de 

värderingar som företaget har. Trivsel på en arbetsplats är direkt relaterat till delaktighet 

och möjligheter att påverka.  

 

5.1.8 Att skapa engagemang 
När ledningen kontrollerar varje aspekt av ett företags processer skapas ett 

företagsklimat där medarbetare arbetar utan engagemang och hängivenhet gentemot 

kunderna (Ehin, 1995). Hiam (2006) anser att målet för en ledare är att ha kontroll över 

den stora helheten på makronivå genom att få medarbetarna till att ta initiativ och vara 

engagerade i att själva kontrollera sitt arbete på mikronivå. Medarbetare som saknar inre 

motivation tenderar till att ge upp och bli negativa gentemot sitt arbete eftersom de 

känner att de saknar kontroll över sin situation. Enligt Ehin (1995) och Yukl (2013) 

tillhör framtiden de företag som lyckas få sina medarbetare att känna att de är en del av 

företaget och hängivna samarbetspartners.  

 

En positiv attityd smittar av sig på andra människor men det gör även negativa attityder. 

Negativa attityder och samtal är därför viktiga bitar för en chef eller ledare att fånga upp 

och omvandla till positiva. Även om det bara är en medarbetare som i början är negativ 

så får negativiteten lätt spridning och kommer i längden att påverka omgivningens inre 

motivation till det negativa. Om andelen negativa attityder är små relativt totala andelen 

medarbetare är det vanligt att dessa i början håller sig gömda och beklagar sig till andra 

i skymundan och därför är det av stor vikt att dessa avstickare fångas upp och 

omvandlas till positiva attityder innan spridningen blir för stor (Hiam, 2006).  

 

”För att uppväga ett hekto demotivation krävs nästan två kilo motivation, så det är mycket 

bättre att avskaffa potentiella föroreningar som kan påverka medarbetarnas sunda attityder 

[..]” (Hiam, 2006:155-156).  

 

Om ett företag ska lyckas att skapa en kultur som stödjer lärande och få medarbetare 

som känner sig värdefulla är det nödvändigt att utveckla system som är levande och 

ständigt förändras. Detta kan nås genom att ge medarbetare på golvet ansvar och makt 

över att styra det de kan påverka (Ehin, 1995). Att ge medarbetarna kontroll är ett sätt 
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att föda deras inre motivation och skapa engagemang. Ett annat sätt för att skapa 

motivation och engagemang är informationsdelning. Genom att låta medarbetarna få ta 

del av information och ha en öppen kommunikation i största möjliga mån minskas 

risken för att det uppstår känslor kring orättvisor och utanförskap (Hiam, 2006).   

 

5.1.9 Utmaningen med Lean  
Den främsta utmaningen med Lean är att verksamheten utmanas för mycket och 

effektiviseringsvinster inte tas tillvara på rätt sätt. Det sistnämnda kan visa sig genom 

att effektivare arbetssätt med en gång leder till neddragning i personalstyrkan. Något 

som med en gång dödar engagemang för förbättringsarbetet hos medarbetarna. Det 

viktiga är att det finns respekt för medarbetarna och att de inte utmanas för mycket. 

(Petersson et al. 2012). Lean kan, och då framförallt genom kravet på att hela tiden 

komma med nya förbättringsförslag, ge upphov till negativ stress. Genom att hela tiden 

förbättra och göra produktionen smal utan att göra avkall på säkerhet eller kvalitet 

hamnar medarbetare ibland i pressade situationer (Taylor et al., 2013, Longoni et al., 

2013). Genom att kunna få medarbetarna att känna sig delaktiga och värdefulla kan en 

del utav den negativa stress som uppstår i och med arbetet med Lean undvikas 

(Turniansky, Hare, 1998). 

 

5.2 Empiri Lean för evigt 

Kapitlet presenterar den empiriska delen över hur NMTH idag arbetar med Lean givet 

analysen gällande frågeställning ett och två. Från analysen i frågeställning ett visas de 

understödjande, handfasta tekniker som innebär att ME blivit NMTHs sunda förnuft och 

därmed deras företagskultur. Från frågeställning två visas hur och varför nyckeltal 

påverkar ett företag.   

 
5.2.1 ME 
Från analysen del ett framkommer det att ME är väldigt likt Lean och därmed kan de 

fördelar som en lyckad Lean implementering innebära komma NMTH till godo. ME är 

NMTHs sunda förnuft som anger hur medarbetare bör tänka och handla i varje given 

situation. Nyckeltal för att motivera medarbetare och som är grundläggande för 

bonussystemet presenteras i grafer uppsatta på tavlan över nyckeltal men även på andra 

tavlor i produktionen (Egen observation, 2016-02-22). Värderingar, skrivna och 
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oskrivna normer anges. För att förstå hur det sunda förnuftet utvecklats genom ME 

behöver hänsyn tagas till företagets historia. Enligt medarbetare A, K, J, N, (2016-

01,02,03) Dahl, (Kvalitetsansvarig, 2016-02-24) var den tidigare företagskulturen, innan 

en ny ägare kom in i bilden, kontrollerande. Det var inte tillåtet att komma med 

synpunkter och många anställda är kvar på företaget sedan tiden med de tidigare ägarna.  

 

Enligt Dahl, Kvalitetsansvarig (2016-02-24) var år 2010 rent resultatmässigt ett utav de 

värsta åren på länge och det var då som beslutet om att införa ME kom. ME infördes 

även samtidigt som sammanslagningen av verksamheten i Kristianstad och Hörby med 

en ny ledning. De som ingick i ledningen kände varandra sedan innan och hade samma 

syn på hur en verksamhet skulle skötas (Danielsen, Leankoordinator, 2016-03-23, 

Johansson, Fabrikschef, 2016-04-08). Enligt intervjuer och enkätsvar är majoriteten av 

medarbetarna idag positiva till ME och upplever att företaget har ett stödjande 

ledarskap. Den stora förändringen kom med införandet av 5S (Medarbetare, A, B, 2016-

01, H, N 2016-03). Majoriteten av tjänstemännen som besvarat enkäten och 

medarbetarna som intervjuats anser att ME har förändrat deras arbetssätt och att de blir 

hörda i sitt arbete med ME och de trivs med sitt arbete samt anser att de blir mer hörda 

nu än innan ME infördes. När ME infördes var det lätt att komma på saker att förbättra 

då många medarbetare arbetat länge inom företaget och hade många idéer och tankar 

om saker att förbättra. Nu fick alla plötsligt ett sätt att komma med förslag på. Nu, några 

år senare, är det svårare att hitta saker att förbättra (Medarbetare A, 2016-01). Alla som 

intervjuats och majoriteten av enkätsvaren visar att ledarskapet känns stödjande och att 

arbetet med ME är utmanande men tidskrävande men det är inte många som gått de 

frivilliga fortsättningskurserna inom ME.  

