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Förord 

Denna studie är ett resultat av ett examensarbete inom Controllerfördjupningen på 

Civilekonomprogrammet vid Ekonomihögskolan på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi som 

författat denna uppsats vill i detta förord tacka de personer som varit betydelsefulla under 

arbetets gång och gjort denna studie möjlig.  

 

Först och främst vill vi framföra ett stort tack till vår handledare Jan Alpenberg som från dag 

ett bidragit med ständig uppmuntran och ett stort engagemang. Alpenberg har gett oss 

vägledning, insiktsfulla kommentarer, konstruktiv kritik men framförallt många goda råd. Vi 

vill även passa på att uppmärksamma och tacka alla respondenter från Emballator Lagan 

Plast, Emballator Växjöplast, Glamox Luxo Lightning och Gårö Plåtprodukter. Vi vill tacka 

för den tid ni avsatt för denna studie, er öppenhet och visat engagemang för studiens 

genomförande.  

 

Slutligen vill vi även framföra ett stort tack till våra opponenter samt examinatorer Fredrik 

Karlsson och Elin Funck som tillsammans under vägens gång kommit med konstruktiv kritik 

och nya infallsvinklar. Vi skulle även vilja rikta ett tack till Birgitta Öjmertz, Richard 

Berglund samt Lars-Gustaf Gustafsson på Produktionslyftet som tidigt under studien bidragit 

till dess utformning genom riktat intresse och tillgång till kontakter på studiens fallföretag. 
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Titel: Styrning i förändring - En studie av Lean Production’s effekter på verksamhetsstyrning 
och ledarskap i några svenska tillverkande företag. 

Bakgrund och problemdiskussion: Ökad konkurrens sätter press på företag att vara 
anpassningsbara och utveckla sina verksamheter vilket har resulterat i att fler företag, 
framförallt tillverkande, infört Lean Production (LP) på grund av dess potential att stärka 
produktionseffektiviteten. Tidigare forskning menar att den traditionella 
verksamhetsstyrningen och ledarskapet inte stödjer användandet av LP och är i behov av att 
anpassas för att stödja de förändringar som LP-strategin innebär. Tidigare forskning har 
vidare inte haft svenska företag som sin utgångspunkt vilket skapar intresse om tidigare 
identifierade effekter på hur LP påverkar verksamhetsstyrning och ledarskap även går att 
bevittna i svenska tillverkande företag.  

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva samt analysera de effekter och utmaningar som 
kan identifieras i en övergång mot LP på verksamhetsstyrning och ledarskap bland några 
svenska tillverkande företag.   

Metod: En kvalitativ flerfallsstudie på fyra svenska tillverkande företag: Emballator Lagan 
Plast, Emballator Växjöplast, Glamox Luxo Lightning och Gårö Plåtprodukter. Teorin 
underbyggdes av relevant litteratur, vetenskapliga artiklar och sekundärkällor, samt tidigare 
empirisk forskning. Empirin hämtades in genom semistrukturerade intervjuer på plats samt 
observationer. 

Slutsats: Samtliga fallföretag har genomgått förändringar som följd av LP, med vissa 
genomgående karaktäriserande drag men även förändringar som skiljer sig emellan företagen. 
Utifrån analysen har det gått att se att LP frambringat flertalet effekter bland fallföretagen på 
verksamhetsstyrning och ledarskap där de flesta har liknelser med tidigare empiriska studiers 
resultat. Dock har andra effekter identifierats, bland annat den ökade mognadsgraden hos 
ledarskapet och hur den påverkat utformningen av verksamhetsstyrningen och de LP principer 
som införts. Ytterligare har även framtida utmaningar med LP identifierats.  

Nyckelord: ”Lean Production”; ”Lean Production” effekter och utmaningar; 
verksamhetsstyrning och ledarskap; förändring och effektivitet; ”Control Package”; 
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Abstract	

Master thesis, Master of Science in Business and Economics, School of Business 
and Economics at Linnaeus University, Växjö, Sweden, Spring 2016 

Authors: Victor Dahl and Julius Mauritzson 

Tutor: Jan Alpenberg 

Title: Change in governance – A study of Lean Production’s impact on management control 
and leadership among a few Swedish manufacturing companies. 

Background and problem discussion: Increased competition on the market puts pressure on 
companies to be adaptable and develop their operations which has resulted in that more 
companies, especially within manufacturing, has introduced Lean production (LP) as a way to 
streamline and improve their operations. Previous research argues that the traditional view of 
management control and leadership does not support the use of LP and needs to be adapted to 
support the changes resulting from the LP strategy. Previous research has furthermore not 
focused on exclusively Swedish companies which makes it interesting to see if previously 
identified effects on management control and leadership caused by LP also can be identified 
in some Swedish manufacturing companies.  

Purpose: The purpose of this study is to describe and analyze the effects that can be 
identified in a transition toward LP on management control and leadership among some 
Swedish manufacturing companies. 

Method: A qualitative multi-case study of four Swedish manufacturing companies, 
Emballator Lagan Plast, Emballator Växjöplast, Glamox Luxo Lightning and Gårö 
Plåtprodukter. The theory was supported by relevant literature, scientific articles and 
secondary sources. The empirical data was retrieved through semi-structured interviews and 
observations. 

Conclusion: All case companies have undergone changes as a result of LP, with some 
consistently characterizing traits but also changes that differ between the companies. Based on 
the analysis, it has been possible to identify several effects regarding the companies’ 
leadership and management control due to LP, where some have previously been identified in 
other empirical studies. However, other effects have also been identified, including the 
increased maturity of leadership and how it has influenced the design of management and 
control within the case companies and the LP principles they introduced. Furthermore future 
challenges regarding LP have also been identified.  

Key words:”Lean Production”;”Lean Production” effects and challenges; management 
control and leadership; change and efficiency;”Control Package”; leadership principles.  

 

  



v 
 

Innehåll	
Inledning ..................................................................................................................................... 1	

1.1 Introduktion ....................................................................................................................... 1	

1.2 Bakgrund ........................................................................................................................... 1	

1.3 Produktionslyftet ............................................................................................................... 3	

1.4 Problemdiskussion ............................................................................................................ 4	

1.5 Frågeställningar ................................................................................................................. 7	

1.6 Syfte .................................................................................................................................. 8	

1.7 Disposition ........................................................................................................................ 8	

2. Metod ...................................................................................................................................... 9	

2.1 Metodval ........................................................................................................................... 9	

2.1.1 Flerfallsstudie ........................................................................................................... 10	

2.2 Forskningsansats ............................................................................................................. 10	

2.3 Litteraturstudie ................................................................................................................ 11	

2.4 Datainsamling ................................................................................................................. 12	

2.4.1 Intervjuer .................................................................................................................. 12	

2.4.2 Sekundärdata ............................................................................................................ 13	

2.4.3 Urval ........................................................................................................................ 13	

2.4.4 Analys av data och konceptuell modell ................................................................... 15	

2.5 Kvalitetskriterier ............................................................................................................. 17	

2.6 Etiska överväganden ....................................................................................................... 18	

3. Litteraturgenomgång och tidigare forskning ........................................................................ 19	

3.1 Tidigare forskningsresultat inom verksamhetsstyrning och ledarskap kopplat till LP ... 19	

3.2 Lean Production .............................................................................................................. 22	

3.3 Organisatorisk påverkan till följd av LP ......................................................................... 25	

3.4 Ledarskap och verksamhetsstyrning i förändring ........................................................... 26	

3.4.1 Ledarskap ................................................................................................................. 27	

3.4.2 Verksamhetsstyrning ................................................................................................ 30	



vi 
 

3.5 Konceptuell modell och summering ............................................................................... 34	

4. Empiri ................................................................................................................................... 35	

4.1 Produktionslyftet ............................................................................................................. 35	

4.1.1 Faser och struktur för tillvägagångssätt ................................................................... 35	

4.2 Emballator Lagan Plast AB ............................................................................................ 36	

4.2.1 Organisatoriska förändringar ................................................................................... 38	

4.2.2 Ledarskap ................................................................................................................. 39	

4.2.3 Verksamhetsstyrning ................................................................................................ 41	

4.3 Emballator Växjöplast AB .............................................................................................. 45	

4.3.1 Organisatoriska förändringar ................................................................................... 46	

4.3.2 Ledarskap ................................................................................................................. 48	

4.3.3 Verksamhetsstyrning ................................................................................................ 50	

4.4 Glamox Luxo Lighting AB ............................................................................................. 55	

4.4.1 Organisatoriska förändringar ................................................................................... 56	

4.4.2 Ledarskap ................................................................................................................. 58	

4.4.3 Verksamhetsstyrning ................................................................................................ 61	

4.5 Gårö Plåtprodukter AB ................................................................................................... 66	

4.5.1 Organisatoriska förändringar ................................................................................... 67	

4.5.2 Ledarskap ................................................................................................................. 69	

4.5.3 Verksamhetsstyrning ................................................................................................ 71	

5. Analys ................................................................................................................................... 75	

5.1 Identifiering av mognadsgrad ......................................................................................... 75	

5.2 Effekter på ledarskapet ................................................................................................... 79	

5.2.1 Träna och utveckla personal .................................................................................... 79	

5.2.2 Kommunikation och förnyelse av arbetssätt ............................................................ 82	

5.2.3 Förbättringsarbete .................................................................................................... 85	

5.2.4 Höjning av ambitionsnivåer och mål ....................................................................... 88	

5.2.5 Identifierade ledarskapseffekter jämfört mot tidigare empiriska studier ................. 92	



vii 
 

5.3 Effekter på verksamhetsstyrningen ................................................................................. 93	

5.3.1 Planering .................................................................................................................. 93	

5.3.2 Cybernetisk styrning ................................................................................................ 95	

5.3.3 Belöningssystem ...................................................................................................... 99	

5.3.4 Administrativ styrning ........................................................................................... 101	

5.3.5 Kulturell styrning ................................................................................................... 104	

5.3.6 Identifierade effekter på verksamhetsstyrning jämfört mot tidigare empiriska 

studier .............................................................................................................................. 106	

6. Slutsats ................................................................................................................................ 109	

6.1 Resultat ......................................................................................................................... 109	

6.2 Egna reflektioner ........................................................................................................... 113	

6.3 Förslag till vidare forskning .......................................................................................... 114	

Källförteckning ....................................................................................................................... 115	

Appendix 1 - LP tabell över olika metoder och verktyg ......................................................... 121	

Appendix 2 - Intervjuguide Produktionslyftet ........................................................................ 122	

Appendix 3 - Introduktionsmail till respondenter för intervjuer ............................................ 124	

Appendix 4 - Intervjuguide fallföretag ................................................................................... 125	

Appendix 5 – Tidigare empiriska studier på LP ..................................................................... 127	

 

 

 

 

 

 



1 
 

Inledning		 	 	 	 	 	

 
Kapitlet inleds med en beskrivning av studiens bakgrund där olika betydande koncept som har 
en central roll i uppsatsen ges till känna samt vilken roll fallföretagen har. Vidare diskuteras 
problem och vad tidigare studier kommit fram till gällande de områden som ämnas 
undersökas, för att sedan mynna ut till frågeformulering och vad syftet med studien är för att 
påvisa dess bidrag till allmänheten.  

 

1.1	Introduktion	

Följande studie undersöker vilka effekter som en övergång mot Lean Production (LP) har på 

några tillverkande företags verksamhetsstyrning och ledarskap. Initial kontakt med 

fallföretagen gjordes möjlig genom ett tidigt samarbete med Produktionslyftet vilket 

presenteras vidare efter bakgrunden. Kontakt med Produktionslyftet togs för att garantera att 

de fallföretag som ingår i studien aktivt arbetar med LP för att säkerställa företagens relevans 

för studiens syfte men även att de företag som ingick i studien kommit en bit i sin övergång 

mot LP så att förändringar skulle gå att identifiera. Fallföretagen i fråga är lokaliserade i 

Småland och består av följande: Emballator Lagan Plast, Emballator Växjöplast, Glamox 

Luxo Lightning samt Gårö Plåtprodukter. 

1.2	Bakgrund	

Den hårdnande konkurrensen pressar företag att bedriva tillverkning på ett alltmer effektivt 

sätt och att utveckla förmågan till självlärande och möjligheten att förändras vid behov 

(Drohomeretski, Gouvea da Costa, Pinherio de Lima & Andrea da Rosa Garbuio 2013). 

Gällande tillverkande företag ställer produktionsprocessen höga krav på hur resurser 

behandlas. Massproduktion av produkter och kortsiktiga finansiella mål har länge varit 

filosofin som tillverkande företag följt, men globalisering och fler konkurrenter på marknaden 

gör att företag kan tvingas omformulera sin utvalda strategi och ändra spår. (Liker 2004) I 

vissa fall kan detta inbegripa mer långsiktiga mål för att utveckla verksamheten samt ett högre 

fokus på kundvärde. Vikten med långsiktiga mål är att investeringar i den egna verksamheten 

prioriteras istället för kortsiktiga mål som kan innefatta höga vinster som ägarna kan ta hem. 

(Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus & Nilsson 2014; Womack, Jones & Roos 1990). 

Produktionsmetoden LP är en metod för företag att uppnå kostnadsreduceringar och stärka 

konkurrensfördelar med fokus på lång sikt (Deflorin & Scherrer-Rathje 2011).  
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Marodin och Saurin (2013) hävdar att konceptet LP, som växt fram utifrån Toyota Production 

System (TPS), har fått en allt större betydelse idag. Ohno (1988), som är sedd som fadern av 

TPS där LP har sitt ursprung, identifierade sju olika typer av slöserier som företag bör försöka 

eliminera genom olika metoder och verktyg. Genom Kanban, som är ett system med syfte att 

få en överblick av lagret för att förbättra samt upprätthålla en hög nivå av produktivitet, kan 

företag uppnå Just-in-Time (JIT) som är en huvudkomponent inom LP. JIT kan resultera i 

reducerade lagernivåer och effektivisera ledningstider. Utöver detta tillkommer verktyg såsom 

Value Stream Mapping, Kaizen, 5S och Standardisering av processer. (Liker & Morgan 2006; 

Ohno 1988; Womack & Jones 2003; Womack, Jones & Roos 1990) Syftet med LP är att 

reducera och eventuellt ta bort onödiga aktiviteter som inte tillför något värde för kunden 

(Marodin & Saurin 2013). Samt standardisera processer då detta krävs för att förbättra en 

tillverkningsprocess (Liker & Morgan 2006). En process kan förklaras som en uppsättning 

aktiviteter där ett företag anses bestå av olika huvud- och stöd processer vilka har som slutligt 

mål att frambringa kundvärde (Lindvall 2011). LP’s relevans kan motiveras med att den 

utvecklats baserat på massproduktionens svagheter. LP drivs av efterfrågan istället för 

uppsatta mål för försäljningsvolymer, och hög effektivitet med kunden i centrum. (Womack, 

Jones & Roos 1990) Där ett företags effektivitet kan förklaras som hur väl de använder 

resurser vid producering av produkter och tjänster (Jacobsen & Thorsvik 2014). För att kunna 

anamma LP kan verksamhetsstyrningen och ledarskapet behöva anpassas för att möta de krav 

som metoden ställer men “hur” blir en annan fråga (Kennedy & Widener 2008).  

 

Verksamhetsstyrning kan förklaras på olika sätt men kan sägas inbegripa hur företag kan 

styras med hjälp av handfasta tekniker för att nå uppsatta mål (Lindvall 2011). Studier visar 

att verksamhetsstyrningen är som mest effektiv om den är anpassad utefter den miljö som 

företaget verkar i med hänsyn till företagets storlek, strategi och kultur (Chenhall 2003). 

Malmi och Brown (2008) presenterar i sitt “Control Package” hur verksamhetsstyrning kan se 

ut enligt fem principer och enligt författarna inkluderar paketet de mest nödvändiga delarna 

som verksamhetsstyrning bör innefatta: kulturell styrning, cybernetisk styrning, planering, 

belöningar och kompensation, samt administrativ styrning. Förutom verksamhetsstyrning har 

även ledarskapet inom en verksamhet stor betydelse för dess prestation. Ledarskapets 

engagemang sägs vara av stor vikt i samband med förändringsprocesser och då exempelvis 

LP, samt även att personalen är införstådd med filosofin. (Ballé & Bouthillon 2011) 

Ledarskap kan förklaras som en post som uppnås genom tilldelat förtroende och acceptans av 

medarbetare, som i sin tur ger inflytande och auktoritet. Ledarskapet som styrsätt har genom 
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åren genomgått drastiska förändringar, precis som verksamhetsstyrningen, och kan se olika ut 

beroende på typ av verksamhet. (Petersson, Olsson, Lundström, Johansson, Broman, Blücher 

& Alsterman 2012) Utifrån formerna topp- och styrning underifrån kan ledare välja hur deras 

verksamheter bör styras, där toppstyrning innebär mer auktoritet och byråkrati medan styrning 

underifrån genom medarbetare kan frambringa en högre grad av kollektivt samarbete (Filev 

2008). Gemensamt är att en tilltagande globalisering i världen tvingar företag att anpassa 

styrsätt och ledarskap för att erhålla konkurrensfördelar och förbättra sin effektivitet (Lindvall 

2011).  

 

LP har blivit allt vanligare på grund av dess löfte att medföra en ökad effektivitet och 

lönsamhet, metoden har därigenom uppmärksammats i Sverige speciellt bland tillverkande 

företag. Lovén (2013) påpekar att LP drivs av ett klimat som främjas av problemlösning och 

innovativa lösningar, som kan ge utslag i nya idéer och förbättringar av interna processer. 

Exempelvis Eriksson (2010) som i sin fallstudie bevittnade hur ett införande av LP resulterade 

i ett mer långsiktigt tänk genom införda belöningssystem för medarbetares idéer och 

initiativtagande, vilket främjade kreativt tänkande och fokus på tillväxt. För att hjälpa företag 

med LP och dess principer, lanserades det nationella programmet Produktionslyftet år 2006 i 

Sverige av IF Metall och Teknikföretagen (Produktionslyftet 2010). 