 

Ständiga förbättringar har nu pågått så länge så de börjar tas för givet. Det händer att 

förbättringar görs som inte går in i förbättringssystemet eftersom systemet anses vara 

krångligt och inte värt besväret då det bara var en liten enkel förändring (Medarbetare A 

2016-01, Medarbetare J, 2016-03). Det jobbiga med att ständiga förbättringar blivit en 

del av vardagen är när medarbetare kommer och påpekar att en förbättring utförts men 

inte dokumenterats. Det innebär att förbättringarna missas i statistiken vilket lägger mer 

press på andra att komma med förbättringsförslag (Medarbetare A, 2016-01). Ibland när 
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ronden ska utföras upplevs en negativ stress eftersom det är svårt att hela tiden 

visualisera vad det är som har förbättrats (Medarbetare P, Q, 2016-03).  

 

Under fabriksmötena (2016-02, 03, 04) framkommer det att företaget nu har fått vind i 

seglet. Nya produkter, nya kunder och utbyggnation av fastigheten presenteras. I 

rummet som mötena hålls i finns en positiv atmosfär och när VD:n Iveberg (2016-03-

03) presenterar ritningen över tillbyggnaden kommer spontana frågor från 

medarbetarna. Dock koncentrerar VD:n sin presentation på hur många nya maskiner 

som behövs och storleken på tillbyggnaden medan frågor från medarbetarna snarare 

berör frågor gällande matsal eller omklädningsrum och om dessa kommer att byggas ut. 

En medarbetare frågar genast sin arbetskamrat angående hur många nya som kan tänkas 

komma att anställas men frågan ställs inte rakt ut utan förblir obesvarad (Egen 

observation, 2016-03-03). I och med att NMTH är i förändring blir det mycket fokus på 

det nya och en rädsla för att det kommer tappas fokus på det gamla kommer krypande 

(Produktionsansvarig A, 2016-05). Dahl (Kvalitetsansvarig, 2016-05) påpekar att när 

ME kom som ny styrfilosofi tappades fokus på kvalitet. Detta ledde till att två olika 

system med förbättringar uppstod. Ett för kvalitetsärenden och ett inom ME (Danielsen, 

Leankoordinator, 2016-05).   

 

Kravet på ständiga förbättringar börjar upplevas krävande och tenderar ibland att leda 

till en negativ stress (Medarbetare, A, Q, P 2016-01, 02, 03) Egentligen borde 

förbättringssystemet förändras så att det finns två vägar för förbättringarna att gå. 

Antingen är det ett ÄO-ärende och då sker processen som idag, eller så är det inte ett 

ÄO-ärende och då borde cheferna på vardera avdelning kunna ge klartecken till 

förbättringen. Problemet med att hanteringen av förbättringsärendena tar tid och är 

omständligt, prioriteras inte. Kvalitetsavdelningen hinner inte med att förbättra 

förbättringssystemet då de är överhopade av förslag som det är och det är väldigt viktigt 

att det inte blir fel så att kvaliteten blir lidande. Fokus ligger på affärer och nya 

produkter och kvalitetsavdelningen har för mycket att göra och gamla brister blir inte 

åtgärdade då allt fokus nu hamnar på ME. Vissa gör förbättringar utanför systemet och 

kanske är det för att slippa besväret med förbättringssystemet (Dahl, Kvalitetsansvarig, 

2016-02-24). Under försöken att motivera medarbetare till att besvara enkäten framkom 

det i intervjuer (2016-03) att medarbetare inte ville delta då de kände att de kunde 
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identifieras. Medarbetare påpekade att det finns en beroendeställning som alla måste ta 

hänsyn till och känner därmed att de inte kan komma med synpunkter som senare kan 

skada dem på något sätt.  

 

5.3 Analys Lean för evigt? 
Analysen är av narrativ form vilket innebär att det är en förklarande analys. Analysen 

börjar med att beskriva vad Lean behöver för att vara hållbart för evigt med exempel 

från NMTH. Därefter besvaras frågeställningen; Hur bör företag i mognadsfasen av 

Leanarbetet arbeta vidare med Lean för att undvika den nedåtgående trenden i 

fortsättningsfasen? Frågeställningen besvaras på ett sådant sätt att svaren kan 

generaliseras till alla företag som kommit eller är på god väg mot fortsättningsfasen. 

Avsnittet avslutas med förbättringsförslag till NMTH där andra företag kan ”stjäla” 

idéer till sin verksamhet och därefter kommer en sammanfattning. 

 
5.3.1 Lean för evigt? 
Lean är en styrfilosofi som för att kunna vara framgångsrik måste visa vilket sunt 

förnuft som ska råda inom företaget. Det är ledningen som ska ange tonen och motivera 

medarbetarna (Stenzel, 2007). Detta framkommer väl hos NMTH och det är viktigt för 

alla företag, som arbetar Leaninspirerat, att fastställa att så sker. Kort sagt ska Lean 

ange och stärka företagskulturen genom de understödjande, handfasta tekniker som 

företaget väljer. Hur bra företagskulturen är inbegriper hur väl medarbetare motiveras, 

hörs och får ansvar. Detta blir avgörande för hur företag kan utveckla sin styrfilosofi för 

att kunna göra Lean hållbart för evigt där grunden är att ledningen agerar på ett sådant 

sätt att konceptet inte står och faller med en person. Exemplet från ABB (Bergman, 

Klefsjö, 2012) visar tydligt detta. Det är på ledningen ansvaret ligger att utveckla en 

lärande organisation (Ljungberg, 2000) och därmed kunna skörda de frukter som en 

Leaninspirerad styrfilosofi innebär.  

 

När företag börjar arbeta Leaninspirerat uppstår behov av nya yrkeskarriärer (Bicheno, 

2007). Detta exemplifieras av att en Leankoordinator anställdes på NMTH när ME 

implementerades och kan vara ett sätt att säkerställa att utvecklingen med bytet av 

styrfilosofi inte bara kommer från en engagerad chef. Att anställa en Leankoordinator 

innebär att det finns en medarbetare som har det övergripande ansvaret för att 
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säkerställa att rätt sunt förnuft sprids inom företaget och kan vara ansvarig för 

utbildningen av medarbetare. Helst bör nyckelpersoner och deras ansvar delas av 

ytterligare någon. Detta enligt Meland, Meland (2006, teori del ett) för att minska 

nackdelarna vid frånvaro och likaså möjliggöra att medarbetare kan bolla idéer mellan 

varandra. 

  

 För att förstå ett företags sunda förnuft och därmed företagskulturens utveckling och 

svårigheter som kan uppstå vid byte av styrfilosofi, behöver hänsyn tagas till det 

aktuella företagets historia. Detta eftersom förnuft är ett levande väsen som ständigt 

förändras och utvecklas baserat på tidigare och kommande erfarenheter och utmaningar 

(ga3.spraakdata.gu.se 2016-03-20). Precis som många andra företag som byter 

styrfilosofi finns det en bakomliggande orsak till bytet. Oftast är det ett ekonomiskt 

ansträngt läge som ligger till grund för förändringen (Lindvall, 2011). I NMTHs fall var 

dålig lönsamhet och ny ledning startskottet. Att implementeringen av ME blev lyckad 

kan nog till stor del tillskrivas att en ny ledning kom som hade liknande förnuft över hur 

verksamheter ska styras. Lägg dessutom till att verksamheten på NMTH bedrivits 

kontrollerande där medarbetare inte haft tillåtelse att komma med synpunkter och dålig 

lönsamhet så behövdes det inte några stora förändringar för att en viss positiv tillförsikt 

inför framtiden utvecklades. Hela verksamheten inger nu en positiv atmosfär där 

medarbetare är relativt öppna med sina synpunkter (Egen observation, 2016-04-14).   

 

Att ME lyckats skapa ett företag som sjuder av positivism där de flesta är engagerade 

innebär att de som fortfarande har negativa attityder inte är i majoritet. Däremot finns 

det fortfarande medarbetare som inte riktigt öppet vågar stå för sina åsikter och känner 

att det finns en beroendeställning som måste visas hänsyn. Medarbetare som har 

negativa åsikter om ME får inte gehör från majoriteten och kan därmed inte påverka ME 

negativt. Detta är enligt Hiam (2006) en förutsättning för att Lean ska kunna fungera. 

Detta sätter också krav på att rätt medarbetare anställs för att företagskulturen ska kunna 

bibehållas och utvecklas (Meland, Meland, 2006). Hos företag med skiftarbete kan detta 

ibland bli en utmaning eftersom samhället sätter gränser när det gäller vilka personer 

som har möjlighet att arbeta skift. Till exempel kan det sättas krav på nattdagis, vilket 

inte finns inom Hörbys kommun (Horby.se, 2016-04-15).  
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Det räcker inte med att bara ha motiverade medarbetare som får ansvar och kan 

påverkar sina liv, både på företaget men även utanför, för att kunna öka sin kompetens. 

Rätt understödjande, handfasta tekniker måste implementeras med en förståelse för hur 

de ska användas och hur effekterna av dem ska mätas (Bhasin, 2008). Det är viktigt att 

nyckeltalen inspirerar och motiverar medarbetarna och då ska de helst inte sättas upp på 

en vägg där de som är intresserade kan gå och titta på dem (Bicheno, 2007). Detta sätt 

att presentera nyckeltal används på NMTH och kan därmed vara en bidragande orsak 

till att medarbetare inte känner sig motiverade av nyckeltalen. Dessutom har NMTH 

inte ett standardiserat sätt att tala om nyckeltal, vilket ytterligare leder till förvirring.   

 

5.3.2 Ständiga förbättringar 
Ständiga förbättringar är det som ska möjliggöra för företag att minska på slöseri och 

det är medarbetarna närmast källan till slöseri som ska komma med 

förbättringsförslagen. Det innebär att medarbetarna ska vara empowerment (Hansen, 

2001). Att lyckas med ständiga förbättringar ställer krav på företaget att ha en relativ 

stabil personalomsättning (Bicheno, 2007) och utveckla ett lärande företag. Däremot 

framkom det i samband med enkätundersökningen att medarbetare är oroliga för att bli 

identifierade och vissa frågor samt synpunkter, till exempel under fabriksmöten, tas inte 

upp öppet. Under intervjuer (femskiftare) framkom även att medarbetare hela tiden 

tänker på och är medveten om att det finns en beroendeställning. Medarbetare är 

beroende av sin anställning och det skulle vara förklaringen till att de är försiktiga med 

att uttrycka vad de känner och tänker. Det framkom genom enkätsvaren och intervjuer 

att många inom NMTH inte har gått några frivilliga utbildningar och inom Lean är 

utbildning a och o för att medarbetare ska kunna känna delaktighet, engagemang och 

kunna påverka (Ehin, 1995, Hiam, 2006).   

 

Arbetet med ME har nu gått så långt att medarbetare börjat göra förbättringar utan att 

tänka på att det är det de gör. Det kan leda till att kvaliteten påverkas utan att orsaken 

riktigt kan fastställas då dokumentation över förändringar uteblir. Inom NMTH finns 

det många förbättringsgrupper som arbetar tillsammans och företaget har blivit ett 

företag av världsklass enligt analys del ett. Däremot behöver NMTH analysera och 

utvärdera ME och ta fram en fortsatt plan för att kunna fortsätta med sin styrfilosofi. 

Detta är helt i linje med Pakdil (2014) och Anvari et al. (2012) syn på att Lean måste 
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utvärderas och mätas för att kunna vara hållbart för evigt. Däremot hur det ska mätas 

finns det ingen standard för utan det viktiga blir att hitta en mätteknik som ger den 

information som företaget anser är viktigt i Leanarbetet. För NMTH är det bland annat 

olika nyckeltal och mätningar angående antal förbättringar som genomförts.  

 

5.3.3 Svar på frågeställningen 
Svaret på frågeställningen: Hur bör företag i mognadsfasen av Leanarbetet arbeta vidare 

för att undvika den nedåtgående trenden i fortsättningsfasen? blir att; Företag måste 

analysera och utvärdera hur långt de kommit i faserna för att säkerställa att rätt sorts 

fokus inom verksamheten finns. Enligt Bicheno (2007) har företag i mognadsfasen 

börjat fokusera på värdeflöden från råvara till kund istället för fokus på slöseri. Det är 

även viktigt att styrfilosofin förändrat företagskulturen till en lärande organisation och 

att incitament för fortsatt lärande finns. För att säkerställa att incitament för fortsatt 

lärande finns måste rätt saker mätas och utvärderas (Petersson et al., 2012, Dalin, 1997). 

Vad som är rätt saker att utvärdera och mäta är upp till varje enskilt företag att ta fram. 

Det kan vara specifika nyckeltal som delas och förstås av alla inom företaget eller bara 

antal förbättringar som gjorts.  