1.3	Produktionslyftet	

Produktionslyftet är en svensk satsning som har utvecklats utifrån tillverkningsindustrins 

behov med LP som utgångspunkt och erbjuder möjligheter till förbättring av produktions 

effektivitet för små och medelstora företag, men är även öppen för andra företag som har 

möjligheten att tillämpa samma principer. Syftet med programmet är att förbättra Sveriges 

industriella kapacitet genom fokus på utveckling av svenska företags produktivitet och 

konkurrenskraft. Tillverkande företag i Sverige har stor vikt för landets välstånd och 

konkurrenskraft då de står för en stor del av Sveriges exportinkomster. En del företag har 

redan anammat LP eller gjort egna unika produktionssatsningar, därav utvecklades 

Produktionslyftet baserat på ett gemensamt behov för andra tillverkande företag att utveckla 

liknande produktionsförbättringar och kompetens. (Produktionslyftet 2010) 

 

Emellertid kan detta innebära stora förändringar inom företagen och vad som kanske inte 

belysts till så stor grad är vilka effekter det får på deras traditionella strukturer för 

verksamhetsstyrning och ledarskap (Produktionslyftet i.d. a). Produktionslyftet har haft över 



4 
 

240 deltagare. Intervjuer med deras ansvariga gjordes på ett tidigt stadie under studiens gång 

där de förklarade sitt intresse för en djupare studie kring LP’s effekter vilket möjligtvis skulle 

kunna bidra med inputs till deras metodik kring hur de går tillväga för att hjälpa intresserade 

företag att påbörja sin LP-resa. Val av fokusområdena verksamhetsstyrning och ledarskap kan 

senare motiveras kring våra egna intressen samt den problematik som inte belysts till stor grad 

när det kommer till anpassning av verksamhetsstyrning och ledarskap inom LP företag, som 

kommer förklaras djupare i den uppkommande problemdiskussionen. Givet 

Produktionslyftets riktade intresse och samarbetsvilja har denna rapport fått kontakt med ett 

fåtal företag som deltagit i programmet och som programmet anser vara företag som gjort en 

rad förändringar för att lyckas övergå mot LP. Detta för att öka sannolikheten att de studerade 

fallföretagen verkligen arbetar med LP. 1 

1.4	Problemdiskussion	

På grund av ökad konkurrens sätter det press på företag att vara anpassningsbara och utveckla 

sina verksamheter (Lindvall 2011). LP har fått högre anseende, främst inom tillverkande 

företag, för dess fokus på eliminering av slöseri och kontinuerliga förbättringar. Dock är det 

svårt att påstå att LP är en ren metod som implementeras, det är snarare ett förhållningssätt 

som bygger på ett antal metoder för hur en verksamhet kan bedrivas. (Petersson et al. 2012) 

LP har sitt ursprung från TPS, där huvudmålet var att reducera sju olika slöserier som 

identifierats av Ohno (1988) med hjälp av en mängd olika verktyg. Detta gör LP till en slags 

verktygslåda, däremot finns det inget krav på att allt ska användas utan LP kan utformas på 

olika sätt, beroende på miljö och kultur. Vissa företag som försökt anamma LP har ställts 

inför svårigheter då inte alla verktyg och principer varit applicerbara i just deras 

verksamheter. Istället nämner Liker och Morgan (2006) att ledningen bör se LP som en 

lärningsprocess; att hela tiden utvecklas genom ständigt förbättringsarbete och att progressivt 

anpassa verksamheten mot LP, vilket gör det intressant att se vilka olika effekter och 

utmaningar företag utsätts för som tar sig an LP’s aspekter. Alpenberg och Scarbrough (2016) 

nämner också att det är viktigt för ledarskapet att behålla sitt strategiska fokus efter övergång 

mot LP påbörjats, men ses som en utmaning då det innebär krav på att minska på den 

övergripande kontrollen och delegera ansvaret ner i verksamheten. Fullerton, Kennedy och 

Widener (2013) hävdar att den traditionella verksamhetsstyrningen med fokus på kortsiktiga 

vinster och mål har en negativ påverkan på LP, som kan framtvinga förändringar inom 

                                                
1 Birgitta Öjmertz & Richard Berglund, Swerea IVF, Platsintervju i Göteborg den 1 mars 2016. 
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mätsystem, kontroller och redovisningsmetoder för att anpassa strukturen på 

verksamhetsstyrningen. Det gör anpassning mot LP till en mer komplex process på grund av 

kravet att behöva förändra på den traditionella strukturen. Även förändring inom ledarskapet 

kan behövas, men ledarskap som koncept är ett vida brett ämne enligt Forslund (2009) och det 

finns olika definitioner på vad som är “bra” och “dåligt” ledarskap. Ytterligare ser ledartypen 

olika ut i inom varje företag nämner Forslund (2009), och vilka effekter LP får på detta kan 

variera.  

 

Att det inte finns en klar karta eller struktur för hur övergångar till LP bör ske kan innebära 

svårigheter eftersom företag är av olika natur och LP nämns vara som mest fördelaktig om 

den anpassats utifrån ett företags förutsättningar. LP’s mångfaldhet när det kommer till 

verktyg och strukturer kan verka som förvirrande och svåra att ta till sig, och vilken roll ledare 

bör anta kan också verka som diffus. (Ballé & Bouthillon 2011; Forslund 2009) Maskell, 

Baggaley och Grasso (2012) utvecklade en modell kallad “Maturity Path” som syftar till att 

visa tre olika mognadsfaser samt vilka organisatoriska förändringar som genomförs vid 

införande av LP. Författarna själva betonar att modellen är den mest effektiva när det kommer 

till anpassning mot LP. Då varje fas visar vad företag behöver uppnå innan de kan gå vidare 

till nästa fas. Emellertid är denna modell anpassad efter marknaden i Nordamerika och inte 

den svenska industrin, och ger inte en klar bild kring de effekter som kan framkomma inom 

verksamhetsstyrning och ledarskap. (Maskell, Baggaley & Grasso 2012)  

 

Företags övergripande mål handlar allt som ofta om utveckling och tillväxt av företagets 

verksamhet, förbättrade finansiella prestationer och reducerade kostnader enligt Womack, 

Jones och Roos (1990). De nämner vidare att en övergång till LP bör genomföras ifall dessa 

mål kan uppfyllas för att företag ska besluta om det är värt dess investering i form av tid och 

kostnader. Emellertid så är det inte bara att hoppa på LP tåget utan LP kan ta lång tid innan 

resultat synliggörs och dess effekter kan upplevas som både positiva och negativa inom 

företag påpekar Petersson et al. (2012). Utmaningar kan uppstå om företagskulturen motsätter 

sig förändringar, samt ifall ledningen fortfarande befinner sig i massproduceringens filosofi 

och ser LP som ett sätt att uppnå kortsiktiga vinster genom reducering av kostnader. Det kan 

få LP att fallera då långsiktighet rekommenderas av Alves och Alves (2015) för 

framgångsrika resultat. Emellertid nämner Marodin och Saurin (2013) samt Petersson et al. 

(2012) att även om utmaningar addresseras och långsiktighet prioriteras uppstår en oklarhet i 

vilka effekter och utmaningar som frambringas i företags verksamhetsstyrning och ledarskap. 
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Vidare diskuterar Dombrowski och Mielke (2013) samt Netland, Schloetzer och Ferdows 

(2015) att verksamhetsstyrning och ledarskap i förändring behöver få högre fokus i empiriska 

studier på grund av dess påverkan på huruvida införandet av LP kommer bli framgångsrikt 

eller ej. Flertalet studier utförda på området LP har kunnat identifiera hur införandet av LP 

inneburit stora strategiska effekter på ett företags verksamhet, men inte explicit dess 

verksamhetsstyrning och ledarskap (Brännmark & Eklund 2013; Hasle & Nielsen 2013). 

Vidare studeras ofta enbart ett fall (Eriksson 2010; Parker 2003) och inte explicit från den 

svenska marknaden. Fördelen där är att genom att studera ett flertal fall i Sverige kan olika 

effekter samt utmaningar identifieras vilket förhoppningsvis medför att andra företag i 

Sverige som liknar de studerade företagen i denna studie kan dra nytta av informationen och 

skapa en bild av vilka effekter på verksamhetsstyrning och ledarskap de kan förvänta sig ifall 

LP är ett alternativ de har i åtanke. 

 

Bland de effekter som tidigare studier kunnat identifiera är att i det allra flesta fallen har 

införandet av LP lett till att verksamheterna har blivit mer flödesorienterade (Brännmark & 

Eklund 2013; Djekic, Zivanovic, Dragojlovis & Dragovic 2014; Dombrowski & Mielke 

2013). Ytterligare en effekt på företag som har implementerat LP är att de har blivit allt mer 

standardiserade i sitt arbete (Gelei, Losonci & Matyusz 2014; Hasle & Nielsen 2013). Flera 

författare har även tidigare konstaterat att ledarskapet har stor betydelse i samband med LP 

och att deras närvaro samt delaktighet har betydelse för spridningen av entusiasm och energi 

för förändringar som framkommit genom LP (Alpenberg & Scarbrough 2016; Marodin & 

Saurin 2013). Studier har vidare kunnat observera strategiska förändringar när det kommer till 

företags ledning i samband med förändringen mot LP där bland annat ledarskapet antagit 

rollen som lärare eller coach genom styrning underifrån genom medarbetare för att 

frambringa en mer sammarbetsvillig atmosfär (Filev 2008; Hasle & Nielsen 2013; Marin-

Garcia & Bonavia 2014). Från empiriska studier (Marin-Garcia & Bonavia 2014; Netland, 

Schloetzer & Ferdows 2015) har även utmaningar med LP kunnat identifieras då det bland 

annat handlar om utmaningen för ledare att få medarbetarna engagerade och inkluderade i 

förbättringsarbetet vilket LP till stor del bygger på (Brännmark & Eklund 2013; Fullerton, 

Kennedy & Widener 2013). Brist på kommunikation och svårigheter att se de finansiella 

fördelarna kan resultera i bristande motivation bland företagets personal som inte bara ställer 

höga krav på ledarskapet men även ett företags verksamhetsstyrning (Marodin & Saurin 

2015a). Detta väcker ett intresse att ta reda på om de tidigare empiriska studiernas resultat har 
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några likheter med de effekter som går att identifiera hos de svenska fallföretagen i denna 

studie som påbörjat LP. 

Med utgångspunkt i Produktionslyftets program har allt fler tillverkande företag inom Sverige 

gett sig på förändringsprocessen mot LP vilket visar på en stigande trend. (Produktionslyftet i. 

d. a.) En intressant fråga blir att se vilka effekter inom verksamhetsstyrning och ledarskap 

som fått utslag bland dessa svenska företag, där även stort intresse visats från 

Produktionslyftets sida. Brännmark och Eklund (2013) samt Gollan, Kalfa, Agarwal, Green 

och Randhawa (2014), för att nämna några, hävdar att deras studier redan visar på positiva 

resultat med införande av LP, såsom effektivare produktion och högre lönsamhet. Däremot 

utgår de empiriska studier som tidigare nämnts från en mer produktionsinriktad ståndpunkt 

och nämner inte explicit de effekter på verksamhetsstyrning och ledarskap som företag 

upplever vid övergången till LP (Fullerton, Kennedy & Widener 2013; Kennedy & Widener 

2008). Det är ett tomrum som behöver fyllas på grund av vikten av ledarskap samt att 

verksamhetsstyrningen anpassas utefter verksamheten då dess format är en hörnsten för hur 

företagen kommer prestera på lång sikt (Jarzabkowski 2003). Den svenska industrin har heller 

inte fått fullt fokus i dessa studier (Brännmark & Eklund 2013), vilket gör det intressant att 

studera detta närmre med hjälp av ett fåtal fallföretag. Teoretisk relevans med studien är 

därmed förhoppningsvis bidrag till en bild som uppvisar hur verksamhetsstyrningen samt 

ledarskapet påverkas i företag som väljer att arbeta med LP och hur det kan se ut bland 

företag som arbetar med LP i en svensk kontext. Innan en överskådlig studie kan göras på en 

större mängd företag inom Sverige gör denna studie en djupdykning i ett fåtal fall som 

påbörjat övergången mot LP. 

1.5	Frågeställningar	

Med problemdiskussionen som utgångspunkt mynnar den ut i följande frågeställningar: 

Ø Vilka effekter har en övergång till Lean Production på några svenska tillverkande 

företags verksamhetsstyrning och ledarskap?  

o Varför resulterar en övergång till LP i dessa effekter inom företagen?  

Ø Vilka utmaningar kan identifieras vad gäller verksamhetsstyrning och ledarskap som 

Lean Production frambringar i de svenska tillverkande företagen? 
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1.6	Syfte	

Syftet med denna studie är att beskriva samt analysera de effekter och utmaningar som kan 

identifieras i en övergång mot LP på verksamhetsstyrning och ledarskap bland några svenska 

tillverkande företag.   

1.7	Disposition	

Här följer en bild som visar studiens disposition, där varje kapitel slutligen leder till slutsatsen 

som besvarar studiens frågeställningar och syfte. 
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2.	Metod		

 
I detta kapitel presenteras studiens metod och tillvägagångssätt. Forskningsansats samt val 
av empirisk datainsamlingsmetod beskrivs. Ytterligare tydliggörs teoretisk utgångspunkt som 
belyser och förklarar litteraturgenomgångens struktur. Kapitlet avslutas med diskussion kring 
kvalitetskriterier och etiska ståndpunkter. 

 

 

Figur 2-1: Studiens layout (egen konstruktion) 

2.1	Metodval	

Enligt Bryman och Bell (2005) kan forskning utgå ifrån ett kvalitativt eller kvantitativt 

tillvägagångssätt. Kvalitativa studier lägger tonvikten på ord och skapa förståelse istället för 

siffror och kvantifierbart material såsom kvantitativa studier fokuserar på. Denna studie utgår 

ifrån ett kvalitativt tillvägagångssätt då syftet med studien till stor del är att både identifiera 

effekter men också förstå, beskriva och analysera de bakomliggande faktorerna i fallet. 

Studiens syfte ansågs vidare vara av hög komplexitet och fokus blev att skapa en djupare 

förståelse och förklaring som karaktäriserar det kvalitativa tillvägagångssättet. Kvantitativ 

forskning belyser insamling av numeriska data och speglar relationen mellan teori och 

forskning genom ett deduktivt synsätt (Bryman & Bell 2005). Från början var tanken att göra 

en kvantitativ studie och studera samtliga företag som genomgått Produktionslyftets program 

men då komplexiteten för studiens syfte ansågs hög samt efter rekommendationer från 

Produktionslyftets representanter valdes istället det kvalitativa tillvägsgångssättet baserat på 

fallstudier som ett första steg att skapa förståelse och skapa förutsättningar för en framtida 

kvantitativ studie. Nackdelen med en kvalitativ studie skulle potentiellt kunna vara att 

forskarnas egna uppfattningar påverkar studiens resultat samt att det inte är möjligt att dra 

generaliserbara slutsatser med endast fyra fallföretag. (Bryman & Bell 2005; Eriksson 2010; 

Parker 2003) För att öka generaliserbarheten har den empiriska delen fått stort fokus och på så 

vis skapat en jämförelsegrund av vår insamlade data vilket enligt Patel och Davidsson (2011) 
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möjliggör för läsaren att få en djupare förståelse för fallföretagens specifika förutsättningar 

och omständigheter. Resultatet kan möjligtvis även bidra med inputs till Produktionslyftet 

samt andra liknande satsningar. 

2.1.1	Flerfallsstudie	

Flerfallstudie har valts som forskningsdesign för denna studie och beskrivs av Bryman och 

Bell (2005) som en undersökningsprocess där det ingående stadiet är ett enda fall med en hög 

grad av detaljer och komplexitet för vilket flerfallstudie designen är en effektiv metod. Yin 

(2007) menar vidare att flerfallsstudien är lämplig då studien syftar till att besvara frågor av 

hur och varför karaktär. Designen passar vidare väl när förståelsen ligger i själva förseelsen 

och fallet består utav flera olika variabler och passar väl när forskaren vill studera flera olika 

fall samtidigt. (Bryman & Bell 2005; Merriam 2011) Flerfallsstudien har gjort att flera fall har 

kunnat ställas mot varandra i en liknande situation som har gjort det möjligt att identifiera 

likheter och skillnader mellan fallen vilket har underlättat den teoretiska och empiriska 

reflektionen. Yin (2007) menar att flerfallsstudien skapar en bred empirisk grund och att 

antalet studerade objekt bör vara mellan 2 till 10 stycken och menar på att ju fler objekt som 

studeras desto mindre djupgående tenderar analyserna att bli på grund av tidsbrist i många 

fall. Studien består av fyra fallföretag och antalet företag bedömdes som lämplig för att skapa 

en djupare förståelse samtidigt som tid gavs åt djupare analys för studiens frågeställningar. Då 

vi desutom undersökte likheter och skillnader i effekter på fallföretagens verksamhetsstyrning 

och ledarskap tillsammans med tidigare kunskap på området ansågs flerfallsstudien lämplig. 

2.2	Forskningsansats	

Arbetet med att jämföra teori och empiri med varandra ryms framförallt inom de två 

begreppen deduktion och induktion som på olika sätt beskriver hur teorier kan produceras för 

att ge en så rättvisande bild av verkligheten som möjligt beroende på vad det är som ska 

studeras. Deduktion innebär att forskaren utifrån allmänna principer och befintliga teorier 

härleder hypoteser som därefter testas. (Patel & Davidson 2011) Objektiviteten anses stärkas 

vid en deduktiv ansats då den tar utgångspunkt i befintlig teori vilket gör forskningsprocessen 

mindre färgad av subjektiva uppfattningar. Studien har utgått från tidigare empiriska studier 

samt befintlig litteratur för att studera verkligheten för svenska tillverkande företag som 

övergått till LP och har därför haft ett deduktivt tillvägagångssätt. Kritik mot deduktion är att 

verkligheten som forskaren studerar inte nödvändigtvis behöver stämma överens med teorin. 

(Bryman & Bell 2005) En deduktiv ansats valdes då det ansågs mest lämpligt för att kunna 

studera frågeställningarna. Vidare för att säkerställa att de frågor vi ställde till fallföretagens 
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respondenter fångade upp relevant information kopplat till studiens frågeställningar och syfte 

krävdes en kunskapsbas kring studiens centrala koncept: LP, verksamhetsstyrning och 

ledarskap. 