 

Det viktiga och utmaningen i Lean för evigt ligger i att kunna få reda på hur alla 

medarbetare faktiskt tycker och att alla är på samma nivå inom företaget vilket kan fås 

fram genom enkäter och samtal (Meland, Meland, 2006). Stort ansvar läggs på 

ledningen och personer i chefsställning. Det är de som ska säkerställa att begriplig 

information når ut till alla och ledningens inställning är helt avgörande för hur 

företagskulturen kommer att utvecklas. Det är ledningens uppgift att se till att 

medarbetarna kan ändra sina mikroprocesser och låta dem göra detta. Makroprocesserna 

och även hur stor mikroprocessen ska vara ligger på ledningen att förmedla. Målet är att 

medarbetarna ska känna sig som en del av företaget och hängivna samarbetspartners 

(Meland, Meland, 2006, Hiam, 2006, Ehin, 1995, Yukl, 2013). Hos NMTH har 

företaget till stor del lyckats. Ledarskapet angående ME känns stöttande och en positiv 

attityd genomsyrar företaget (Enkätsvar, Intervjuer, Egna reflektioner, 2016-04-15) men 

de är även behjälpta av att de agerar på en trögrörlig marknad som handlar om att ta 

fram hjälpmedel åt sjuka människor. Det innebär att NMHT är lite mer oberörda av 

samhällets konjekturer som idag karakteriseras av låg efterfrågan.  
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Inom Lean får företag inte sluta att ”stjäla idéer” från varandra. Det är en styrka att 

kunna hjälpas åt och dela information även över branscher. Det innebär att 

yrkeskarriären Leankoordinator behöver innehas av en person som tycker om, och får 

möjlighet att åka på olika konferenser, gå olika utbildningar och vara på olika möten 

som arrangeras runt om i landet med fokus på Lean och Leans utveckling (Egen 

observation, 2016-04-15). Enligt Bjelm (Logistikchef/Site manager, SABA Frukt och 

Grönt AB, Helsingborg 2016-03-17) är det inom arbetet med Lean viktigt att företag lär 

av varandra. Enligt Bicheno (2007) är kriteriet för en bra chef att hen inser att arbetet 

med Lean aldrig tar slut och att det hela tiden måste finnas en hunger efter att lära sig 

mer av andra. Det innebär även att nya tekniker som kommer från Lean konsulter måste 

utvärderas och analyseras för att säkerställa att företag inte missar några korn av idéer 

som kan användas för att förbättra verksamheten.  

 

5.4 Förbättringsförslag 
För att NMTH ska kunna få ut fortsatt nytta av ME behöver ME förändras. Detta är helt 

i linje med hur förnuft fungerar och därmed de värderingar och normer som utgör 

företagskulturen. Förslagsvis är det grundvärderingarna i ME som behöver ändras och 

dels är det arbetet med förbättringar. ME är Leaninspirerat men håller mer och mer på 

att utvecklas mot en egen unik styrfilosofi. Genom att undvika att prata om Lean och 

bara prata om ME kommer detta att bli tydligare. Detta bör också avspeglas i logon. Till 

exempel borde Vår Leankultur istället heta Vår företagskultur. Dessutom behöver en 

syn spridas över att ME och kvalitetsarbetet inte ska vara åtskilda. Ett viktigt led i att få 

fram en Leaninspirerad styrfilosofi är att den blir unik för det företag som 

implementerar det. Lean ska inte förändra företagskulturen, Lean ska bli 

företagskulturen. ME är unikt och är NMTHs företagskultur, vilket måste avspeglas i 

allt de gör. 

 

Teknikerna SMED och TPM används inte på det sätt som teorin förespråkar. Enligt 

Muchiri, Pintelon, (2008) innebär TPM ekonomiska fördelar och service och 

underhållschefen Carlsson (2016-04-08) efterfrågar vad som händer med 

implementeringen av TPM. Han ser fördelar för underhåll och service med att tekniken 

införs. Däremot är nog SMED mer tveksamt att lägga fokus på i närtid. Det finns större 

saker att förbättra som Danielsen (Leankoordinator) påpekat under studiens gång. Det är 
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kanske så att SMED ska utgå från grundvärderingarna i ME och mer fokus läggas på 

TPM för att det konceptet inte bara ska uppfattas som tomt prat.  

 

När det gäller nyckeltal och hur de ska motivera medarbetare anser forskarna att 

nyckeltalet ledtid borde presenteras för medarbetarna. Det nyckeltalet skulle kunna 

motivera administrationen och därmed delvis lösa problemet med att administrationen 

känner sig utanför ME arbetet. Det är även viktigt att språket standardiseras. Ett annat 

exempel på språkförbistring är förvirringen runt nyckeltal och där bör språket hållas 

konsekvent i kombination med fortsatt utbildning av personalen gällande nyckeltal och 

hur allt hänger ihop. En del medarbetare har även påpekat (enkätsvar samt intervju) att 

Lean är rena grekiskan och förståelse för de olika teknikerna saknas i och med 

språkförbistring. Detta bör också lösas genom utbildning och standardiserat språk. 

Medarbetarna bör motiveras mer till att delta i utbildningar angående ME arbetet.  

 

Idag har NMTH ett förbättringsarbete som många medarbetare finner omständligt. Det 

är till och med så att vissa förbättringsförslag inte tas upp för att det upplevs som 

alldeles för krångligt att behöva göra dem i det system som finns idag (Intervjuer, 2016-

01, 02, 03). Enligt Dahl (Kvalitetsansvarig, 2016-02-24) kan en lösning vara att ta fram 

två olika system. Ett för förbättringsförslag som innebär ÄO-ändringar och ett system 

för förbättringsförslag utan ÄO-ändringar. Däremot känner Dahl (Kvalitetsansvarig, 

2016-02-24) att kvalitetsavdelningen inte hinner driva en sådan förändring. Detta 

förslag är något som forskarna stödjer och anser att NMTH bör genomföra för att 

underlätta och förenkla förbättringsarbetet för medarbetarna. Genom att förenkla 

systemet kan förbättringsarbetet upplevas som lättare för medarbetarna så att de kan 

behålla engagemang och motivation gällande förbättringsarbetet. Därmed gynnas även 

förbättringsarbetets utveckling 

 

I arbetet med studien har synpunkter framkommit från femskiftsarbetare att de tycker att 

ME inte är för dem och att det beror på att de bara är med på ungefär ett 

förbättringsmöte per månad. Detta beror på deras arbetstider och enligt Ljungberg 

(2000) kan skiftgång betyda att nya informationsvägar måste tas fram. En förbättring 

skulle kunna vara att utse en ansvarig, som är intresserad av ME och förbättringsförslag, 

i varje arbetslag och se till att det hålls förbättringsmöten en gång i veckan i gruppen 
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oavsett vilken tid som arbetas. För att ytterligare engagera medarbetare och underlätta 

arbetet med ständiga förbättringar behövs fler obligatoriska utbildningar. De 

obligatoriska utbildningarna skulle även kunna häva den negativa stress som en del 

medarbetare känner inför arbetet med ständiga förbättringar (Turniansky, Hare, 1998). 

 

Idag är tjänstemän mer ”med på banan” när det gäller ME än femskiftare, därefter 

kommer tvåskift och treskift. Detta bekräftar NMTHs känsla av att alla skift inte är på 

samma nivå när det gäller ME arbetet. Mycket utav denna skillnad kan tillskrivas 

arbetstiderna och utbildningsgrad hos medarbetarna. Det är lättare för tjänstemän som är 

med och tar fram vissa nyckeltal att veta vad de innebär och hur de därmed kan 

motivera dem i sitt arbete. Medarbetare som arbetar dagtid anser också över lag att det 

är relativt enkelt att ta fram förbättringar. En förklaring till det kan vara att de har lättare 

att få input från den närmaste chefen. En annan utmaning med att få alla med på banan 

kommer framöver när tillbyggnaden har skett och nyanställningarna inleds. Där är det 

viktigt att anställa medarbetare som passar in i företagets sunda förnuft. Nedan, i figur 

5-2, illustreras en plan för fortsatt arbete för NMTH från år 2016 till år 2020. 

 

En utmaning för NMTH som nu är i stora förändringar ligger i att inte bli helt 

uppslukade av det nya som kommer utan fortsätta förbättra det befintliga. Om det blir 

stora nyanställningar kan arbetet med ständiga förbättringar påverkas och fokus behöver 

läggas på att få in de nyanställda i ME. Nyanställda bör arbeta med redan anställda för 

att undvika att en känsla av ”vi och dem” eller ”gammalt och nytt” uppstår. Detta 

innebär att de nya lokalerna bör bemannas av både nyanställda som befintliga 

medarbetare.   

 
Figur 5-2 visar på en fortsatt tidsplan för utvecklingen av ME 
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5.5 Sammanfattning kapitel fem. 
I figur 5-3, nedan, presenteras sammanfattningen över kapitel fem. 

 
Figur 5-3 presenterar sammanfattningen över kapitel fem. 

6  Slutsats 
Kapitlet presenterar slutsatsen över studien, egna reflektioner, kritik till eget arbete, 

förslag till fortsatt forskning och studiens bidrag.  

 
6.1 Slutsats 
Lean är en styrfilosofi som syftar till att ge företag en form av standardiserat sunt 

förnuft vilket också kan översättas till företagskulturen. Det är först när ett företag inser 

att det är en företagskultur som håller på att utvecklas som Lean kan bli framgångsrikt. 

För att kunna få Lean hållbart för evigt behöver företag med jämna perioder utvärdera 

och analysera olika aspekter. De aspekterna kan vara vad som gjorts, analysera 

orsakerna till förändringar i nyckeltal, säkerställa att alla känner att de kommer till tals, 
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utvärdera vad som tänkt göras och varför det blivit som det blivit. Det är även viktigt att 

aldrig sluta förbättra och ta till sig nya tekniker.  

Ett annat viktigt led i att få fram en hållbar Leaninspirerad styrfilosofi är att den blir 

unik för det företag som implementerar det. Det innebär att benchmarking och bästa 

praxis blir mer ett sätt att lära av varandra och kritiskt installera nya anpassade, tekniker 

i den egna verksamheten. Vilka understödjande, handfasta tekniker som ett företag 

väljer att använda sig av spelar mindre roll så länge de motiverar och stödjer alla 

medarbetare inom företaget på något sätt i deras arbete mot att få ett företag som kan 

existera för evigt. Därmed inte sagt att alla tekniker ska användas av alla utan de ska 

vara anpassade för det arbetssätt som de är tänkta att stödja. Målet måste vara att få 

fram en förståelse genom hela företaget och då är det viktigt att samma information ges 

till alla berörda medarbetare. Företaget måste också säkerställa på något sätt att 

informationen uppfattas och tolkas på samma sätt av alla berörda medarbetare. Men lika 

viktigt är det för alla medarbetare att kunna lyssna på varandra, där en öppen dialog ska 

kunna föras och alla ska kunna uttrycka sina åsikter öppet. Tydlig och konstruktiv 

information blir a och o i arbetet med att få fram en gemensam företagskultur som 

stödjer företagets vision. Inom informationslogistik behöver det säkerställas att 

informationen som går ut blir uppfattad på samma sätt av alla. Detta sätter press på 

utbildning. Det viktiga blir att ge en helhetsbild av verksamheten där alla känner att det 

de gör är viktigt och bidrar till att företaget kommer att bli eller fortsätta att vara ett 

företag av världsklass.  

 

För att en framgångsrik berömd Leaninspirerad företagskultur ska kunna utvecklas 

måste Lean genomsyra hela företaget för annars har inte alla delar inom företaget 

samma sunda förnuft och suboptimeringar kommer att uppstå. Den viktigaste delen i det 

sunda förnuftet ska vara kunden och kundens krav på kvalitet och upplevelse i kontakt 

med företaget. Inom Lean har kunden en väldigt bred definition då kund innebär alla 

som kommer i kontakt med företaget på något sätt. Det inkluderar samhällsenliga 

organisationer som skatteverket, kommunen och barnomsorgen. Därför är Lean en 

styrfilosofi som berör och påverkar samhället i både stort och smått. Samhället berörs 

även av filosofin Lean genom att målet är att minska på all form av slöseri eftersom det 

kommer att leda till att resurser sparas i form av råmaterial, energi och människor. Inom 
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Lean läggs stor vikt på de administrativa delarna då det är de som först kommer i 

kontakt med kunden.  

 

Leaninspirerade styrfilosofier påverkar många olika aspekter inom företag och för att 

kunna förbättra sin verksamhet måste företag mäta. Vad som ska mätas och hur är upp 

till varje företag där nyckeltal är något som många företag använder sig av. Om 

nyckeltal ska användas är det viktigt att rätt nyckeltal används. Det ska vara nyckeltal 

som inspirerar och motiverar medarbetarna och då behöver företag använda sig av 

nyckeltal som medarbetarna förstår. Eftersom Lean påverkar många olika aspekter inom 

företaget bör nyckeltalen utgöras av både icke-finansiell som finansiella mätningar för 

att en helhetsbild ska kunna fås.   

 

Med en historik av ett företag som styrts hårt av tidigare ägare och med dåligt resultat år 

2010 hade NMTH bra förutsättningar inför bytet med sin styrfilosofi till ME. Nu 

genomsyras hela företagskulturen av samsyn och öppenhet med bra resultat och goda 

förhoppningar inför framtiden. Denna utveckling kan förklara varför ME blivit en sådan 

succé och kan därmed peka på att fortsättningen kan bli betydligt tuffare för ledningen. 