2.3	Litteraturstudie	

Studien har utgått från teorin för att sedan studera verkligheten som enligt Bryman och Bell 

(2005) ligger i linje med det deduktiva tillvägsgångssättet. En litteraturstudie bör noggrant 

behandla kurslitteratur, vetenskapliga artiklar samt olika rapporter. För att hitta lämpliga 

vetenskapliga artiklar och böcker som berörde de område som studien ämnar studera närmre 

genomfördes sökningar via Linnéuniversitetets databas onesearch. Sökord för lämpliga 

studier och artiklar användes antingen individuellt eller i kombination med varandra och löd 

enligt följande: Lean Production, Lean Production effekter och utmaningar, 

Verksamhetsstyrning och ledarskap, Förändring och effektivitet, Control Package, 

Ledarskapsprinciper. Andra sökord användes också som relaterade till studiens huvudområde. 

Vidare identifierades ytterligare källor via litteraturens källförteckningar. Huvudkrav för val 

av relevant litteratur var dess koppling till studiens ämne samt publiceringsdatum. I vissa fall 

valdes ursprungskällor för att stärka validiteten gällande konceptens definitioner. Att 

vetenskapliga artiklar var granskade var också viktigt för att stärka källornas trovärdighet. 

Gällande konstruktionen av tabellen för empiriska studier i kapitel tre prioriterades 

vetenskapliga artiklar som gjort studier, eller baserats på tidigare studier, på LP och dess 

effekter på företag för att sedan kunna jämföras mot studiens fallföretag. Viktigt här var även 

att de sökord som vi prioriterade kunde återfinnas i artiklarna samt att LP var det som 

huvudsakligen undersöktes. 

De data som har samlats in enligt ovanstående tillvägsgångssätt är i syfte att underbygga den 

aktuella studien och är ofta av hög kvalitet med kravet att källorna är vetenskapligt granskade 

samt tidsbesparande, men med viss risk att informationen är felaktig eller har ett annat fokus 

än denna aktuella studie (Björklund & Paulsson 2014). Strukturen för litteraturgenomgången 

är utformad på så sätt att först presenterades tidigare empiriska studier och dess resultat för att 

låta läsaren veta vad som tidigare har studerats och vilken kunskap som redan finns när det 

kommer till verksamhetsstyrning och ledarskap i företag som arbetar med LP. Här inbegrips 

exempelvis de identifierade effekter som uppmärksammats samt vilka utmaningar och risker 

som kan kopplas till LP.  
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2.4	Datainsamling	

2.4.1	Intervjuer	

Inom kvalitativ forskning är intervjuer den mest använda metoden, framförallt på grund utav 

den flexibilitet som intervjuer erbjuder forskaren. Kvalitativa intervjuer kan i sin utformning 

vara både ostrukturerade eller semi-strukturerade. Syftet med intervjuerna är att få detaljerade 

och innehållsrika svar. (Bryman & Bell 2005) I studien har semi-strukturerade intervjuer 

använts både med Produktionslyftet och med studiens fallföretag. Fokusområden berörde 

verksamhetsstyrning och ledarskap där vi i processen var tvungna att ställa följdfrågor vilket 

inte tillåts i en helt strukturerad intervju som kännetecknas av en kvantitativ studie. 

Intervjuguiderna (se appendix) utgick från specifika teman med ett antal frågor då en viss 

struktur krävdes. Formaten för intervjuguiderna konstruerades med hjälp av 

litteraturgenomgången som bakgrund och med hjälp av studiens konceptuella modell. Detta 

kännetecknar enligt Patel och Davidsson (2011) en semi-strukturerad intervju samtidigt som 

intervjupersonen ges möjligheten att styra intervjun i olika riktningar som kan bidra med 

viktig information för att skapa en helhetsbild. Fyra olika intervjuguider upprättades varav en 

för Produktionslyftet samt tre olika för samtliga fallföretag. Det tre olika intervjuguiderna var 

för företagens VD, produktions- eller ekonomichef och produktionsmedarbetare i syfte att 

skapa perspektiv mellan olika organisatoriska nivåer. Intervjuguiderna granskades av 

handledare, Produktionslyftet och andra utomstående personer innan intervjuer genomfördes 

för att på så sätt säkerställa intervjufrågornas relevans och kvalitet. Inputs gavs även gällande 

relevanta områden inom de centrala koncepten LP, verksamhetsstyrning och ledarskap att 

ställa frågor utifrån, från bland annat Magnus Forslund som är ledarskapsforskare vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Utöver intervjuguider skickades även ett följebrev (se appendix 3) 

till de utvalda företagen där syftet med studien förklarades, samt att vi blivit refererade till de 

via Produktionslyftet och Swerea IVF för att på så sätt öka legitimiteten i vår förfrågan om 

deras delaktighet.  

 

Samtliga intervjuer skedde på plats förutom vid ett tillfälle med en representant från 

Produktionslyftet via telefon, som Björklund och Paulsson (2014) nämner som accepterade 

tillvägagångssätt gällande intervjuers format. Däremot nämner Eriksson och Wiedersheim-

Paul (2011) att nackdelar finns med alla former. Platsintervjuer kan medföra höga kostnader i 

samband med resor och intervjueffekter kan förekomma i form av att intervjuare och 

intervjuad kan påverka varandra. Emellertid bedömdes platsintervju som viktigt för studiens 
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syfte. Fördelar med denna form är att intervjusituationen blir mer kontrollerad och det ges 

möjlighet till djupare diskussion och underlag för mer komplicerade frågor, samt även 

möjlighet till rundvandring och observation på plats. Samtliga intervjuer förutom två spelades 

även in för att säkerställa att inget av det som sades under intervjun gick förlorat samtidigt 

som författarna kunde fokusera på samtalet i sig och ställa följdfrågor. Vid de fall där 

intervjuerna inte spelades in bedömdes det som nödvändigt för att få respondenterna att prata 

mer öppet samtidigt som dessa samtal tog plats ute i produktionen. En viktig fråga när det 

kommer till intervjuerna är hur författarna får respondenterna till att öppna upp sig vilket vid 

ett tillfälle inte lyckades och där författarna fick komma tillbaka för att prata med ytterligare 

en person från produktionen på ett företag. Detta för att svaren under intervjun med 

produktionsmedarbetaren inte var tillräckligt speglande från produktionsperspektivet 

gentemot de svar som gavs från ledning vilket annars hade givit en missvisande bild.  

2.4.2	Sekundärdata	

Skriftliga källor som har används för datainsamlingen tillhörande empiri området är 

exempelvis material och rapporter från Produktionslyftets hemsida. Detta kan klassas som 

sekundärdata enligt Björklund och Paulsson (2014) som beskriver sekundärdata som alla 

former av skriftligt och reproducerat material. Även årsredovisningar från de utvalda 

företagen i studien som genomgått Produktionslyftets program har använts för att kunna skapa 

en helhetsbild över vilken inverkan LP har haft på företagens verksamhetsstyrning och 

ledarskap samt för att få en bedömning för hur det har gått för företagen överlag genom 

insamling av nyckeltal. Syftet med användandet av sekundärdata har varit att komplettera 

primärdatan.  

2.4.3	Urval	

Urval inom forskningsmetodiken kan beskrivas som “den del av populationen som väljs ut för 

ett stadium.” (Bryman & Bell 2005, s.190). Det finns flera olika urval som tjänar olika syften 

beroende vad det är som ska studeras, målstyrt urval, snöbollsurval och bekvämlighetsurval är 

olika exempel (Bryman & Bell 2005). Denna studie har använt sig utav ett målstyrt urval då 

vi som författare tillsammans med representanter från Produktionslyftet strategiskt har valt de 

deltagande fallföretagen för att säkerställa deras relevans för studien, vilket är i enlighet med 

Bryman och Bell’s (2005) förklaring av vad målstyrt urval innebär. Initial kontakt togs med 

Birgitta Öjmertz som är programdirektör för Produktionslyftet, men även med Richard 

Berglund för en andra intervju, där diskussion skedde kring vad de var intresserade att utvidga 

sin kunskap kring och där förslag framfördes gällande möjliga företag vi skulle kunna ta 
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kontakt med. Syftet med dessa två intervjuer var att få inputs kring möjliga områden att 

studera närmare när det kommer till LP samt få tillgång till lämpliga fallföretag.  

 

Detta ansågs viktigt för att garantera att de företag som ingår i studien inte bara använder sig 

utav, men också fortfarande aktivt arbetar med LP och på så sätt säkerställa deras relevans för 

studien då det ansågs viktigt att inbegripa företag som har gjort betydande förändringar i sin 

verksamhet för att kunna undersöka hur LP har påverkat deras verksamhetsstyrning och 

ledarskap. Om vi valt företag utan Produktionslyftets hjälp hade en risk kunnat vara att vi ej 

fått företag som arbetar med LP i någon högre utsträckning och att effekter på 

verksamhetsstyrning och ledarskap inte skulle vara möjligt att studera. Att företagen valdes ut 

i samråd med Produktionslyftet skulle potentiellt kunna leda till en missvisande bild beroende 

på vilka företag som kom att ingå i studien och med hänsyn till varför företagen valdes ut till 

oss. Risken att det skulle leda till en missvisande bild bedömdes som liten då organisationen 

Swerea IVF som driver Produktionslyftets program är ägt genom både staten och näringslivet 

för vilket de anses ha en hög legitimitet och vi som författare bedömde att det inte låg någon 

bakomliggande agenda till vilka företag som kom att ingå i studien. Det är emellertid av 

intresse att reflektera över de företag som ingick i studien och på vilka grunder 

Produktionslyftets representanter ansåg att de var lämpliga.  

 

Efter rekommendationer från Öjmertz och Berglund från Produktionslyftet, handledare samt 

även utefter våra egna åsikter ansågs det relevant att intervjua tre personer från varje företag 

som ansågs lämpliga för studien vilket inkluderade ledning, mellanchefer och 

produktionsmedarbetare som ett sätt att kontrollera respondenterna mot varandra. Vi ansåg 

detta nödvändigt för att se om det de säger uppfattas konsekvent genom företaget. Detta blev 

fallet med vissa företag men inte i alla på grund av att vissa företag ansåg sig ha en person 

med kunskap gällande flera områden istället för enbart ett, exempelvis ledning och 

mellanchefer. Varför personer från olika nivåer inom företagen intervjuades hade sitt syfte i 

att fånga flera olika perspektiv i företagen beroende på vilken organisatorisk nivå de befann 

sig på.  
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Företag Respondenter Intervju 

Emballator Lagan Plast AB. Håkan Larsson, VD. Platsintervju, Ljungby 22/4/16. 

Emballator Lagan Plast AB. Ted Henell, Produktionsansvarig. Platsintervju, Ljungby 22/4/16. 

Emballator Växjöplast AB. Adam Airosto, VD. Platsintervju, Växjö 6/4/16. 

Emballator Växjöplast AB. Malin Kidell, Produktionschef. Platsintervju, Växjö 6/4/16. 

Emballator Växjöplast AB. Goran Miletic, Skiftledare.  Platsintervju Växjö, 6/4/16. 

Emballator Växjöplast AB. Cerny Jonasson, Verktygstekniker. Platsintervju Växjö, 21/4/16. 

Glamox Luxo Lighting AB. Magnus Antonsson, VD. Platsintervju Målilla, 19/4/16. 

Glamox Luxo Lighting AB. Markus Brodérus, Produktionschef. Platsintervju Målilla, 19/4/16. 

Glamox Luxo Lighting AB. Daniel Lagerlöf, Produktionsledare. Platsintervju Målilla, 19/4/16. 

Gårö Plåtprodukter AB.  Daniel Petersson, VD. Platsintervju Gnosjö, 20/4/16. 

Gårö Plåtprodukter AB.  Mattias Svensson, Kvalitetsansvarig. Platsintervju Gnosjö, 20/4/16. 

Gårö Plåtprodukter AB.  Produktionsmedarbetare. Platsintervju Gnosjö, 20/4/16. 
Tabell 2-1: Intervjuschema  

2.4.4	Analys	av	data	och	konceptuell	modell	

Kvalitativa studier kännetecknas vanligtvis av stora mängder ostrukturerade textmaterial från 

framförallt intervjuer eller deltagande observationer enligt Bryman och Bell (2005). 

Författarna betonar att det därför kan vara fördelaktigt att i ett tidigt skede skapa ett system 

som möjliggör ett helhetsintryck för det material som sedan ska analyseras. Samtliga av 

studies intervjuer förutom två stycken som tog plats i produktionen har därför spelats in för att 

sedan transkriberas i syfte att inget material ska gå förlorat samt möjligheten att gå tillbaka 

vid behov. Patel och Davidsson (2011) anser även att forskaren i en kvalitativ studie bör 

bearbeta det insamlade materialet kontinuerligt, som har tillämpats i denna studie då vi har 

valt att transkribera intervjuerna, gjort genomläsningar av materialet och kategoriserat 

informationen enligt den konceptuella modellen då det ofta är praktiskt att göra löpande 

analyser under en kvalitativ studie. Fördelen med löpande analyser enligt Patel och Davidsson 

(2011) är att de kan ge idéer om hur forskaren ska gå vidare i processen genom att vi 

exempelvis inser att något område har förbisetts. Vi började med kodningen av materialet så 

tidigt som möjligt för att det insamlade materialet lättare skulle kunna dokumenteras och 

struktureras vilket enligt Bryman och Bell (2005) kan öka förståelsen för insamlad data och 
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bidra till den teoretiska reflektionen. 

 

I kapitel tre som täcker litteraturgenomgången har en konceptuell modell strukturerats i slutet 

av kapitlet baserad på teorin. Syftet med modellen är att underlätta analysarbetet och för att 

skapa en förståelse för läsaren hur studien är strukturerad och vilka områden det är som 

kommer belysas och deras förhållande till varandra. Ett resultat av att använda en konceptuell 

modell enligt Bryman och Bell (2005) är att det på ett enkelt sätt kan illustrera vilka ramar 

och kontext analysen utgår ifrån och från intressenters perspektiv medföra att de kan dra 

slutsatser tidigt om vad studien riktar in sig på och skapa en föraning om vad resultatet 

kommer inbegripa. Detta har även gjorts för att bringa en struktur och systematiskt 

tillvägagångssätt för genomgång av det empiriska materialet vilket kodning syftar till, påpekar 

Bryman och Bell (2005).  

 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2013) anser att ämnesområden bör användas för kodningen 

som ett sätt att underlätta struktureringen som sedan ska jämföras mot teorin för att finna lik- 

och olikheter. Kodningen har utgått från studiens centrala ämnesområden som 

verksamhetsstyrning, ledarskap och LP som har underlättat bearbetningsprocessen utav det 

insamlade datamaterialet. Den konceptuella modellen strukturerades utifrån de tre 

huvudkoncepten. Då verksamhetsstyrning är ett brett ämne (Anthony et al. 2014) och 

ledarskap kan mena olika saker (Petersson et al. 2012) utgick vi från ramar som presenterats i 

litteraturen för att ha en riktlinje sen i analysen. Malmi och Brown’s (2008) ”Control 

Package” användes som ramverk för verksamhetsstyrningen på grund av dess tydliga struktur 

samt att enligt författarna summerar paketet de viktigaste komponenterna som 

verksamhetsstyrning bör innefatta, och för ledarskap användes principer som ledare bör 

efterleva för ett lyckat LP-ledarskap, tagna från Petersson et al. (2012). Vi ansåg det lämpligt 

att använda dessa ledarskaps principer då det är tagna från ett LP perspektiv. Då studien syftar 

till att studera LP effekter på ledarskap använde vi principerna för att se hur LP påverkat 

ledarskapet i fallföretagen utefter varje princip. Principerna tillät oss även att studera 

ledarskapseffekter som inte enbart påverkat ledarskapet utefter principerna, då de gav oss en 

överblick och lät oss inbegripa annan ledarskapslitteratur för att komplettera punkterna och 

inte enbart använda ledarskapsprinciper färgat av LP tänk. Där kom ”Path Goal Theory” in i 

bilden som komplement som också fokuserar runt fyra punkter som ledarskap bör struktureras 

utifrån, dock utan LP i åtanke, för att främja framgångsrikt ledarskap (Forslund 2009). Då 
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samtliga punkter överensstämmer till viss del valde vi därmed att använda Petersson et al. 

(2012) ramverk då det är kopplat till LP.  

Detta undersöktes sen i de deltagande företagen för att se hur LP påverkat de olika koncepten 

i form av effekter.  

2.5	Kvalitetskriterier		

Inom den kvalitativa forskningsmetoden finns det två kvalitetskriterier som är grundläggande 

när forskare bedriver kvalitativa studier; trovärdighet och äkthet. Inom trovärdighet finns det 

fyra delkriterier vilka är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka 

och bekräfta studiens trovärdighet. (Bryman & Bell 2005)  

 

Tillförlitlighet innebär hur väl forskaren har lyckats spegla den sociala miljön som studerats. 

Studiens tillförlitlighet har skapats genom att respondenterna från intervjuerna har fått 

möjligheten att läsa igenom studien innan publicering för att komma med synpunkter som 

säkerställer att vi som forskare har uppfattat respondenterna rätt. För att öka tillförlitligheten 

har även intervjuerna spelats in för att kunna gå tillbaka och hämta de exakta svaren. (Bryman 

& Bell 2005) 

Överförbarhet syftar till att det färdigställda resultatet ska kunna överföras för att användas i 

andra kontexter. Kvalitativ forskning kan dock i många fall vara svår att överföra men det 

gäller därför för forskaren att bidra med detaljerade beskrivningar av situationer så att 

utomstående personer själva kan bedöma överförbarheten i resultatet till andra situationer. 

(Bryman & Bell 2005) Studiens överförbarhet till en annan kontext styrks av en detaljerad 

genomgång av LP både i teorin samt empirin för företag och organisationer med liknande 

problem att kunna känna igen sig i.  

Pålitligheten har stärkts på flera olika sätt då studien har granskats och diskuterats med övriga 

studenter och handledare under seminarier och handledningsmöten. En tydlig genomgång av 

studiens förfarande i metodkapitlet samt att intervjuerna finns att tillgå gör att pålitligheten 

stärks ytterligare. (Bryman & Bell 2005) 

Möjligheten att styrka och bekräfta innebär att individen som har utfört forskningen inte har 

vägt in egna värderingar eller synpunkter under studiens gång eller vid dragna slutsatser. 