De hade så att säga vind i seglet vid byte av styrfilosofi på alla plan.  

 

6.2 Egna reflektioner 
Denna studie är utförd på ett företag i mognadsfasen på väg in i fortsättningsfasen, som 

nu upplever utmaningar i hur deras Leaninspirerade styrfilosofi ska kunna ge fördelar 

för evigt. Studien är utförd inom kategorin logistik med en ansats från första stund att 

mer beskriva konkreta logistiska metoder eller produktionstekniker för att kunna visa 

hur Lean är en bra styrfilosofi och att bara företag har greppet de teoretiska delarna så 

löser sig alla problem. Under studiens gång visade sig denna ansats inte stämma. Desto 

mer kunskap om Lean som framkom desto mer avlägset konkreta understödjande, 

handfasta tekniker kom forskarna. Det viktiga som framkom var att det hänger på hur 

väl företagskulturen och därmed det sunda förnuftet utvecklas. Att ha rätt lager, rätt 

leveranser, göra saker rätt i tid, nyckeltal, kvalitet, kunden i fokus började tas för givet 

av forskarna och togs för givet av företaget från första stund. Svårigheter i att hålla fast 

vid logistik började komma glidande och mer management kom smygande. Ända tills 

en insikt om att egentligen handlar Lean om informationslogistik och vikten av att prata 
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samma språk och lyssna på varandra. Detta är grunden för ett gemensamt sunt förnuft 

och därmed hur en bra företagskultur ska kunna utvecklas. En bra företagskultur är en 

kultur som stödjer företagets vision. Genom denna forskning har forskarna visat att om 

inte information från de ”på golvet” når ledningen så uppstår stora problem med att få 

fram företag av världsklass och därmed kunna trygga en fortsatt lång existens.   

 

6.3 Kritik till eget arbete 
Forskningen har bedrivits på endast ett företag med ansatsen att generalisera resultatet 

till företag i början av fortsättningsfasen. Då forskningen om Lean och att arbeta med 

Leaninspirerade styrfilosofier för evigt bara är i sin linda innebär det att slutsatser och 

analyser av detta arbete behöver backas upp av fler undersökningar på fler företag som 

befinner sig i liknande situationer för att kunna visa hur stor relevans studien har för 

andra företag. Fallföretaget som undersöks i studien verkar i en trögrörlig bransch vilket 

begränsar studiens relevans för företag som verkar på en mer snabbföränderlig marknad.   

När det gäller nyckeltal och vad som påverkat utvecklingen av NMTHs nyckeltal hade 

en mer detaljerad analys fåtts fram om tillgång till exakta siffror givits forskarna. 

Forskarna har också antagit att alla respondenter som intervjuats och som besvarat 

enkäten har gjort så på ett ärligt sätt.  

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Genom slutsatsen att Lean egentligen handlar om informationslogistik borde forskning 

ske på hur ett optimalt informationssystem med visualisering borde se ut. Forskningen 

borde ha fokus på hur skiftarbetare kan motiveras och känna att de får samma 

förutsättningar och information som medarbetare som arbetar dagtid.  

 

6.5 Studiens bidrag  
Nedan presenteras studiens bidrag uppdelat mot praktisk relevans, teoretisk relevans 

och samhällsenlig relevans.  

 

6.5.1 Praktisk relevans 
Studien bidrar med en modell (analysen fråga ett) över hur företag enkelt kan utvärdera 

sitt Leanarbete gentemot de teoretiska beskrivningarna över valda tekniker och därmed 

bygga en grund för att utvärdera och utveckla sitt Leanarbete. Från frågeställning två 

visas en koppling mellan vissa tekniker och påverkan på nyckeltal. Studien bidrar också 
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med en förståelse för  varför rätt nyckeltal är viktiga att använda. Sista frågeställningen 

bidrar med en förståelse för varför ledningen blir nyckelpersoner i Leanarbetet, hur 

medarbetare bör motiveras och varför informationsdelning är viktigt. För att kunna göra 

Lean hållbart för evigt behöver företag noggrant analysera vad de har gjort och 

åstadkommit för att kunna ta fram en hållbar strategi inför framtiden.  

 

6.5.2 Teoretisk relevans 
Studien bidrar med en förståelse för hur en livscykel för Leaninspirerade företag kan se 

ut och utvärderas. Från frågeställning två visas att allt ett företag gör påverkar nyckeltal 

och att det är svårt om inte omöjligt att särskilja på vilka faktorer som exakt påverkar 

vissa nyckeltal. Frågeställning tre visar hur teori från management kan styrka 

påståenden om Lean och vikten av HRM i Leanfilosofin.  

 
6.5.3 Samhällsenlig relevans 
Företag som arbetar Leaninspirerat fokuserar på att minimera slöseri och utnyttja 

företagets alla resurser på ett optimalt sätt. Detta får en effekt på samhället genom att 

samhällets resurser också utnyttjas effektivare och miljöpåverkan minskar. Kommunen, 

i vilken företaget verkar, gynnas av företagets verksamhet i form av skatteintäkter och 

arbetsmöjligheter. Lean ställer också krav på samhället genom att rätt sorts utbildningar 

behöver ges, kollektivtrafik och barnomsorg. Detta för att företag ska kunna anställa 

relevanta medarbetare som passar in i deras sunda förnuft. Studien bidrar till att 

möjliggöra en Leanfilosofi på företaget som är hållbar för evigt vilket kommer påverka 

samhället i ovanstående aspekter.  

 

Etiska aspekter 

Inom Lean är det viktigt att alla medarbetare känner att de vågar påverka, komma med 

synpunkter och vara öppna med hur de känner. Denna studie bidrar till en förståelse för 

att de etiska aspekterna behöver stärkas inom företag som arbetar utefter Leanfilosofin 

vilket i förlängningen kommer göra medarbetare mer benägna att ställa krav på 

samhället och företaget. Majoriteten av medverkande i studien har tillåtits vara anonyma 

för att den beroendeställning som de känner inte ska påverka studien. Då denna studie 

ska göras tillgänglig för alla medarbetare kommer det att stärka dem i deras roll som 

medarbetare och förhoppningsvis bryta lite av den beroendeställning som en del 

upplever.   
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Medarbetare kollektivanställda, 35 procent, 30 stycken. 
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8.1 Bilaga A. Mail-intervju, Anna Bjelm, Logistikchef/Site 
manager, Saba Logistics AB  
Datum: 2016-03-17 
Kan vi få använda dig som referens över ditt uttalande om att Saba har som motto 
”Steal with pride”? 
  