(Bryman & Bell 2005) Det är svårt att förhålla sig helt objektiv och värderingsfri men har 

funnits i åtanke hos forskarna under studiens arbetsprocess.  
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Äkthet innebär att studien ska syfta till att skapa en rättvisande bild över verkligheten som 

studerats. Rättvis bild innebär att studien ska ge en så rättvis spegling av verkligheten och 

respondenternas svar som möjligt. Respondentvalidering har använts för att spegla detta. 

Studien ska vidare skapa nytta för de som medverkat då de ska kunna få en förståelse för hur 

andra upplever det studerade och genom det få bättre förutsättningar för att förändra sitt 

beteende till det bättre, vilket har varit ett tidigt mål med denna studie. (Bryman & Bell 2005)  

2.6	Etiska	överväganden		

May (2013) förklarar att etiska överväganden behövs vävas in i studier för att ett moraliskt 

beteende ska följas. Vad detta menas med är hur individer behandlas och involverar aspekter 

kring integritet, anonymitet, frivillighet och konfidentialitet, beskriver Bryman och Bell 

(2005). Vidare nämner författarna viktiga principer som denna studie fullföljt. 

Informationskravet har tagits hänsyn till då fallföretagen samt Produktionslyftet meddelats 

vad syftet med studien var innan intervjuer genomfördes genom ett utfärdat brev (se 

appendix). Innan intervjuerna påbörjades skickades även intervjuguider till respondenterna för 

att möjliggöra förberedelse och effektivisering av tiden när väl intervjuerna genomfördes. 

Samtyckeskravet belystes då vi berättade för respondenterna att de kunde avbryta intervjun 

när de ville och att deltagande var frivilligt. Information som samlades in under arbetets gång 

användes enbart för studien, vilket lyder under nyttjandekravet. För att undvika att falska 

förespeglingar förmedlades lämnades ingen falsk och vilseledande information till 

respondenterna. Efter intervjuerna genomförts gjordes en respondentvalidering som 

möjliggjorde att vi kunde säkerställa att informationen vi fått från personalen var korrekt 

avbildad i arbetet. Respondentvalidering innebär att de som intervjuas får tillgång till hur 

deras intervjuer hanterats i arbetet innan publicering av studien. Via intervjuguiden till 

fallföretagen skickades även som tidigare nämnt ett introduktionsmail (se appendix) där 

respondenter erbjöds möjlighet till konfidentialitet. Detta erbjöds även respondenterna i vår 

intervju med Produktionslyftet. (Bryman & Bell 2005; Patel & Davidson 2011) 
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3.	Litteraturgenomgång	och	tidigare	forskning		

 
Kapitel tre ämnar bidra med en djupare bild kring studiens utvalda koncept samt deras 
definitioner och betydelse. Först presenteras en tabell kring tidigare forskning på LP för att 
utreda vad som tidigare undersökts gällande verksamhetsstyrning, ledarskap, och 
utmaningar. Vidare i kapitlet presenteras studiens centrala teorikoncept vilka inbegriper LP, 
verksamhetsstyrning och ledarskap. Slutligen avslutas kapitlet med en konceptuell modell. 

 

3.1	Tidigare	forskningsresultat	inom	verksamhetsstyrning	och	ledarskap	

kopplat	till	LP	

Utifrån tidigare forskning har olika effekter på verksamhetsstyrning och ledarskap 

identifierats. En stor del av forskningen nämner inte explicit verksamhetsstyrning och 

ledarskap som utgångspunkt för deras studier, och får istället en mer sekundär roll. 

Utmaningar och brister nämns dock genomgående i övergången och i användandet av LP’s 

metoder och verktyg. (Fullerton, Kennedy & Widener 2013) Utifrån tabell 3-1 går det att 

konstatera att vissa effekter och förändringar nämns mer genomgående i den tidigare 

forskningen, även om studierna täcker olika industrier, medan aspekter såsom 

belöningssystem enbart nämns i något fall.  

Utifrån tabellen nedan går det att utröna att karaktäriserande effekter till följd av LP är ett mer 

etablerat flödestänk bland ledarskapet och att standardisering av processer sker till högre grad. 

Integration av värdekedjor blir en effekt och ledning försöker etablera helhetsperspektiv 

genom att inbegripa leverantörer och kunder i strategiformulering. Mer decentraliserade 

verksamheter blir en effekt där medarbetarnas röster väger tyngre och allokering av ansvar 

sker för att ledningen ska kunna blicka strategiskt framåt medan medarbetarna tar över det 

dagliga operativa arbetet och beslutsfattandet. Ledarskapets roll förändras och blir mer som 

”coach” där dess engagemang ses som den viktigaste punkten för att LP ska bli framgångsrikt. 

Utbildning inom LP är vanligt hos företagens medarbetare och förändrade roller belyses i 

många studier. Förbättringsgrupper och möjlighet för medarbetare att kritisera arbetssätt 

nämns också som en återkommande effekt. När det kommer till verksamhetsstyrning nämns 

visuell styrning som en viktigare aspekt inom LP företag och att rapporteringssystem anpassas 

till den nya LP-strategin. Kultur och värderingar har också förändrats i de företag som 

studerats med högre grad av kundfokus. Belöningssystem nämns i några studier som en 

viktigare komponent i LP företag för att motivera och engagera medarbetare i LP arbetet.  
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Utmaningar har också identifierats såsom att LP verktyg får för mycket fokus utan att 

ledarskapet har någon kunskap kring metoderna- och verktygens relevans. Toppstyrning och 

kommunikationsbrister har identifierats som negativa faktorer som kan hindra LP arbetet, då 

medarbetares förslag på förbättringar ej fått något gehör. I många studier har även ledningens 

entusiasm avtagit efter ett tag vilket fått negativa konsekvenser för LP arbetet. Bristande 

målformulering och för mycket fokus på kortsiktiga mätetal har också setts i de tidigare 

studierna. Slutligen har en utmaning identifierats i form av konservativa företagskulturer som 

motsätter sig förändringar, samt att belöningssystem kopplat till LP skapat polarisering bland 

medarbetare. Summering av dessa effekter och utmaningar går att finna i appendix 5.  

Författ-
are, år 

Land Bransch Metod och urval Effekter, 
verksamhetsstyrning 

Effekter, ledarskap Utmaningar  

1.Brännm-
ark & 
Eklund 
2013 

Sverige Medelstora 
svenska 
tillverkning
sföretag. 

Intervjustudie med 10 
av pilotföretagen; 
enkätstudie med 40 av 
ingående företagen 
samt sekundärdata från 
Produktionslyftet. 
Interaktiv 
forskningsmetodik. 
Mellan 2007-2011.  

- Mer flödesfokuserat. 
- Verktyg: 5S, 
Förbättringsgrupper, 
Värdeflödesanalys. 
- Bristande målformulering.  
- Högre grad av ordning. 

- Toppstyrning, ledningen stor 
roll för ett lyckat LP-arbete.  
- Mindre engagemang från 
mellanchefer. 
- Ökade befogenheter för 
personalen. 

- Inkludering av 
medarbetare i 
förbättringsarbetet. 
- Kommunikationsbrister. 
- Svårt dra tydliga 
gränser  emellan 
verktygen. 
- Upprätthållning 
engagemang. 
- Polarisering.  

2.Djekic, 
Zivanovic, 
Dragojlovi
c & 
Dragovic 
2014 

Serbien Konfektyr. Fallstudie med hjälp 
av  en strukturerad 
enkätundersökning 
mellan Jan-Mar 2013. 
Analyserad av hur 
införandet av LP har 
påverkat företaget från 
dess implementering 
24 månader tidigare 
tills då.  

- Mer flödesfokuserat.  
- Standardiserat arbete. 
- Kaizen. 
- 5S. 
- Visual controls 
(kommunikationsproblem och 
indikatorer för mätning).  
- TPM & SMED.  

- Införande av seminarier för 
problemlösning. Utbildning av 
ledningen. 
- Veckomöten där samtliga 
anställda har möjligheten att 
komma med förslag till 
förbättring.  
- “Down-up approach”. 

- Huvudsakliga 
utmaningen var att skapa 
engagemang bland 
medarbetare. Det för att 
några ansåg att LP skulle 
innebära ytterligare 
kontroller av ledningen, 
mer arbete & risken att 
förlora sitt jobb.  
 

3.Dombr-
owski & 
Mielke 
2013 

Tyskla
nd 

Bilindustri, 
kemi & 
läkemedels
branschen, 
el-industrin 
med flera 
mindre. 

Litteraturstudie av 27 
vetenskapliga artiklar i 
syftet att hitta 
relevanta principer av 
LP ledarskap. 
Principerna utifrån 
litteraturstudien 
testades sedan på 91 
internationella företag.  

- Allt mer flödesorienterat.  
- Mer standardiserat arbete. 
(Ökad ordning) 
 

-Ledarskap bygger mer på de 
anställdas delaktighet. -Ledarna 
som coach. 
 

- Fokus ofta endast på 
metoder och verktyg vid 
implementeringen, 
engagemanget hos 
medarbetarna glöms bort. 
Verkningslösa om ej ledare 
har en djupare förståelse av 
lean.   
- Att förändra anställda & 
ledares beteende & 
tankesätt. 

4.Eriksson 
2010 

Sverige Bygg. Fallstudie med hjälp 
av pilot projekt. 
Datainsamling genom 
3 enkäter; 
uppföljningsseminarier
; litteraturstudier och 
intervjuer med 12 
deltagare.  

- JIT & Kaizen. 
- Mer flödesfokuserat. 
- Kundfokus.  
- Prestationsmätning (KPI:s). 
- Integration av värdekedja.  

- Långsiktigt tänk.  
- Etablerade “tips” boxar för 
stimulering av kreativt 
tänkande bland personal. 
- Team building: belönar 
gruppresultat istället för 
individuella prestationer.    

- Ge medarbetare 
befogenheter att lösa 
problem. 
- Träna personal; involvera 
dem i lean arbetet.  
- Samarbete genom hela 
värdekedjan.  

5.Fullerton
, Kennedy 
& Widener 
2013 

USA Flera olika. Enkätundersökning 
med svar från 244 
olika företag. Urvalet 
från företag som 
medverkat på minst ett 
lean accounting 
summit mellan 2005-
2008.  

- Förenklat rapporteringssystem. 
- Verktyg: value stream costing. 
Visual performance measurement 
information för att skapa 
samförstånd mellan ledning & 
arbetare på golvet. 

- Befogenheter, balansen 
mellan anställda & ledning.  
- Närvaron av stödet från 
ledningen & chefer, mer 
coachande roll vilket ökat 
graden av LP. 

- Skapa en känsla hos de 
anställda att de har den 
tillräckliga & nödvändiga 
kunskapen inom lean 
filosofin/production för att 
möta kraven från LP 
(involverade i 
beslutsprocesser, reducera 
slöseri etc.).  
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6.Gelei, 
Losonci & 
Matyusz 
2014  

Ungern Tillverkand
e företag 
främst 
inom mat, 
textil, 
kemiskt & 
maskintillv
erkning.  

Enkätundersökning 
med totalt 286 företag 
både tillverkande och 
ej tillverkande mellan 
2008-2009. 
Besvarades av fyra 
anställda på varje 
företag.  

- Bli en mer lärande organisation 
genom Hansai & Kaizen. 
- Standardisering av uppgifter & 
mätningar. 
- Förbättringsgrupper. 
 

- Stor vikt på ledningen för en 
lyckad LP. Agera coach och 
utveckla anställda som följer 
företagets filosofi (lean).  

- Vikten av att skapa en 
underliggande kultur där 
lean filosofin genomsyrar 
ledarskapet. Involvering av 
medarbetare av vikt. 
- Tidigare stort fokus på 
endast metoder & tekniker 
i verktyglådan, ej 
ledningen.  

7.Hasle & 
Nielsen 
2013 

Danma
rk 

Industri-, 
service- 
och 
vårdsektorn
. 

10 verksamheter. 
Enkätundersökningar, 
 observationsstudier & 
intervjuer. 2007-2010. 

- Verktyg: value stream mapping, 
kaizen events.  
- Bristande strategiformulering.  
- Standardisering av uppgifter.  
- Användning av KPI:s i större 
utsträckning. 

- Fokus på 
projektgenomförande. 
- Planering istället för 
utförande (strategiskt tänk).  
- Ledning bär ansvar för lyckad 
lean process. Engagemang & 
roll som “coach”. Team-
building.  
 

- Balansen mellan över- & 
understyrning.  
- Bortglömd driftsledning.  
- Ej fokus på långsikt.  
- För mycket ansvar och 
stress för medarbetarna.  
- Standardisering innebär 
begränsad möjlighet att ta 
hand om kunder.  
- Involvering av 
medarbetare. 

8.Marin-
Garcia & 
Bonavia 
2014 

Spanie
n 

Tillverknin
g 
(keramik). 

Analys av 
enkätundersökning & 
personliga intervjuer 
med fabrikscheferna i 
101 olika tillverkande 
SMEs. Kombinerat 
med direkta 
observationer gjorda 
på fabrikerna kort efter 
intervjun & andra 
dokument så som 
revisionsuppgifter 
bland annat.  

- LP strömlinjeformar företags 
processer. 
- Reducerar variationerna i 
processerna & företagets svinn 
(mer standardiserat). 
- Ökat informationsflöde mot de 
anställda gällande kostnader, 
produktivitet, kvalitet & resultat. 

-Ju mer engagemang & 
involvering av medarbetarna, 
desto mer får man ut av LP. 
- Ledningen bär stort ansvar, 
kommunikation mot de 
anställda är positiv faktor för 
LP & resultatet som helhet.  
- Ökning av de anställdas 
befogenheter ökade 
spridningen av LP.  

- Hur man ska få 
personalen engagerad i 
operationaliseringen av LP 
utifrån fyra variabler: 
befogenheter, träning, 
kommunikation och 
contingent remuneration 
(belöningssystem).  

9.Netland, 
Schloetzer 
& Ferdows 
2015 

USA Tillverknin
g 
(utrustning
spaket). 

Undersöker relation 
mellan management 
metoder & 
implementering av LP. 
Analys & 
enkätundersökning av 
ett 
tillverkningsföretags 
36 fabriker. 
Kombinerat med 
tillgängliga 
revisionsuppgifter & 
semi-strukturerade 
intervjuer.  

- Lean-fokuserade prestations 
rapporter. 
- Icke-finansiella belöningar. 
- Finansiella belöningar får 
negativ effekt.  
- Prestationsmätning.  
- Verktyg: TQM, JIT, CI 
(continuous improvement).  
- Dagliga, vecko- & 
månadsmöten med KPI’s. 

- Användning av lag för bästa 
resultat. 
- Top-down styrning i form av 
interna granskningar av 
enheters LP efterlevnad får 
negativ effekt.  
- Allokering av ansvar bland 
personalen.  
- “Bottom-up” prestations 
rapporter. 
- Ledningen mer 
decentraliserad.  

- Stor vikt gällande vilken 
typ av  management 
metoder ledningen 
använder sig av för att LP 
ska lyckas.  
- Kontroll av input, process 
& output viktigt. 
- Involvera alla fabriker i 
förbättringsarbetet. 
Koordinera för att undvika 
att enheter “halkar” efter.  

10.Parker 
2003 

Storbrit
annien 

Bil. Longitudinell kvasi-
experimentell 
fältstudie på 1 företag 
med kontrollgrupp. 3 
år.  

- Lean teams. 
- Monteringslinjer.  
- Standardiserade processer.  
 

- Reducerat organisatoriskt 
åtagande, jobb autonomi & 
delaktighet i beslutsfattande.  
 

- Göra medarbetarna 
delaktiga i 
beslutsprocessen.  
- Maximera medarbetarnas 
skicklighet trots 
standardisering.  

11. 
Alpenberg 
& 
Scarbroug
h 2016 

Sverige Lastbils- 
och 
busstillverk
ning 

Fallstudie på Scania, 
fabriker i från sex 
länder besöktes och 74 
respondenter deltog i 
studien tillsammans 
med observationer från 
produktionsanläggning
arna.  

- Top-down, KPI baserade 
kontroller & fokus på 
ekonomiska rapporter minskat 
drastiskt.  

- Förändrad tidshorisont, arbete 
utan end-point. 
- Managers upplever att de kan 
sätta mycket högre mål. 
- Managers roll förändrats 
signifikant, huvuduppgift att 
bidra med energi & strategiskt 
fokus i den kollektiva 
organisationskontrollen. 
- Fokuserar kontroll på 
manager-worker relationen. 

- Sökandet efter normativ 
vägledning om chefsrollen. 

Tabell 3-1: Tidigare empiriska studiers resultat kring LP (egengjord tabell)   
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3.2	Lean	Production		

“Litteraturen är generellt överens om att införandet av 
produktionsförbättringsprogram, såsom lean, är positivt relaterat till delar av den 

operationella prestandan inom områden så som kvalitet, leveransprecision, 
lageromsättning och produktivitet.” 

(Netland, Schloetzer & Ferdows 2015, s.93) 
 

Begreppet lean myntades från första början av John Krafcik (1988) vilket innebar en 

frigörelse från den annars så omtalade Toyota referensen och för att göra den mer attraktiv 

och anpassningsbar för andra industrier i världen. LP har sedan dess fått stor uppmärksamhet, 

speciellt bland tillverkande företag i en uppskölj av litteratur för dess förmåga att införa 

kvalitet, flexibilitet och kostnadsreducering i ett företag (Deflorin & Scherrer-Rathje 2011). 

LP härstammar från principerna och tillämpningarna bakom Toyota Production System (TPS) 

som växte fram ur ett behov av marknaden där mindre produktionsvolymer var nödvändiga 

med en allt större variation på produkterna (Marodin & Saurin 2015b). LP har kommit till att 

bli en världsomfattande rörelse där företag ska tänka “lean” (Liker & Morgan 2006).  LP har 

flera benämningar, men kan definieras som en strategi av Padkil och Leonard (2014) med 

fokus på minimering av resursslöseri för hela företaget. Womack, Jones och Roos (1990) 

ställer sig bakom definitionen och ser LP som en metod för att ständigt minska företagets 

slöseri där huvudsakligt fokus för LP bör vara att identifiera vilka aktiviteter som bidrar till 

värdeökandet för företagets kunder. Ohno (1988) identifierade sju områden av slöseri, eller 

muda som bör reduceras; överproduktion, väntetider, transporter, onödiga processer, lager, 

rörelser och defekta produkter för att uppnå en ökad produktionseffektivitet vilket Shingo och 

Dillon (1989) ser som det viktigaste målet.  

 

LP innehåller flertalet metoder och verktyg som samtliga syftar till att förbättra företags 

operationella prestanda och stötta företag i jakten på ständiga förbättringar och eliminering av 

Ohno’s (1988) identifierade slöserier. Belekoukias, Garza-Reyes & Kumar (2014) lyfter fram 

just-in-time (JIT), total-productive-maintance (TPM), automation, value stream mapping 

(VSM) samt kaizen och continous improvements (CI) som centrala metoder i samband med 

LP. Shah och Ward (2002) lyfter även fram total quality management (TQM), dessa metoder 

har i sin tur verktyg kopplade till sig vilka presenteras i appendix 1. LP innebär också ett mer 

tillfredsställande sätt att arbeta på då snabb återkoppling i produktionsprocessen möjliggör för 

arbetare att omvandla slöseri till nytta och bidra till ett högre värde för kunden samt 

möjliggöra effektivisering av produktion. (Womack, Jones & Roos 1990) Effektivitet kan 
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liknas med hur väl ett företag använder resurser vid producering av tjänster och produkter 

vilket kan mätas med olika mått (Jacobsen & Thorsvik 2014). Därför är det viktigt att 

företagets rapporterings- och redovisningssystem anpassas till LP och dess övergripande 

strategier för att kunna mäta rätt saker (Fullerton, Kennedy & Widener 2013). Övergången till 

LP bidrar ofta till att företag får ett högre fokus på icke-finansiella mätningar i kombination 

till de finansiella mätningarna i syfte att kunna förmedla angripbar information till anställda i 

produktionen som karaktäriseras av en flexibel, kvalitets och ansvarstagande miljö (Fullerton 

& Wempe 2008).  

Womack och Jones (2003) menar vidare att LP-filosofin kan samlas under fem principer som 

de menar ska leda till en effektivare produktion, ökat kundfokus och minimering av slöseri.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3-1: Egen konstruktion av LP principer baserad på Womack och Jones (2003, s.15-26) 
 
Den första principen är att specificera värdet för kunden, värdet för kunden menar författarna 

endast kan definieras av kunden själv och är bara användbart om värdet definieras för en sp 

ecifik produkt som möter kundens behov vid ett specifikt pris vid en specifik tidpunkt 

(Womack & Jones 2003). Ett företags mål bör vara att skapa ett så högt värde som möjligt för 

sina intressenter där företagets kunder är en viktig del för att veta i vilken riktning företaget 

måste röra sig för att uppnå en så värdeskapande verksamhet som möjligt (Lindvall 2011). För 

att uppnå ett så högt värde som möjligt är det inom LP vanligt att företag konstruerar sina 

produktionsprocesser i värdekedjor. Värdekedjor innebär samtliga aktiviteter som är 

nödvändiga för att leverera den specifika produkten från beställning till färdig produkt. 

(Womack & Jones 2003) 

Den andra principen är att identifiera värdeflödet. Värdeflödet kan förklaras som samtliga 

aktiviteter och handlingar som krävs för att producera en produkt från beställning. 

Identifiering av värdeflödet innebär att företaget enklare kan identifiera de åtgärder som 
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behöver vidtas för att uppnå effektivare värdekedjor. Företag bör kunna specificera värdet vid 

varje aktivitet och om inte, bör detta så kallade slöseri uteslutas så att värdeflödet endast 

innehåller värdehöjande aktiviteter. (Womack & Jones 2003) Kartläggningen visar hur både 

materialet samt informationen flödar genom de olika processerna (Chen, Li & Shady 2008), 

syftet är att skapa standardiserade processer där standarder möjliggör för företaget att 

identifiera avvikelser samt att skapa en så effektiv produktionsprocess som möjligt (Petersson 

et al. 2012). Kartläggningen av aktiviteterna och vad dessa innehåller är viktigt då aktiviteter 

som inte mäts är svåra att styra vilket försvårar effektiviseringsprocessen (Womack & Jones 

2003).   

Den tredje principen är att skapa ett kontinuerligt flöde utan avbrott, vilket går emot många 

människors övertygelse om att aktiviteter bör utformas genom att omgångar (batches) av 

produkter går från avdelning till avdelning, med slöseri i form av lång väntan som följd. LP 

förespråkar istället produktionsceller där varje cell består av ett antal medarbetare och 

maskiner som ansvarar för ett moment i värdekedjan. (Womack & Jones 2003) 

Produktionsceller innebär att företaget kan eliminera kostnader och slöseri mellan 

produktionsprocesser då liknande produkter produceras i celler som gör att fokus flyttas från 

enstaka moment i produktionen till att fokusera på värdekedjans effektivitet som en helhet 

istället (Fullerton & Wempe 2009). En produktion utan avbrott, kontinuerligt flöde, uppnås 

med hjälp utav så kallade kanban-kort vilka skickar meddelanden om att produkten är färdig i 

en produktioncell och redo för nästa som då förbereds. (Belekoukias, Garza-Reyes & Kumar 

2014; Liker & Morgan 2006; Womack & Jones 2003). Genom ett kontinuerligt flöde blir det 

också möjligt för företaget att jämna ut produktionen oberoende av fluktuationer i efterfrågan, 

så kallad levelled production. Som ett resultat kan företaget maximera utnyttjandet av dess 

kapacitet och personal då flödet är konstant vilket underlättar planeringen. (Liker & Morgan 

2006) 

Den fjärde principen innebär att företaget låter kunden initiera produktionen och endast 

tillverka det som efterfrågas från kunden, när den vill ha det. Med andra ord en 

kundorderstyrd produktion genom ett “pull” baserat produktionssystem. (Ohno 1988) 

Womack och Jones (2003) anser att en kundorderstyrd produktion leder till eliminering av 

slöserier så som onödig lagerhållning och över- eller underproduktion. Syftet är att skapa ett 

så högt värde för kunden som möjligt och den kundorderstyrda produktionsmetoden 

möjliggör för variation i produkterna utefter kundens specifika önskemål (Womack & Jones 
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2003), vilket skiljer sig helt från det tidigare massproduktionstänket då produkter 

producerades för en väntande massmarknad (Lindvall 2001).  

Den femte och sista principen innebär sökandet efter ständiga förbättringar i de fyra första 

principerna vilka på olika sätt påverkar varandra i ett cirkulärt flöde. Ständiga förbättringar är 

ett kontinuerligt arbete och inte något som företaget blir klara med, vilket är grunden i denna 

princip. (Womack & Jones 2003) Ständiga förbättringar är förmodligen den mest förknippade 

produktionsmetoden inom LP och benämns ofta som kaizen, som fokuserar på att ständigt 

eliminera slöseri och höja kvalitén i de första principerna genom stegvisa förbättringar av 

företagets aktiviteter av företagets medarbetare (Belekoukias, Garza-Reyes & Kumar 2014). 

3.3	Organisatorisk	påverkan	till	följd	av	LP	

“Maturity Path” är en modell som har tagits fram av Maskell, Baggaley och Grasso (2012) där 

de anser att företags införande av LP-principer genomgår tre olika mognadsfaser kallade: lean 

pilot, managing by value stream och lean enterprise. Modellen syftar till att belysa att LP-

principer inte går att introducera på en gång utan är något som växer fram kontinuerligt. 

Företag som har implementerat LP nyligen kommer enligt modellen befinna sig i den första 

mognadsfasen och ett antal förändringar går därför att se och som bör genomgås innan nästa 

mognadsfas. Författarna anser vidare att beroende på vilken fas företagen befinner sig i 

påverkar också hur företagens verksamhetsstyrning är utformad. (Maskell, Baggaley & 

Grasso 2012) 

Lean pilot, vilket är den första mognadsfasen innebär att företag ska börja med att ge sina 

medarbetare omfattande träning och utbildning inom LP-principer som grund för att förändra 

företagets tillverkningsprocess. Att träna personalen är bara ett första steg för att sedan införa 

processer och produktionsceller där de anställda utifrån sina kunskaper och färdigheter blir 

placerade i den cell där de kan tillföra mest. (Maskell, Baggaley & Grasso 2012) Nästa steg i 

den första mognadsfasen anser Maskell, Baggaley och Grasso (2012) är att flödessystemet 

följs upp av ett mer standardiserat arbetssätt i syfte att minimera icke-värdeskapande 

aktiviteter för att effektivisera produktionen för samtliga aktiviteter som i sin tur reducerar 

tillverkningens ställtider. Kvalitet är en viktig aspekt inom LP vilket alla anställda är 

ansvariga för och har tydliga uppgifter gällande kvalitetskontroller och är aktiva i jakten på 

ständiga förbättringar. (Maskell, Baggaley & Grasso 2012; Vinod, Devadasan, Sunil & Thilak 

2015) 
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Den andra mognadsfasen managing by value stream förutsätter att produktionsceller samt 

visuella styrmedel för att planera och kontrollera produktionen har en hög spridning inom 

företaget. Ständiga förbättringar nås i detta skede genom definierade värdekedjor för enskilda 

produkter som är ett viktigt inslag inom LP. Lagernivåerna är låga men även konsekventa 

vilket värdekedjor hjälper till att uppfylla då det möjliggör för företaget att få en överblick 

över material, information samt kostnader för att på så sätt förstå verksamheten och maximera 

värdet för kunden. (Maskell, Baggaley & Grasso 2012)  

Lean enterprise är den sista mognadsfasen där arbetssätten inom pilot fasen förs ut i resten av 

verksamheten och förutsätter att företaget arbetar utifrån de två första mognadsfaserna och 

framförallt de nu definierade värdekedjorna med ökad förståelse för dessa som mål. I denna 

fas bör ständiga förbättringar, en ny organisationskultur och affärsmetodik som stöds av LP 

vara ett naturligt inslag i organisationens sätt att verka. Icke-värdeskapande aktiviteter är inte 

endast förbehållet inom organisationen utan i denna fas utvecklas samarbetet med företagets 

externa partners i syfte att söka effektivisering och ständiga förbättringar även hos dessa. 

Kommunikationen mellan företaget och externa partners bör vara direkt vilket innebär att 

både lager- och produktionsplanering blir överflödig då exempelvis inköpare för olika 

organisationer inte längre behöver ha kontakt. Denna del av mognadsfasen karaktäriseras av 

att det finns en utvecklad och utbredd företagskultur för organisationen som helhet vilken 

stödjer LPs-principer. (Maskell, Baggaley & Grasso 2012) Alpenberg och Scarbrough (2016) 

påpekar även att medarbetare känner en större kollektiv effekt genom samarbete i hela 

verksamheten som i deras studie är positivt relaterat till framgångsrikt användande av LP.  

3.4	Ledarskap	och	verksamhetsstyrning	i	förändring	

När det kommer till verksamhetsstyrning och ledarskap i förändring påpekar Lindvall (2011) 

att företag har börjat anamma en mer modern verksamhetsstyrning för att kunna konkurrera i 

den allt hårdnande konkurrensen på marknader, vilket Drohomeretski et al. (2013) hävdar 

kräver att företag är öppna för förändringar för att anpassa sig mot konkurrenter. Förändringar 

mot exempelvis LP hävdar Kennedy och Widener (2008) kräver att företags 

verksamhetsstyrning och ledarskap anpassas och behöver anamma andra styrningsmetoder för 

att strategin för förändringen ska lyckas. LP är en filosofi med metoder och verktyg som har 

växt fram som ett svar till det tidigare utbredda massproduceringstänket och det ställer stora 

krav på företags förändringsvilja då en ledarskaps- och styrningsfilosofi som stödjer höga 

produktionsvolymer och stora lager riskerar att göra LP till ett misslyckande (Alves & Alves 

2015). Vad som händer med verksamhetsstyrning och ledarskap när en mer modern 
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verksamhetsstyrning, som LP efterfrågar, implementeras blir en intressant fråga på grund av 

företags olika egenskaper och natur.  

3.4.1	Ledarskap	

Forslund (2009) påpekar att ledarskap är ett brett ämne där ingen klar definition finns vad som 

karaktäriserar en ledare, på grund av olika uppfattningar och åsikter kring fenomenet. Därtill 

finns också olika definitioner kring vad som särskiljer bra ledarskap från dåligt ledarskap. 

Däremot nämner Forslund (2009) att ledarrollen är viktig för att kunna vägleda en verksamhet 

eller grupp i rätt riktning och effektivisera arbetet med syftet att uppnå mål, samtidigt som 

Alpenberg och Scarbrough (2016) betonar vikten av att ledarskapet behåller sitt strategiska 

fokus medan de styr verksamheten genom aktivt samarbete med medarbetarna. Yukl (2006) 

hävdar att ledare påverkar anställda indirekt i beslut gällande fördelning och samordning av 

arbete. Även via organisationskulturen kan anställda påverkas när ledare arbetar med 

värderingar och föreställningar. (Yukl 2006) Petersson et al. (2012) nämner att ledarskap kan 

uppnås genom tilldelat förtroende samt acceptans av medarbetare, vilket resulterar i att 

ledaren får inflytande och auktoritet. Till skillnad från ledare är chefsrollen en tilldelad 

position där rollen innebär att en individ har fått befogenheter av företaget för att företräda 

deras intressen. Därav är det viktigt att chefer använder sig av sin tilldelade makt för att agera 

som ledare, för att få med sig medarbetarnas stöd och etablera förtroende genom 

verksamheten. (Petersson et al. 2012)  

 

Vidare har ledare som ”coach” nämnts som en positiv ledarform, där ledare har rätt inställning 

och är öppna för förändringar, samt hjälper medarbetare att utvecklas (Dombrowski & Mielke 

2013). Genom en decentraliserad struktur flyttas makten nedåt i ett företag där medarbetarna 

får en viktigare roll och deras kompetens får högre inverkan på företagets prestationer vilket 

gör utbildning av medarbetarna till en viktig faktor (Anthony et al. 2014). Att beslutsfattandet 

trycks ut i företaget anser Fullerton, Kennedy och Widener (2013) är en stor förändring i 

företag som arbetar med LP för att beslut ska tas så nära verksamheten som möjligt. I andra 

ord kan ledarstilen uttryckas som demokratisk i sin natur enligt Forslund (2009). Det kan 

medföra att medarbetare känner att deras åsikter har betydelse och att lagbaserade enheter 

skapas där större frihet i tillvägagångssätt utlovas. Det har även fått benämningen 

medarbetarstyrning och kan kombineras med toppstyrning för att skapa balans om företag 

fortfarande befinner sig i ett traditionellt tänk. (Filev 2008). Toppstyrning nämns dock som en 

negativ form av ledarskap, med innebörden att ledningen styr allt. Vid exempelvis 
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förändringsprocesser så är själva projektet viktigare för ledning och chefer än för underställda 

medarbetare. Det kan bero på att ledningen ej lyckats förmedla eller kommunicera ut 

projektets relevans genom företaget. (Brännmark & Eklund 2013) I denna form av ledarstil 

som kan benämnas som auktoritär där ledningen styr allt blir kommunikation och riktlinjer 

extra viktigt för att nå ut med förändringens relevans (Forslund 2009). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figur 3-2: Toppstyrning och medarbetarstyrning baserat på Filev 2008; Anthony et al. 2014; 
Brännmark och Eklund 2013 (egen konstruktion). 
 
Forslund (2009) och Yukl (2012; 2006) uttrycker att det uppkommer svårigheter i ledares 

dagliga arbete som kan påverka deras prestationer. Exempel på detta är ett högt tempo då 

ledare befinner sig i en position där en oupphörlig ström av information samt ärenden tar på 

deras uppmärksamhet. Interna och externa intressenter tar också mycket tid i anspråk. Att en 

ledare eller chef sitter ner och har tid att planera framtiden är därmed ett svårartat scenario på 

grund av den stressiga omgivningen. I vissa situationer kan det finnas mer problem än tid att 

hantera dessa, vilket gör prioritering till den huvudsakliga aktiviteten som ledare bör ägna sig 

åt. Andra svårigheter som uppstår kan ske i ledarens kommunikation med anställda. Ifall 

ledaren inte tydliggör och delegerar klara uppgifter med tydlig information kan det uppstå 

oklarheter för de anställda. Det gäller även vid uppsättning av mål och värderingar. Däremot 

ifall ledaren gör det motsatta och ger alltför detaljerad information kan detta också påverka de 

anställdas prestationer negativt på grund av att de inte får frihet i sitt beslutsfattande och kan 

frambringa en dålig arbetsmiljö. (Forslund 2009; Yukl 2012; Yukl 2006) Ett företags 

ledarskap och ledarskapsfilosofi får därför stor betydelse för dess prestationer, då ledarna är 

de individer som hanterar verksamhetsstyrningen. Vid införandet av nya produktionsmetoder 

och förändringar är ledarskapets engagemang av yttersta vikt, för att exempelvis motivera 

medarbetarna och göra de införstådda med motivet för förändringen. (Ballé & Bouthillon 

2011) Marin-Garcia & Bonavia (2014) påpekar även vikten att ledare är tydliga med 
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kommunikationen då ju mer engagemang och involvering av medarbetare desto bättre blir 

förändringsprocessens resultat, vilket Hasle & Nielsen (2013) håller med om och betonar att 

ledningen bär ett stort ansvar i samband med stora organisationsförändringar som bland annat 

LP frambringar. Alpenberg och Scarbrough (2016) nämner även i sin studie vikten av att 

ledningen behåller sitt strategiska fokus medan de styr verksamheten genom aktivt samarbete 

med medarbetarna. 

Path-Goal Theory nämns i litteraturen som en teori där ledarens arbete för att underlätta för 

medarbetaren att nå uppsatta mål belyses. Det som underbygger teorin är idén att individer 

blir motiverade när incitament finns tillhanda och de vet att de kan klara en viss prestation. 