 

 

 

III 

 
8.2 Bilaga B. Semi-strukturerade intervjufrågor 

1. Vad anser du om ME? 
2. Vilket är den största utmaningen med ME, tycker du? 
3. Är det lätt att hitta förbättringar som ska genomföras? 
4. Vad tycker du om systemet för förbättringar? 
5. Har arbetet med ME underlättat ditt arbete på Nolato eller försvårar ME ditt 

arbete? 
6. Förstår du vad nyckeltalen betyder och vad de visar? 
7. Om maskinen du kör börja krångla på något sätt kan du då oftast laga den själv 

eller ringer du efter en reparatör? 

8. Kan du köra alla maskiner på din avdelning? 

9. Kan du köra andra maskiner än de som är på din avdelning?   

10. Vem bestämmer vad du ska göra under dagen? 



 

 

 

IV 

8.3 Bilaga C. Enkät 
1. Hur länge har du arbetat på Nolato eller tidigare bolagsnamn? _______ år  

2. Vilken form av anställning har du?  Kollektivanställd ____ Tjänsteman ____ 
Fastanställd____ Inhyrd____   

3. Vilken arbetstid har du? Femskift ____ Tvåskift _____Dagtid_____ Annat, i så fall 
vad:__________   

4. Vilken avdelning arbetar du på? __________    

5. Vad innebär Medical Excellence för dig? 
_____________________________________________________________     
_____________________________________________________________ 

6. Beskriv Medical Excellence som du ser det med tre ord. 
_______________________________________________________________     
_______________________________________________________________  

7. Hur upplever du arbetet med ständiga förbättringar? Svårt____ Utmanande____ 
Lätt____Roligt____Tråkigt____Annat, i så fall vad:_____________________  

8. Har du gått några frivilliga utbildningar om Lean, Medical Excellence, som företaget 
anordnat?  JA___ NEJ___   

9. Upplever du att ditt arbete på Nolato förändrats i och med Medical Excellence 
arbetet? JA ____NEJ____ Ingen åsikt____ Om JA eller NEJ, På vilket sätt? 
_______________________________________________________________       
________________________________________________________________ 

10. Upplever du att det finns en vi och dem mentalitet ibland de som är anställda på 
Nolato? tex. Vi här och de på kontoret, vi fastanställa och de inhyrda eller vi här 
och de i andra rummet. JA _____ NEJ_____ Ingen åsikt______   

11. Hur vill du utveckla arbetet med Medical Excellence? (Flera alternativ är 
tillåtna). 	
Fler studiebesök som kommer hit_____ Studiebesök som vi gör ____ Fler 
utbildningar ____ Färre utbildningar ____ Mer tid till dokumentation ____ Fler 
förbättringsmöten ____ Färre förbättringsmöten ____ Fler pulsmöten ____ Färre 



 

 

 

V 

pulsmöten ____ Fler fabriksmöten ___ Färre fabriksmöten___ Fler 
medarbetardagar___ Färre medarbetardagar____ Annat, i så fall vad: 
________________________________________________________________ 
Motivera ditt/dina svar:_____________________________________________  

12.       Vet du vad ett nyckeltal är? 	
            JA ____ NEJ____ Om JA svara på fråga 13 annars hoppa över den.  

13. Motiverar nyckeltalen dig i ditt arbete med ständiga förbättringar?  
JA ___ NEJ ___ Ingen åsikt____   

14. Vet du var tavlan där nyckeltalen presenteras, finns?  
JA____ NEJ____   

15. Vet du vad OEE är för något nyckeltal och vad det talet visar?  
JA ___ NEJ___   

16. Hur upplever du din närmaste chefs agerande angående arbetet med Medical 
Excellence? (Flera svar är tillåtna). 	
Stöttande ___ Uppmuntrande ___ Drivande ____ Påtryckande___ Tvingande 
___ Annat i så fall vad: _________________ Ingen åsikt____   

17. På fredagar går ledningen ”rond” hos er. Hur upplever du detta upplägg? (Flera 
svar är tillåtna).  	
Inspirerande___ Stressande___ Ledningen verkar ointresserad av det jag 
gör____ Ledningen verkar intresserad av det jag gör____ Annat, i så fall vad: 
_______________________________________ Ingen åsikt____   

18. Trivs du med ditt arbete på Nolato?  
JA ____ NEJ____   

19. Är det något du skulle vilja ändra på när det gäller arbetet med Medical 
Excellence och i så fall vad? 
_______________________________________________________________   

20. Tycker du att du blir hörd i ditt arbete med Medical Excellence när det gäller 
dina åsikter, synpunkter, förslag etc. 	
JA___ NEJ____ Ingen åsikt___  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21. Vad är din inställning till Medical Excellence?  
Positiv___ Negativ____ Neutral___   

22. Hur upplever du Medical Excellence? 	
Tidskrävande___ Lätt___ Svårt___ Utmanande____ Inget för mig___ Annat, i 
så fall vad:__________________ Ingen åsikt___   

23. Vad tycker du om medarbetardagen? Rolig____ Tråkig____ Vet inte____   

24. Vad anser du om att Medarbetardagen sker ihop med anställda i Lomma? 	
Roligt___ Utmanande___ Tråkigt___ Stressande___ Ingen åsikt____ Annat, i så 
fall vad:_______________________________________________   

25. Ledningen välkomnar förslag om att utveckla Medarbetardagen. Hur vill du se 
den i framtiden? Som nu, ett tillfälle/år för alla samtidigt i Hörbyfabriken._____ 
Mindre grupper (ca 20-30 pers) åker på en heldagsaktivitet (teambuilding, 
studiebesök etc) vid olika tillfällen. Detta kombineras med en kortare 
eftermiddags-Medarbetardag för alla samtidigt. Totalt 2 tillfällen/person. _____ 
Endast en aktivitet i form av teambuilding, studiebesök etc (20-30 pers). Ingen 
”Stor” Medarbetardag. _____  Egna förslag: 
_______________________________________________________________     
________________________________________________________________ 

Fråga 26 och 27 är till dig som arbetat på Nolato innan Medical Excellence infördes.  