Ledarskapet måste emellertid anpassas för varje situation, men har i samtliga fall som uppgift 

att underlätta medarbetarnas mål att klara av sina prestationer. Fyra områden klargörs som 

viktiga för ledare att arbeta med i denna teori:  

1. Att klargöra vad målet är, samt hur vägen ser ut till målet. Här involveras planering, 

vägledning med mera för att kunna minska på oklarheter.  

2. Att implementera aktiviteter i stöttande syfte. Detta kan göras genom en stödjande 

arbetsmiljö samt ge uppmuntran och beröm. 

3. Att ha en deltagande roll som ledare. Att låta medarbetare delta i beslutsfattande. 

4. Uppmuntra till bra prestationer och sätta höga mål med betoning på förnyelse och 

förändring. Ha förtroende för medarbetare. (Forslund 2009) 

Hasle och Nielsen (2013) beskriver att ledningen har ansvar för det dagliga operativa arbetet 

inom verksamheter, men även att hålla ett öga på nya krav som omvärlden ställer, på 

marknaden, nya produkter och marknadsföring, budgetar med mera. Dessa externa och 

interna krav sätter press på ledningens agerande, som kan resultera i att deras uppmärksamhet 

för utveckling och produktionsförbättringsprogram såsom LP förbises. Det vill säga en 

bristande uppmärksamhet på förbättringsarbete samt långsiktiga ledarskapsstrategier, vilket 

kan skapa svårigheter i ledningens framtida arbete. (Hasle & Nielsen 2013) Därmed förklarar 

Petersson et al. (2012) vikten av ledningens förståelse för förbättringsarbete för att på lång 

sikt kunna utveckla verksamheter. Fyra steg, eller önskvärda principer, alla ledare bör 

efterleva för framgångsrikt LP ledarskap är enligt Petersson et al. (2012) följande: 
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1. Träna och utveckla personal. 

2. Kommunikation. Konstant kritisering av tidigare överenskomna arbetssätt genom att 

ställa frågor kring avvikelser från standardiserade arbetssätt samt identifiera aktiviteter 

där standard saknas.  

3. Stötta utvecklingsarbete och förbättring av arbetssätt. Stötta individerna är en central 

punkt inom denna princip. Att undvika detaljstyrning.  

4. Utmana och kontinuerligt höja ribban för att frambringa utveckling. Höja 

ambitionsnivåer och sätta mål samt få medarbetare engagerade. 

Dessa fyra principer kan liknas med ”Path-Goal Theory’s” fyra områden gällande ledarskap, 

då ledarskap i båda fallen uppmuntras att anta en mer stöttande roll för att främja 

medarbetarnas arbete med att nå uppsatta mål med fokus på utveckling av verksamheten som 

helhet. Därav blir det intressant att utreda om en övergång till LP får dessa effekter på 

ledarskap inom företag. (Forslund 2009; Petersson et al. 2012) 

3.4.2	Verksamhetsstyrning	

Utformningen av verksamhetsstyrningen styrs av företags utvalda strategi och mål, där 

strategi kan förklaras som en plan för hur företag ska agera på lång sikt samt för att etablera 

konkurrensfördelar (Anthony et al. 2014). Lindvall (2011) hävdar att på grund av en 

tilltagande globalisering framtvingar detta företag att anamma en mer “modern” 

verksamhetsstyrning, som innefattar högre fokus på kunden och verksamhetsstyrning mot 

långsiktiga mål. Chenhall (2003) påpekar att det är av stor betydelse att anpassa 

verksamhetsstyrningen utefter LP men att det kan ske på olika sätt och hänsyn bör tas till den 

miljö som företag verkar i samt som tidigare belysts, företags utvalda strategier och mål. 

Fullerton, Kennedy och Widener (2013) hävdar att vid införandet av LP och för att integrera 

det inom företag har verksamhetsstyrningen en tongivande roll då ansvar flyttas nedåt i 

företaget vilket kräver anpassningar. Detta möjliggör för ledning att fokusera på strategiska 

mål medan medarbetarna arbetar mot operationella mål och dagliga prestationer, som 

möjliggör effektivisering av prestationer. (Fullerton, Kennedy & Widener 2013)  

Netland, Schloetzer och Ferdows (2015) nämner att verksamhetsstyrning kan ses som ett sätt 

för ledningen att kontrollera samt koordinera inputs till en process, processen själv, samt 

output eller resultatet av processen, med andra ord företagets prestationer (input-process-

output). Inputs kan förklaras som att ha rätt personal på rätt plats. Processer kan kontrolleras 

genom prestationsmätning och key performance indicators (KPI). Medan outputs kan bli 
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hanterade genom belöningssystem och resultatrapporter där lagbaserade belöningssystem 

kopplade till strategiska objektiv visat positiva effekter med effektivare resultat vid 

användandet i företag som arbetar med LP. (Netland, Schloetzer & Ferdows 2015). Anthony 

et al. (2014) definierar KPI som indikatorer som används för prestationsmätning tillsammans 

med målsättning för att utvärdera företags resultat och aktiviteter. Exempel på KPI är 

finansiella indikatorer som fokuserar mer på historiska prestationer på grund av dess 

belysning på fördelning av resurser, lönsamhet och andel kostnader. Icke-finansiella 

indikatorer såsom kundnöjdhet och tillgänglighet av produkter har ett mer långsiktigt fokus, 

då resurser ämnas användas till fördel för kunderna och investeringar i verksamheten. 

(Anthony et al. 2014) Samtidigt hävdar Eriksson (2010) att KPI och dess 

användningsområden inom LP inte studerats i så stor utsträckning. Lindvall (2011) anser att 

ett högre fokus på kunden och verksamhetsstyrning mot långsiktiga mål innebär ett ökat fokus 

på icke-finansiella mått vilket den traditionella ekonomistyrningen tidigare haft svårt att 

hantera. Processtänk förekommer även mer i modern verksamhetsstyrning, där en process kan 

förklaras som en uppsättning aktiviteter vilken enligt författaren ger kundfokuset mer 

uppmärksamhet men även medarbetarnas deltagande samt ständiga förbättringar genom hur 

arbetet faktiskt utförs i företaget. (Lindvall 2011) 

För att skapa incitament för att nå mål föreslår Anthony et al. (2014) samt Eriksson (2010) att 

belöningssystem bör införas, då detta även är av yttersta vikt enligt Johanson och Skoog 

(2007) för att motivera förändring och skapa långsiktig acceptans för förändrad 

verksamhetsstyrning. Anthony et al. (2014) nämner att belöningssystem kan förekomma i 

olika former; icke-finansiella och finansiella baserade på grupp- eller individuella 

prestationer. För planering på sikt föreslås användning av budget som är ett verktyg som 

funkar som en plan, med mätbara termer, för hur resurser ska användas under en given 

tidsperiod. Exempel på detta är ett företags planerade försäljningsvolymer, kostnader och 

användning av tillgångar. (Anthony et al. 2014) 

3.4.2.1	Ramverk	för	verksamhetsstyrning	

Malmi och Brown (2008) nämner vikten med att se verksamhetsstyrningen som ett system, då 

även om konceptet innehåller olika styrningssätt påverkar alla delar varandra både indirekt 

och direkt. Detta betonar även Fullerton, Kennedy och Widener (2013). Det finns också flera 

olika definitioner på vad området innefattar, vilket kan göra det svårt att sammanställa exakt 

vad verksamhetsstyrning innebär. Baserat på detta utvecklade Malmi och Brown (2008) en 

modell för att bistå med en tydligare bild över verksamhetsstyrningens olika delar. Fördelen 
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med modellen är att områden så som kulturell- och administrativ styrning får ett högre fokus, 

vilket ofta utesluts av andra forskare. Modellen fick namnet ”Control Package” och innefattar 

fem områden: Planering, Cybernetisk styrning, Belöningar och kompensation, Administrativ 

styrning, Kulturell styrning. (Malmi & Brown 2008) 

Planering	

Planering sägs vara det viktigaste steget för att skapa resultat genom framtida prestationer. 

Först sker målsättning för varje enhet inom en verksamhet. Sedan sätts standards för vad varje 

enhet behöver åstadkomma relaterat till dess mål. Detta medför att varje enhet har klart för sig 

vad som förväntas utav dem. Utöver detta resulterar målsättning i en gemensam 

målkongruens då mål sammanställs genom verksamheten som skapar en viss kontroll över 

medarbetarnas aktiviteter. Målsättning sker på två plan: kort sikt vilket innebär inom det 

närmsta 12 månaderna, medan lång sikt har ett mer strategiskt fokus. (Malmi & Brown 2008) 

Cybernetisk	styrning	

Fem tongivande faktorer karaktäriserar cybernetisk styrning. Först, så finns det mått för 

kvantifiering av aktiviteter och system. Sedan finns det mått för prestationer och mål som ska 

nås. Efter det finns det en återkopplingsprocess som medför att jämförelser kan dras mellan 

resultat och mål. Det vill säga att avvikelser kan identifieras Den analysen som sker av 

varianser i resultat är den fjärde faktoren. Sista faktoren är kapaciteten att kunna modifiera ett 

systems beteende eller underliggande aktiviteter. Fyra system som används inom cybernetisk 

styrning är budget, finansiella mått, icke-finansiella mått, samt hybrider som kombinerar 

finansiella och icke-finansiella mått. (Malmi & Brown 2008)  

Belöningar	och	kompensation	

Genom belöningssystem kan ledning skapa incitament bland medarbetare att nå sina 

individuella samt gruppmål. Medför kontroll av riktningen som verksamheten arbetar mot, 

medarbetarnas ansträngning och prestationer. Att skapa motivation och förbättra prestationer 

är viktiga aspekter för att främja utveckling, som kan stöttas med hjälp av belöningssystem. 

(Malmi & Brown 2008)   

Administrativ	styrning		

Administrativa kontrollsystem är de faktorer som justerar medarbetarnas beteende genom att 

organisera verksamhetens grupper och individer. Detta inkluderar övervakning av beteenden 

samt vilka ansvarsområden det finns inom verksamheten. Det vill säga vilken person 

medarbetare svarar inför. Utöver detta innebär administrativ styrning uppdelning av uppgifter 
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och roller samt att en klar beskrivning görs över hur vissa uppgifter och projekt ska 

genomföras genom uttryckliga förklaringar av procedurer (policies) och tillvägagångssätt. 

(Malmi & Brown 2008) 

Kulturell	styrning		

Kulturell styrning innefattar de normer och värderingar som genomsyrar en verksamhet och 

som påverkar medarbetarnas beteenden. Det kan klassas som ett kontrollsystem när det 

används för att styra medarbetare. Kulturell styrning kan sägas innefatta tre viktiga aspekter. 

Värderingar är en uppsättning definitioner som ledarskapet använder sig av för att 

kommunicera och stärka verksamheters legitimitet och riktning. De används även för att 

klargöra ändamål och exempel på detta kan vara visioner samt uppdragsbeskrivningar. 

Symbolbaserade kontroller är när verksamheter skapar synliga uttryck vilket kan ske genom 

klädkoder och design av arbetsplats. Genom exempelvis en öppen arbetsplats kan detta visa 

på att verksamheten försöker etablera en öppen och kommunikativ kultur. Klanbaserade 

kontroller beskriver hur ledning kan hantera individuella grupper eller klaner inom en 

verksamhet. Klaner kan skapas då individer utsätts för en socialiseringsprocess på sin 

arbetsplats vilket ger utslag i att vissa grupper formas. Exempelvis ekonomienhet och 

försäljningsenhet. Klankontroller genomförs då genom etablering av värderingar i form av 

ceremonier och ritualer. (Malmi & Brown 2008) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3-3: Sammanfattat ”Control Package” översatt från Malmi och Brown (2008, s.291) 
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3.5	Konceptuell	modell	och	summering	

Utifrån den teoretiska referensramen har denna modell utvecklats. Studien utreder vilka 

effekter LP har fått på fallföretagens verksamhetsstyrning och ledarskap, därav är de 

organisatoriska förändringarna i företagen till följd av LP placerat högst upp i modellen. 

Organisatoriska förändringar till följd av LP så som mer flödesinriktad produktion eller att 

ansvar fördelas ut i företaget är förändringar som bland annat Maskell, Baggaley och Grasso 

(2012) presenterar i sin “Maturity Path” modell, som i sin tur kan frambringa effekter i 

företags verksamhetsstyrning och ledarskap för att stödja den nya företagsstrukturen- och 

kulturen. Verksamhetsstyrningen är upplagd enligt Malmi och Browns (2008) ramverk för att 

underlätta det senare analysarbetet där jämförelse kommer ske mellan litteraturgenomgången 

och den insamlade empirin. Ledarskapet har också blivit indelad i olika principer, utifrån 

Petersson et al. (2012) rekommendationer för framgångsrikt LP ledarskap. Hänsyn kommer 

även tas till ”Path-Goal Theory” och dess principer då även om teorin inte är formad utifrån 

LP perspektiv, så nämns den som viktig för bra ledarskap, för att höja medarbetare inom 

verksamheten, och skapa en stark gemensam kultur där uppmuntring till att nå mål prioriteras. 

(Forslund 2009) Efter analys av faktiska förändringar inom fallföretagen inom dessa områden 

som påverkats genom LP, syftar modellen till att koppla samman insamlad empiri med teori 

och tidigare forskning för att åskådliggöra resultat och besvara studiens frågeställningar.   
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4.	Empiri	
 

I kapitel fyra presenteras det empiriska materialet som samlats in under studiens gång. 
Avsnittet underbyggs av insamlat empiriskt material som gjorts via intervjuer och 
observationer men inkluderar även sekundärkällor som webbsidor, rapporter och 
årsredovisningar. Först presenteras Produktionslyftet och en kort förklaring ges kring 
programmets LP-metodik. Senare presenteras de fyra fallföretagen med respondenternas svar 
inom uppsatsens centrala områden. Strukturen är utformad enligt den konceptuella modellen. 

 

4.1	Produktionslyftet2	

Kontaktpersoner för Produktionslyftet var Birgitta Öjmertz samt Richard Berglund som 

arbetar på Swerea IVF. Swerea är en koncern som arbetar för industriell förnyelse och stärka 

Sveriges industriella konkurrenskraft och ägs av svenska staten och näringslivet tillsammans. 

De syftar till att bistå med förmedling av kunskap genom ett nära samarbete mellan akademi, 

samhälle och näringsliv. Fram till slutet av 2015 har över 240 företag deltagit i programmet 

och cirka 1500 personer från tillverkningsindustrin har deltagit och erhållit 

högskoleutbildningar på de principer, metoder och verktyg kopplade till LP med 

utgångspunkt i företagets egna utmaningar och ambitioner. Högskoleutbildningen består av 

föreläsningar och seminarium baserat på LP värda 7,5 högskolepoäng på Chalmers och 

behandlar standardisering, strategier och principer, samt kvalitetsfilosofi inom ledarskapet. 

Produktionslyftet har i sin tur finansierats av VINNOVA, tillväxtverket, KK-stiftelsen och de 

medverkande företagen själva. (Produktionslyftet i.d. a)  

4.1.1	Faser	och	struktur	för	tillvägagångssätt		

Produktionslyftets program bygger på LP’s principer och sträcker sig över 18 månader. Deras 

metodik utgår ifrån “Sneda Vågen”. Till företagens hjälp utses olika coacher som anses ha 

gedigen erfarenhet kring LP. (Produktionslyftet 2013; Produktionslyftet i.d. b) “Sneda Vågen” 

utgår ifrån tre faser som programmet rekommenderar företag bör genomgå för framgångsrik 

anpassning mot LP. 

 

 

 

                                                
2 Birgitta Öjmertz, programdirektör Produktionslyftet, Telefonintervju den 25 februari 2016; Birgitta Öjmertz & Richard Berglund, Swerea 

IVF, Platsintervju i Göteborg den 1 mars 2016. 
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Figur 4-1: Sneda Vågen metodik (Produktionslyftet 2013, s.2) 

I den inledande fasen av “Sneda Vågen” ombeds ett företag sätta upp en styrgrupp. 

Tillsammans med denna grupp, som helst bör bestå av ledning, representanter från facket 

samt andra nyckelpersoner, samarbetar Produktionslyftets representanter med dessa genom 

förändringsprocessen. Efter att en handlingsplan har utformats och samarbete påbörjats, börjar 

små förändringar initieras i själva verksamheten genom pilot användning. Efter att 

pilotgruppen upplevt positiva resultat med förbättringsförslagen förs detta vidare genom 

verksamheten där linjeorganisationen har ansvar. (Produktionslyftet 2013) Övergripande 

uppgift för Produktionslyftet är att skapa ett sammanhängande system som har en effekt på 

hela verksamheten (Produktionslyftet 2010). 

4.2	Emballator	Lagan	Plast	AB3	

Emballator Lagan Plast är ett företag som utvecklar, producerar och marknadsför 

plastemballage för livsmedel och kemtekniska produkter i form av hinkar och burkar. 

Företaget är specialiserade på helhetslösningar och arbetar som en integrerad partner och 

bollplank i nära samarbete med kunder inom en bred variation av branscher och 

produktområden. Företaget har målmedvetet satsat på LP genom Produktionslyftets program 

och tagit stora steg i deras LP-resa där de har medverkat som nordisk ambassadör för 

plastindustrin. Företagets ledord är engagemang, kvalitet, miljö, service och tillgänglighet. 

Fokus ligger på korta ledtider, optimal leveranssäkerhet, maximal flexibilitet och ambitionen 

                                                
3 Håkan Larsson, VD, Emballator Lagan Plast AB, platsintervju Ljungby den 22 april 2016; Ted Henell, produktionsansvarig, Emballator 

Lagan Plast AB, platsintervju Ljungby den 22 april 2016. 
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att vara det mest kostnadseffektiva alternativet. Företagets affärsidé är att “tillsammans 

skapar vi hållbara förpackningskoncept med fokus på kundupplevelsen”. (Emballator Lagan 

Plast u.å.) 