26. Upplever du att du blir mer hörd nu än innan Medical Excellence infördes? JA____ 
NEJ____ Ingen åsikt____  

Om JA eller NEJ, på vilket sätt:_______________________________________ 
____________________________________________________________________  

27. Anser du att de grundläggande arbetssätten har förändrats i och med införandet av 
Medical Excellence? JA____ NEJ____ Ingen åsikt____  

Vid JA eller NEJ, På vilket sätt:__________________________________________ 
____________________________________________________________________  

Tack för din medverkan! Vi uppskattar att du tagit dig tid att ge oss information i vårt 
arbete med Medical Excellence på Nolato i Hörby. För övriga synpunkter som du 
känner att vi bör veta skriv gärna det här nedan: Övriga synpunkter:  



 

 

 

VII 

8.4 Bilaga D. Tidsschema NMTH 

 

Tidsschema,   NMTH

Aktiviteter Område Datainsamlings-metod
Befattningshavare/	

Processägare Datum
Till	den	del	i	

uppsatsen	som	
aktiviteten	kopplas

Mött	Lennart	
Danielsen,	Lean	

coordinator	på	Nolato	
MediTech	i	Hörby

Inledning
Planmöte	på	Saba	
Frukt	och	Grönt	AB,	

Helsingborg
Författarna 2015-09-30 Inledning

Förfrågan	om	uppdrag Inledning Mail Författarna 2015-10-12 Inledning

Fått	ett	uppdrag	 Inledning,	Bakgrund,	
Frågeställning,	Empiri

Mail Lennart	Danielsen 2015-10-13 Inledning

PM	0 Inledning,	Bakgrund,	
Frågeställning,	Syfte

Mail,	Teorisökning Helena	Forslund 2016-01-18 Inledning	

Möte,	Studiebesök
Lösa	praktiska	saker	så	som	
renrocksstorlekar,	Checka	

av	uppdraget

Möte	på	Nolato	
MediTech	i	Hörby Lennart	Danielsen 2016-01-21 Inledning,	Empiri

Utbildning
Internutbildning	för	
nyanställda	på	Nolato

Intervjuer,	deltagande	
observation

Medarbetare	på	
Nolato

2016-01-25 Inledning,	Empiri

Utbildning Internutbildning	för	
nyanställda	på	Nolato

Intervjuer,	deltagande	
observation

Medarbetare	på	
Nolato 2016-01-27 Inledning,	Empiri

Utbildning Internutbildning	för	
nyanställda	på	Nolato

Intervjuer,	deltagande	
observation

Medarbetare	på	
Nolato 2016-01-28 Inledning,	Empiri

Utbildning Internutbildning	för	
nyanställda	på	Nolato

Intervjuer,	deltagande	
observation

Medarbetare	på	
Nolato 2016-01-29 Inledning,	Empiri

Uppföljningsmöte Inledning,	Bakgrund,	
Frågeställning,	Empiri

Möte Lennart	Danielsen 2016-02-03 Inledning,	Empiri

Feedback	på	arbetet Inledning,	Bakgrund,	
Frågeställning

Möte Lennart	Danielsen 2016-02-04
Inledning,	bakgrund,	
frågeställning,	syfte

Intervjuer Empiri Intervjuer Medarbetare	på	
Nolato 2016-02-04 Empiri

Deltagande	
observationer

Empiri,	två	möten	på	NMT	
Hörby

Förbättringsmöte	
Genomgång	av	
cheferna	på	

förbättringstavlan

Medarbetare	på	
Nolato 2016-02-04 Empiri

Deltagande	
observationer

Empiri,	Fabriksmöte	Hörby Direkt	observation Ledningen	NMTH 2016-02-11 Empiri

Intervjuer,	öppna	
observationer Empiri Intervjuer

Medarbetare	på	
Nolato.	Lennart	

Danielsen
2016-02-22 Empiri

Deltagande	
observation.	Intervju

Empiri Intervjuer,	deltagande	
observation

Lennart	Danielsen,	
Arléne	Dahl 2016-02-24 Empiri

Deltagande	
observation.	Semi-
strukturerade	

intervjuer,	utlämning	
av	enkäter

Empiri,	Deltagit	i	
produktionen	och	
förbättringsmöte

Intervjuer,	deltagande	
observation,	direkt	

observation

Medarbetare	på	
NMTH 2016-03-01 Empiri

Deltagande	
observation.	Intervju,	
Insamling	enkäter

Empiri,	Förbättringsmöte,	
Intervjuer,	deltagande	

observation
Medarbetare	på	

NMTH 2016-03-03 Empiri

Uppföljning	intervjuer	
Insamling	enkäter Empiri Intervjuer

Johansson,	
Fabrikschef,	Dahl,	
Kvalitetschef

2016-03-07 Empiri

Feedback	på	studien Empiri Mailkonversation Lennart	Danielsen 2016-03-10
Empiri,	inledning,	
avsnitt	ett	och	två

Mail-intervju Inledningen,	
problematisering	fråga	ett

Mail-intervju

Anna	Bjelm,		
Logistikchef/Site	

manager	Saba	Frukt	
och	Grönt	AB,	
Helsingborg

2016-03-17
Inledning,	

Problematisering	
fråga	ett

Deltagande	
observation.	Intervju,	
Insamling	enkäter

Empiri,	Förbättringsmöte,	
Deltagande	

observation.	Intervju

Fabriksmöte,	
Intervju	med	VD	
Johan	Iveberg,	

Lennart	Danielsin,	
Niclas	Johansson

2016-03-23
Empiri	frågeställning	

två	

Deltagande	
observation,	 Empiri	

Utbildning,	Hur	allt	
hänger	ihop

Niclas	Johansson,	
Fabriskchef 2016-03-31

Empiri	frågeställning	
två	

Feedback	på	arbetet Hela	arbetet	utan	analys	
fråga	två	och	tre

Mail Lennart	Danielsen,	
Niclas	Johansson 2016-04-06

Hela	arbetet	förutom	
analys	del	två	och	tre

Intervju	angående	
nyckeltalspåverkan,	
Hemtagning	av	

enkäter

Empiri	 Intervju Niclas	Johansson,	
Fabrikschef 2016-04-08

Empiri	frågeställning	
två	

Deltagande	
observation,	 Empiri,	Fabriksmöte	

Deltagande	
observation

VD:n	Iveberg,	
Fabrikschef,	
Johansson,	

Leankoordinator,	
Danielsen.	

Kvalitetschef,	Dahl,	
Medarbetare	Z

2016-04-14
Empiri	frågeställning	

två	

Feedback	på	studien Hela	arbetet	 Mail Lennart	Danielsen,	
Niclas	Johansson 2016-05-16 Hela	arbetet	

Deltagande	
observation Fabriksmöte

Deltagande	
observation

VD:n	Iveberg,	
Fabrikschef,	
Johansson,	

Leankoordinator,	
Danielsen.

2016-05-19 Hela	arbetet

Ledningsmöte Ledningsmöte
Delgivit	resultat	inför	

ledningen,	Fått	
feedback	på	arbetet	

Deltagande	
observation 2016-05-24 Hela	arbetet