Nyckeltal (tkr) 2014 2013 2012 
Omsättning  252 666 239 177 227 225 
Res. e. Fin. poster 40 169 39 997 45 807 
Vinstmarginal 15,9 % 16,7 % 20,2 % 
Årets resultat 5 030 15 863 18 739 
Anställda 100 104 99 
Lageromsättningshastighet 11,5 ggr 12,3 ggr 12,97 ggr 
Balansomslutning  243 388 188 148  180 796 
Tabell 4-1: Summering av nyckeltal Emballator Lagan Plast AB (Emballator Lagan Plast AB 
2015; Emballator Lagan Plast AB 2014) 
 

Anledningen till att Emballator Lagan Plast gick med i Produktionslyftets program från första 

början och startade sin LP-resa var i grund och botten att företaget 2005 inte var lönsamt. 

Företagets ledning insåg då att för att verksamheten skulle fungera så krävdes en förändring, 

företaget var ganska toppstyrt och för att nå sina framtida målsättningar krävdes ett annat sätt 

att jobba på. VD:n Håkan Larsson berättar att det i början var stort fokus på metoder och 

verktyg kopplade till LP som han lyfter fram som självkritik och att de inte insåg hur viktigt 

det var med ledarskapets engagemang. Hade man gjort om resan idag anser VD att de skulle 

lagt ner mer tid på att få med sig medarbetarna för att få bättre draghjälp så att ledningen inte 

som han själv nämnde det, “lämnar ett rökmoln efter sig”. Relationen med Produktionslyftets 

coacher anser VD var bra och att de inte agerade som konsulter utan mer coachande så att 

företaget själv fick tänka över vad som passar just här.  

Enligt VD var det dålig uppslutning i början när LP introducerades och att knappt hälften 

uppfattades som villiga till att introducera LP genom Produktionslyftets program. 

Ledarskapets viktigaste roll anser VD därför både är och var då att skapa en organisation som 

får det här att fungera. Ted Henell som är produktionsansvarig anser att en viktig, men en ofta 

missad ingrediens är tiden för reflektion, det är viktigt att de som arbetar i produktionen 

förstår varför de gör det man gör för att inte riskera att bli blinda för alla förändringar som 

sker. Samtidigt tycker han att LP har lett till stora förbättringar och att produktionen idag är 

mycket mer effektiv och VD delar bilden och hänvisar till det nuvarande lönsamhetsmåttet på 

över 15% i jämförelse med lönsamheten för 10 år sedan innan LP introducerades.  
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4.2.1	Organisatoriska	förändringar		

Till följd av att företaget gick med i Produktionslyftets program så började 2007 en övergång 

till LP. Företagets VD som då var produktionschef menar att fokus i början låg på verktyg 

kopplade till LP och att förändringsprocessen till stor del tog plats i produktionen, vilket 

skapade ett glapp mellan ledning och produktion där han är självkritisk och menar att 

ledningen skulle lagt mer tid på att förmedla förändringarnas innebörd. Det allmänna 

förbättringsarbetet började ganska snart efter starten 2007 med förbättringsgrupper, i 

jämförelse fick man då in omkring 50 förbättringsförslag från anställda medan man idag 9 år 

efter har omkring 500 per år. Företaget delade in produktionen i områden och de som jobbar i 

det området driver det förbättringsarbetet, vilka till stor del är uppdelade efter 

produktionsceller. Att de delade in produktionen i områden hade som effekt att mer ansvar 

kunde tryckas ut i företaget och beslut kunde tas närmre där de behövde tas inom rimliga 

gränser. VD är även här självkritisk och menar att strukturen på arbetet idag finns men att 

genomförandet är inte har hunnit med. 

Intervjuare: “Så man kan säga visualiseringen har fått en viktigare roll?” 

VD: “Ja absolut. För mig är det a och o. Vi pratade ju om verktyg från LP, det är vi inte 

speciellt bra på. Men visualiseringen är vi bra på.”  

Den största förändringen har varit den ökade visualiseringen i produktionen, varje maskin och 

operatör har en egen skärm där den kan följa om maskinen kommer leverera vad som är tänkt, 

en form av daglig verksamhetsstyrning samt förbättringstavlor och pulstavlor för varje indelat 

område i produktionen. Den första reaktionen från medarbetarna var att de kände sig 

övervakade när en ökad visualisering introducerade 2013 men har idag utvecklats mer till ett 

hjälpmedel vilket vi fick bekräftat för oss när vi observerade i produktionen och kunde prata 

med anställda som dagligen jobbar där. Produktionsansvarig anser att samtliga medarbetare i 

produktionen idag har fått allt större ansvar och befogenheter då ledningen har försökt vända 

på organisationskartan. Det håller VD:n med om och anser att arbetssituationen idag är 

mycket bättre där anställda har stor möjlighet att påverka, vilket är tydligt i produktionen där 

avdelningarnas pulstavlor är fyllda med genomförda förbättringsförslag. Företagets VD samt 

produktionsansvarig anser inte att de har introducerat tillräckligt med verktyg från LP förutom 

bland annat 5S, SMED och det ständiga förbättringsarbetet genom bland annat 

förbättringsgrupper som både VD och produktionsansvarig tar upp.  
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Organisatoriska förändringar av LP-principer 
 
 
 
 

Fas 1 
Lean Pilot 

Träning & utbildning inom LP-principer. X 
Införande av produktionsceller & processer kopplade till LP inom 
produktionen. 

X 

Införandet av flödessystem. X 
Standardiserade arbetsuppgifter. X 
Reducerade ställtider. X 
Kvalitetskontroller utförs av anställda. X 

 
 

Fas 2 
Managing by 
value 
stream 

Införande av visuella styrmedel. X 
Fokus på värdekedjan & definierade värdekedjor. X 
Produktionsceller infört för samtliga delar av produktionen.  
Lagernivån hålls låg & konsekvent. X 
Införande av förbättringsgrupper. X 

 

Fas 3 
Lean enterprise 

Ständiga förbättringar en del av företagets vardag. X 
Ökat samarbete med externa partners. X 
LPs metodik & kultur integrerat i företaget. X 
Organisationen styrs efter värdekedjor.  

Tabell 4-2: schema baserat på Maskell, Baggaley och Grasso’s (2012) ”Maturity Path” 

4.2.2	Ledarskap		

I början av förändringsprocessen mot LP var företaget i en stark tillväxtfas som enligt VD var 

ganska omfattande, detta enligt honom gjorde att det endast var ledningen som var 

involverade och förankrade inte LP tillräckligt mycket med medarbetarna i produktionen. 

VD:n ser detta som en klar brist i kommunikationen som är en viktig egenskap enligt honom i 

ett lyckad LP ledarskap då ansvaret ska tryckas ut i så hög grad som möjligt vilket kräver 

tydlig information. Enligt produktionsansvarig har informationsflödet blivit bättre rent 

allmänt och det finns ingen information som är hemlig oavsett om det är ekonomisk- eller 

produktionsmässig information, förutsatt att medarbetare är intresserade och söker 

informationen. Det tror produktionsansvarig bottnar i att företaget har försökt vända på 

organisationsschemat och ser medarbetarna i produktionen som den viktigaste tillgången som 

enligt han är en förändring i samband med LP. Medarbetarna befinner sig nu i toppen på 

organisationsschemat med VD:n längst ner (egen observation). Enligt VD är det idag en 

otroligt stor skillnad på arbetsmiljön i jämförelse med 10 år tillbaka ungefär när LP-resan 

påbörjades, företaget har aktivt tryckt ut så mycket ansvar som möjligt på de enskilda 

medarbetarna. Företaget har även tillsammans med ledning och produktionsmedarbetare 

arbetat fram ett mindre kompendie som innehåller företagets grundvärderingar tillsammans 

med LP värderingar.  
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Intervjuare: “Vad är ledarskapsfilosofin här i företaget?” 

VD: “Affärsidén som vi har säger rätt mycket. Vi ska göra grejer tillsammans. Med kunden i 

centrum, med alla.”  

Förbättringsarbetet och den allt mer integrerade relationerna med företagets kunder och 

leverantörer har lett till att det idag är ett helt annat tempo i produktionen med mer eller 

mindre dagsplanering. Det har enligt både VD och produktionsansvarig gjort operatörerna 

men framförallt gruppledarna som har fått en klarare roll och ett högre prioritetsansvar. VD 

menar på att i hans dagliga arbete behöver han inte bestämma var tejphållaren ska sitta utan 

det beslutet ska ju tas av de som det berör, produktionsmedarbetarna. Gruppledaren är den 

som har rollen att ta större beslut om förändringar eller förbättringar men har inga tydliga 

beloppsgränser eller mall för exakt vilka beslut den får ta. Kruxet som VD ser det är 

mellanledet, alltså gruppledarna, som han säger det; ”ska han gå med i anfallet eller 

försvara?” Både VD och produktionsansvarig ser en problematik i vilken roll som bland 

annat gruppledarna ska ha, om de lägger sig i för mycket tar de andra inte besluten och vice 

versa. VD anser att det är hans roll att se till att företaget har rätt struktur vilket han anser att 

företaget har idag, men att utförandet inte har hunnit med. 

Mindre beslut- eller förbättringar som benämns som ”snabba puckar” i produktionen kan 

varje medarbetare själv ta men om det är större förändringar eller belopp som krävs landar det 

högre upp. Men det viktigaste som VD ser det är att medarbetare idag har en kanal att föra 

fram sina idéer genom. En VD’s jobb anser han ska vara att skapa rätt organisationsstruktur 

och framhåller att strukturen finns där men som tidigare också nämnts i andra avseenden inte 

genomförandet, så som tydligare mallar för gruppledarna. 

Intervjuare: “Vilka egenskaper tycker du är viktiga i ett LP ledarskap?” 

VD: “Flexibilitet, ledarskapet att få till är viktigt, som är lärande.” 

Intervjuare: “Är det en bra ledare, som är lärande? Engagerande?” 

VD: “Ja men det blir man ju då. Jätteviktigt. Har ju en ruljans här, har ju ganska enkla jobb. 

Många är nöjda med det. Vi har ju dock en omsättning på folk, då gäller det att de kommer in 

i det direkt och har koll. Det är något vi brottats med, att vi tagit lite för lätt på introduktioner 

och sådant.” 

Ett lärande ledarskap är väldigt viktigt enligt alla respondenter. VD ser svårigheten att uppnå 

det och som han säger att företaget gör mycket omedvetet, exempelvis i arbetet med att 
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minimera företagets slöserier som alla i ledande befattning känner till, krävs ett lärande 

ledarskap för att inte kunskapen ska stanna av.  

4.2.3	Verksamhetsstyrning	

4.2.3.1	Planering	

Företagets planeringshorisont överlag har förändrats drastiskt sen LP introducerade, sedan 

dess har relationen med företagets kunder och leverantörer blivit allt mer integrerad vilket 

VD:n anser krävs för att kunna konkurrera på ett effektivt sätt inom plastbranschen. Planering 

ämnas göra ihop med kunden där en gemensam målbild försöks sammanställas. Dock inte 

utan att längre planering förekommer med strategiska målsättningar som företaget sätter upp 

med 4-5 års intervall samt budget på årsbasis, medan innan använde de sig främst av 

ettårsplanering. Företagets målsättningar har inte förändrats sen LP men både VD och 

produktionsansvarig menar att de har börjat jobba med dem på ett bredare sätt, en förändring 

som har skett är att de i mycket högre utsträckning försöker bryta ner mål och avvikelser om 

de inte går i den riktningen som företaget önskar genom kommunikation.  

Produktionsansvarig: “Det är idag en mycket bättre dialog mellan ledning och anställda”.  

Idag handlar det mer eller mindre om dagsplanering vilket har gjort den dagliga 

verksamhetsstyrningen och planeringen extremt viktig. En konsekvens av detta har blivit att 

varje morgon har avdelningarna tillsammans med sina gruppledare ett möte där det dagliga 

arbetet gås igenom och säkerställer att de har tillräckligt manskap framförallt och hålls vid 

avdelningens pulstavla. Större delen av ledningen tillsammans med viktiga befattningar inom 

planering, produktion, inköp och samtliga gruppledare för skiften har även de ett morgonmöte 

där produktionen diskuteras 24 timmar framåt men också bakåt via en 

produktionsstyrningstavla som finns centralt placerad mitt i produktionen för alla att ta del av, 

den består framförallt av information kring produktionen och det dagliga arbetet (egen 

observation).  

VD: “Ja det är ju ett helt annat tempo. Tar vi 10 år tillbaka visste man vad man skulle göra 

på en vecka, nu har vi dagsplanering. Blir det ett stopp måste det ju hända något. Det är 

mycket mer prioritetsansvar för dessa.”   

4.2.3.2	Cybernetisk	styrning			

I grund och botten mäter företaget idag mer eller mindre både samma saker och i samma 

utsträckning som innan LP. 9/10 nyckeltal är idag fortfarande av ekonomisk karaktär, enligt 
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honom framförallt för att de ekonomiska talen är lättare att utforma men önskar att det vore 

fler icke-finansiella tal. De icke-finansiella mätetalen är framförallt kundrelaterade men dessa 

finns inte i företagets ekonomistyrningssystem utan tas fram vid vissa tillfällen då de följer 

upp hur nöjda kunderna är. Den stora förändringen som har skett är istället att de idag har 

börjat använda sig av det de mäter i mycket högre utsträckning. Tidigare berättar VD:n att det 

endast var ledningen som hade grepp om mål. Mål som leveransprecision och ställtid samt 

sjukfrånvaro fått högre fokus. Även kvalitet har fått mer belysning i och med det högre 

kundperspektivet. 

Företaget arbetar idag mer på bredden med sin formella verksamhetsstyrning och i 

produktionslokalerna går det att finna målsättningar och viss ekonomisk information på 

framförallt produktionsstyrningstavlan som finns i centrum av produktionen för alla att ta del 

av men även på olika tavlor som hänger runt om i produktionen (egen observation). Att nå ut 

med helheten anser produktionsansvarig är otroligt viktigt för att folk ska förstå vad de gör 

och hur det dem gör påverkar företaget som helhet, men anser inte att företagets 

ekonomistyrningssystem är tillräckligt för att nå ut med det budskapet. 

Produktionsansvarig: “Svårigheten att bryta ner övergripande ekonomiska tal så att 

medarbetare kan se hur deras insats påverkar helheten.” 

VD anser i sin tur att företagets ekonomistyrningssystem fungerar väl för att mäta mål och 

avvikelser men håller med och anser inte att systemet hjälper arbetarna i sitt dagliga arbete 

med att minimera slöserier och ständiga förbättringar. Istället anser VD:n att 

produktionsuppföljningssystemet, Baltzhar, är av större vikt där operatörer i sina skärmar kan 

följa leveransprecisionen på daglig basis och ser det som den huvudsakliga stöttningen för 

produktionen, inte det ekonomiska. Uppföljning av verksamheten har blivit allt viktigare 

enligt både VD och produktionsansvarig men kanske inte främst på grund av LP utan krav 

från kunder ifall något har blivit fel. Uppföljningen sker på gruppnivå istället för på 

individnivå då båda respondenterna anser att de ska vara försiktiga för att gå för djupt med 

avvikelserna. LP har däremot varit ett bra sätt att stötta uppföljningen genom att produktionen 

är uppdelad i produktionsceller och fabriken indelat i specifika zoner vilket underlättar 

uppföljningen. VD anser att de har blivit mycket bättre på att mäta avvikelser och orsaken 

även om rotsaksanalyser inte är något som de arbetar med. Uppföljningen sker mer på 

produktionsmöten varje morgon och är av mer subjektiv karaktär då de mer utgår från 
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gruppledarnas uppfattningar om vad som har gått bra och mindre bra, men även i viss mån 

avvikelser kring leveransprecisionen framförallt. 

Användningen av budget har inte förändrats sen LP och det upprättas en budget per 

kalanderår, som uppdateras rullande. Men de har utvecklat arbetet under budgetprocessen sen 

LP och arbetar även här mer kollektivt. Budgetprocessen utförs fortfarande av ledningen men 

de involverar mer folk för att få reda på vad de vill göra under nästakommande år som gör 

budgeten mer precis. Den översätts för de anställda i produkter istället för kronor för att 

tydligt visa hur mycket material som krävs, vilket är en följd av LP. Även den mer integrerade 

relationen med företagets kunder och leverantörer har lett till att de har bättre underlag till 

budgeten idag än tidigare. 

4.2.3.3	Belöningssystem		

Företaget har inget specifikt belöningssystem enligt VD förutom att de efter införandet av 

förbättringsarbetet och förbättringsgrupper introducerade ett kollektivt belöningssystem för 

varje avdelning där genomförda utvecklingsaktiviteter belönas med 50 kronor per aktivitet. 

Dessa pengar går i sin tur enligt personalen till att åka och fiska, en kväll på stan eller 

liknande vilket verkade vara väldigt uppskattat enligt dem själva.  

4.2.3.4	Administrativ	styrning	

Företaget har i samband med LP förändrat organiseringen av verksamhetens med 

grundinställningen att fler beslut ska tas ute i produktionen där de bör tas. Verksamheten har 

till följd av LP organiserats efter grupper inom produktionen mer än tidigare och som följd 

blivit mer decentraliserade. Zoner har upprättats inom produktionen och de som arbetar i den 

zonen är ansvariga för dess förbättringsarbete. Tydligare ansvarsfördelningar nämner även 

produktionsansvarig har blivit en följd. Gruppledarna i dessa zoner har idag enligt VD och 

produktionsansvarig fått tydligare roller och har också möjligheten att ta fler beslut i 

produktionen än tidigare, men de har ej infört standardiserade beloppsgränser eller mallar för 

deras exakta befogenheter. Individen har idag fått ett allt högre ansvar då arbetarna är mycket 

mer aktiva idag genom LP’s kontinuerliga förbättringsarbete, men enligt VD att de kanske 

inte alltid tänker på det. Dock är det gruppledaren som tar ansvaret när det är avvikelser och 

förmedlar detta till sin grupp. Förbättringsgrupper har också införts med sina individuella mål 

att effektivisera sina respektive zoner, som består av en viss produkt. Deras arbete redovisas 

tydligt på aktivitetstavlor ute i produktionen där vare zons område beskrivs samt personal 

inom varje område visas. Här är ytterligare en förändring att sjukfrånvaro belyses till högre 
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grad och att det finns bilder på varje anställd som för tillfället är närvarande. (egen 

observation)  

 

En annan stor förändring är företagets mötes-filosofi. En direkt följd i företagets LP arbete är 

enligt produktionsansvarig att det idag finns fler ramar när det kommer till möten, de är idag 

effektivare och snabbare med större mängd information än tidigare men i samma frekvens. 

Möten sker idag ofta kring pulstavlor som finns i varje zon och på stående fot i jämförelse 

med före LP, vilket gäller både ledning och produktionsmedarbetare. En 

produktionsstyrningstavla har även upprättats mitt i produktionen som har vuxit med en meter 

varje år där ledande befattningar och gruppledare varje morgon har ett möte och stämmer av 

framförallt hur förutsättningarna ser ut för att klara det dagliga arbetet.  

4.2.3.5	Kulturell	styrning	

VD:n ser kulturen som otroligt viktig men anser att det har varit svårt att få till en kultur som 

stödjer LP. Det har framförallt tagit lång tid och företaget har fortfarande en lång väg att gå 

enligt produktionsansvarig. I början var det inte mer än 30-40 % av arbetarna som var positiva 

till LP. Han berättar att det tog flera år innan förbättringsarbetet verkligen satte sig 

tillsammans med förbättringsgrupperna, men är idag en naturlig del i företagets sätt att arbeta 

och dess kultur (egen observation).  

Produktionsansvarig: “Det är idag högre fokus på att försöka jobba smartare, alla är 

delaktiga i förbättringsarbetet och kommer ständigt med nya förslag för att minimera 

slöseri.”  

VD anser själv att företagets värderingar och kultur har förändrats mycket men inser själv att 

när han går mitt i det så märker han kanske inte så mycket förändringar. Företagskulturen ska 

enligt honom kretsa kring fyra ledord så som ägare, kund, medarbetare och samhälle. Dessa 

ledord och företagets framtida målsättningar går att finna på tavlor som finns upphängda runt 

om i produktionen (egen observation). Ett problem är att få medarbetarna att ta åt sig av 

företagets arbetssätt, därför har ett standardiserat introduktionsprogram tagit form för att 

nyanställda ska komma in i företagets arbetssätt med LP. Även att ledningen visar mer 

engagemang. 

Intervjuare: “Men tycker du det är viktigt att ledningen visar sig mer i produktionen?” 

VD: “Ja, det är ju a och o va. Och det är ju därför vi har det mötet mitt i smeten va. För när 
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någon kommer och drar en pall förbi flyttar vi oss. Så medarbetaren har ju företräde, vi får 

stanna upp. Det är ju en signal på att vi tycker det han gör är viktigt.”  

4.3	Emballator	Växjöplast	AB4	

Emballator Växjöplast grundades 1946 och företaget tillverkade då hårdplaster i olika 

detaljer. Företaget ingår i Emballatorgruppen som är en del av Herenco koncernen som bytte 

namn från Packgruppen 1997 och Växjöföretaget fick därmed namnet Emballator Växjöplast. 

Företaget bedriver både egen utveckling och tillverkning av kapsyler för nordens och världens 

ledande varumärken. Företagets affärsidé är att “med högsta kvalitet i fokus, oavsett kundunik 

eller standard, utvecklar, producerar och levererar vi förslutningskoncept som ger trygghet åt 

våra kunder”. (Emballator Växjöplast u.å.)  

 
Nyckeltal (tkr) 2014 2013 2012 
Omsättning  110 580 102 573 98 654 
Res. e. Fin. poster 7070 7607 10 127 
Vinstmarginal 6,39 % 7,42 % 10,27 % 
Årets resultat 1484 678 2244 
Anställda 52 51 50 
Lageromsättningshastighet 9,997 ggr 8,76 ggr 9,15 ggr 
Balansomslutning  74 070 73 650 71 866 
Tabell 4-3: Summering av nyckeltal Emballator Växjöplast AB (Emballator Växjöplast AB 

2015; Emballator Växjöplast AB 2014) 

 

Enligt företagets VD Adam Airosto började företaget sin LP resa i november 2014 och han 

tog själv initiativet att kontakta Produktionslyftet och deras program. Airosto tillträde som VD 

ungefär samtidigt och insåg ganska snabbt att företaget behövde en rejäl förändring då det 

kantades av toppstyrning, demotivation och brist på initiativtagande. Produktionschefen Malin 

Kidell stämmer in i bilden som VD:n gav och menar att resultatet de gjorde för några år sedan 

var godtagbart men inte så bra som det skulle kunna vara.  

Produktionschef: “Det handlar för oss om att vi måste ha en bättre marginal för det vi gör 

och för att vi ska kunna stanna konkurrenskraftiga”.   

                                                
4 Adam Airosto, VD, Emballator Växjöplast AB, platsintervju den 6 april 2016.  

Malin Kidell, produktionschef, Emballator Växjöplast AB, platsintervju den 6 april 2016.  

Goran Miletic, skiftledare, Emballator Växjöplast AB, platsintervju den 6 april 2016.  

Cerny Jonasson, verktygstekniker, Emballator Växjöplast AB, platsintervju den 21 april 2016. 
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Kritik lyfts fram mot Produktionslyftet gällande programmets coacher, då enligt VD har de 

sina egna koncept och termer som kanske inte är så lättförståeliga för exempelvis operatörerna 

i produktionen. Emellertid nämner VD att utbildningen inom programmet varit ovärderlig och 

hjälpt honom att spinna vidare på konceptens betydelse och användningsområden inom 

Växjöplast, där han även startat interna utbildningar för att föra vidare kunskapen han 

anammat om LP till de anställda. Produktionschefen nämner också att coacherna har varit till 

stor hjälp, men att den största anledningen till förändringarna inom verksamheten skapats 

genom deras egna drivkraft.  

Goran Miletic jobbar som skiftledare och ansvarar för tre skift och har även personalansvar, 

och tillträdde sin post ungefär samtidigt som VD:n. Han antyder att produktionen har blivit 

mer tidseffektiv efter att LP anammats, samt att samarbetet med Produktionslyftet var 

välbehövligt. Cerny Johansson, verktygstekniker, har jobbat på Växjöplast sen 1996 och 

nämner att innan LP kom in i bilden var företaget ganska inrutat med massproduceringstänk 

och stora order. Nu menar han är företaget mer nischat och slimmat men att de fortfarande 

finns mycket kvar att hämta är något samtliga respondenter medger. Överlag medger 

respondenterna att effektiviteten höjts markant nu i början, där exempelvis produktiviteten 

ökat med 40%. Risken de nämner emellertid är att effektivitetstillväxten planar ut efter ett tag 

och att företaget blir stillastående i sin utveckling.   

4.3.1	Organisatoriska	förändringar		

Enligt VD har arbetet tillsammans med Produktionslyftet och dess program lett till stora 

organisatoriska förändringar. Grunden för detta lades egentligen innan arbetet med LP 

påbörjades då företagets grundvärderingar arbetades fram. Enligt produktionschefen har de 

flesta anställda genomgått utbildning inom LP för att skapa förståelse och motivation där den 

senaste aktiviteten innebar utbildning och pilotgrupper gällande 5S. Produktionen är 

framförallt kundorderstyrd men även mot lager till viss del. Flera av företagets kunder är stora 

nationellt som internationellt vilket gör att deras produktion går dygnet runt på årsmaskiner 

för specifika kunder samtidigt som det finns maskiner där de dagligen producerar mellan 10-

20 olika artiklar. Växjöplast använder till viss del produktionsceller men är inte utbrett genom 

hela verksamheten, varje maskin tillverkar specifika kapsyler som sedan transporteras till 

lager och sedan till kund där lagernivån idag i jämförelse mot innan hålls låg och konsekvent. 

VD och produktionschefen nämner att ett jämt flöde och att uppnå en levelled production är 

något de arbetar mot och följer upp genom KPI. Enligt produktionschefen arbetar under 

ordinarie skift tre operatörer i produktionen och ansvarar för cirka 10 maskiner var, dessa 
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arbetar idag efter ett standardiserat arbetssätt med en ansvarig skiftledare och att det nu är 

mindre antal processer än tidigare. Arbetarna ansvarar vidare för kvalitetskontrollen där de 

varje skift gör stickprov för varje maskin och produkt som är en skillnad från tidigare då 

kvalitetsarbetet inte var lika prioriterat och utbrett. Layouten i produktionen har inte 

förändrats nämnvärt sen införandet av LP men det beror till stor del på begränsat med 

utrymme, med undantag för delar som har stöttande funktioner där verktyg har organiserats 

allt mer “lean” och flödesinriktat enligt produktionschefen.  

Problemlösning har blivit allt viktigare där de använder “fem varför” inför varje fråga för att 

utreda roten till ett problem. Enligt VD:n är detta en svår process på grund av komplexiteten 

som uppstår när man kommer till den femte “varför” frågan, men som de kontinuerligt 

försöker bli bättre på. Växjöplast arbetar med utvecklingsgrupper då det begreppet enligt VD 

är mer framåtriktat än förbättringsgrupper. Samtliga anställda är involverade i någon av 

utvecklingsgrupperna. Förslag utvärderas enligt PDCA-cykeln. 

Intervjuare: “Översätta förslag till ekonomiska termer?” 

Verktygstekniker: “Ja vi har ju PDCA cykeln för att bedöma kostnader och anledning. Små 

insatser ska man inte skita bort, viktigt att ha många delar då summan blir större.”  

Vidare har arbetet med företagets kunder och leverantörer förändrats sen implementeringen av 

LP då de idag är mer integrerade och håller för tillfället på att integrera företagets system med 

flera av sina kunder för att dela information och skapa ett öppet klimat som ett led i att 

förbättra företagets leveransprecision. Värdekedjor som koncept är inte införlivat i 

organisationen eller produktionen för den delen på samma sätt. Dock har bättre integration 

med leverantörer och kunder blivit aktuellt där avtal emellan baseras på den gemensamma 

nyttan istället för individuell vinning. Att se samtliga som medlemmar i ett lag prioriteras till 

högre grad enligt produktionschefen. 

 

 

 

 

 



48 
 

Organisatoriska förändringar av LP-principer 
 
 
 
 

Fas 1 
Lean Pilot 

Träning & utbildning inom LP-principer. X 
Införande av produktionsceller & processer kopplade till LP inom 
produktionen. 

X 

Införandet av flödessystem. X 
Standardiserade arbetsuppgifter. X 
Reducerade ställtider. X 
Kvalitetskontroller utförs av anställda. X 

 
 

Fas 2 
Managing by 
value 
stream 

Införande av visuella styrmedel. X 
Fokus på värdekedjan & definierade värdekedjor.  
Produktionsceller infört för samtliga delar av produktionen.  
Lagernivån hålls låg & konsekvent. X 
Införande av förbättringsgrupper. X 

 

Fas 3 
Lean enterprise 

Ständiga förbättringar en del av företagets vardag. X 
Ökat samarbete med externa partners. X 
LPs metodik & kultur integrerat i företaget. X 
Organisationen styrs efter värdekedjor.  

Tabell 4-4: schema baserat på Maskell, Baggaley och Grasso’s (2012) ”Maturity Path” 

4.3.2	Ledarskap	

VD menar på att kommunikation med de anställda är nyckeln för ett lyckat resultat, att ta ett 

steg tillbaka och anta en mer lyssnande roll. Samtidigt som produktionschefen även menar att 

det är viktigt för ledningen att visa engagemang och vara entusiastiska så att folk tycker det är 

roligt. Inom företaget finns det många som har arbetat länge vilket har gjort att de emellanåt 

har stött på motstånd från anställda i och med de stora förändringar som har gjorts i 

verksamheten, dessa har de försökt arbeta med men har i något enstaka fall inte fungerat och 

de har tillsammans med den anställde valt att gå skilda vägar. 

VD: “Det är en resa vi gör men framförallt för anställda som har varit här länge och är vana 

vid det gamla. Skapa initiativ, komma med förslag och fatta beslut utifrån ansvar och 

befogenheter. Det är en lång resa, funkar det inte med någon medarbetare så måste vi komma 

överens hur vi ska göra, antigen är man med på tåget eller inte.”  

I det inledande skedet av förändringsarbetet med LP tog ledningen en stor roll för att beroende 

på aktiviteternas dignitet visa hur viktigt det är och skapa vägledande exempel hur projekt bör 

drivas framåt. Men VD anser att ju längre företaget kommer i deras LP-resa att projekt mot 

vissa processer och områden så är det processägare ute i verksamheten som är delaktiga och 

leder projekten, vilket han ser som en viktig del i att fostra bra ledare. VD:n anser själv att 
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hans roll i samband med Produktionslyftets program har varit mer som en i gruppen än som 

ledaren, som har tvingat andra att kliva fram vilket han anser skiljer sig från andra roller som 

han tidigare haft i andra bolag. Han nämner att “vi lever i en föränderlig värld” där han pekar 

på att hänsyn bör tas inte bara till ett företags egen förändringsprocess utan även omvärldens. 

Detta gör ledarskapet till en svårare roll då nya förändringar kan vara svåra att acceptera för 

anställda inom företaget. En utmaning för ledaren blir då att få arbetare att lämna sin 

trygghetszon. VD:n nämner att han försökt hantera detta genom att ge olika utmaningar 

anpassade till medarbetarnas förmågor och egenskaper. Dock är en risk att vissa anställda 

halkar efter i utbildningen och att de inte förstår alla de förändringar som föreslås bland 

ledningsgruppen. Att få alla att hänga på i samma tempo som ledningen är ett problem enligt 

respondenterna. Produktionschefen anser att skiftledarna idag har växt och antagit sig mer 

personalansvar och ansvar i allmänhet tillskillnad från tidigare som har gjort att hon kan 

fokusera och agera mer strategiskt i sin roll.  

Verksamheten har blivit mer medarbetarstyrd enligt produktionschefen framförallt då mycket 

av företagets förändringar sen LP bottnar i det ständiga förbättringsarbetet som till mesta dels 

utförs av medarbetare i produktionen. Vilken utbildning de anställda tillhandahåller gällande 

LP beror på vilken position de har inom företaget, men produktionschefen lyfter fram den 

alltmer decentraliserade organisationen där anställda som visar framfötterna också belönas 

med mer ansvar och befogenheter. Det är en stor skillnad mot innan de implementerade LP då 

nästan alla beslut enligt VD, stora som små, gick genom hans kontor. VD såg dessa 

förändringar som ett måste när han tillträde som VD då företaget var toppstyrt och hade en 

centraliserad beslutsprocess.  

Skiftledare: “Jag har ju mer ansvar nu än resten av skiftledarna, jag försöker delegera ut 

ansvar och vidarebefodra...Det blir en del coachning för min del där jag försöker fördela 

arbetsuppgifterna, arbetarna kommer ju med idéer och förbättringsförslag så det är väldigt 

bra även för de som har varit här länge. ”  

Engagemanget visar VD:n genom att vara med där det händer och är en flitig besökare i 

företagets produktion. Produktionschefen delar bilden och menar att uppföljning är otroligt 

viktigt. Hon fortsätter och menar att hon vill samtidigt inte att hennes påverkan ska vara för 

stor, utvecklingsförslag ska drivas av medarbetarna själva och inte från henne. Detta har lett 

till en högre mötesfrekvens inom företaget. 



50 
 

VD: “Jag inser ju att om jag alltid står där och bestämmer samt berättar och beskriver 

arbetet med lean, då blir det ju också jag som blir ledaren. Den dagen jag försvinner kommer 

då detta också försvinna? Det gör det ohållbart. Måste få varje processägare att verkligen ta 

sin del i lean arbetet. Förstå lean och leva enligt filosofin.”  

Att förstå lean och leva enligt filosofin anser skiftledaren har tagits emot bra av de andra 

kollegorna och att ledningen har gjort ett bra jobb med att få ut budskapet tillsammans med 

Produktionslyftets coacher som har varit på plats och gett utbildningar även om fackspråket 

ibland har varit svårt att förstå. Han pekar emellertid på svårigheten att ibland inte ha 

tillräckligt med befogenheter när det kommer till att lösa problem om det är saker som 

behöver köpas in då han bara kan ta beslut om det är mindre saker och att arbetsbelastningen 

kan bli ganska hög utan att extra personal tas in. Skiftledaren beskriver det så här när det 

kommer till arbetet med ständiga förbättringar, “Ja, i den mån man hinner med, vi har ju 

massa andra saker vi måste hinna med som måste prioriteras först och främst, maskinerna 

bl.a., produktionen måste fortgå. Kan ej stoppa för att göra lite arbete med lean.”. Exakt 

vilka förändringar som har gjorts i samband med LP är dock många gånger svårt för 

skiftledaren att svara på.  

Verktygsteknikern håller med om detta, men även att uppföljning inte alltid sker och att det 

snarare är förtroende för de andra att de gör som de ska som gäller inne i produktionen. Att 

feedbacken blivit sämre, samt att säkerställa att rutinerna verkligen är där och sitter fast. Han 

nämner även att de som varit med länge och bryr sig om verksamheten får en liten klump i 

magen då de vill så mycket men kan ibland få svårt att få igenom deras önskemål. Emellertid 

säger verktygsteknikern att ledningen blivit mycket bättre på att visa sig ute i produktionen, 

Gemba, och att medarbetare i produktionen har idag mer kontakt med VD:n än innan. Han 

behöver själv inte heller tjata på andra medarbetare att berätta om problem och avvikelser, 

utan det kommer självmant då fler har mod och börjat bry sig mer. Detta anser 

verktygsteknikern beror på mer uppvisat engagemang från ledningen, samt att det lyssnar mer 

på förslag som tas fram.  

4.3.3	Verksamhetsstyrning	

4.3.3.1	Planering	

Emballator Växjöplast använder sig idag av budget vilket de gjort sen lång tid tillbaka. Detta 

enligt VD gör det svårt att ändra på planeringsprocessen, då han enligt egen åsikt vill ersätta 
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användandet av budget med rullande prognoser för att erbjuda företaget mer flexibilitet i 

planeringen och reducera den mängd tid som idag läggs på budget.  

VD: “Här ägnar vi oerhört mycket tid till budget, speciellt vid slutet på året. Allt annat 

prioriteras ner vid denna tidpunkt, såsom kunden, processer och annat. Sedan förekommer 

avvikelser efter några månader, vilket gör att allt jobb som vi lagt ner på budgeten blir 

oväsentlig. Det blir mer som att jobba med avvikelser än i framåtanda.”   

Planeringsprocessen utöver användandet av budget har inte heller förändrats sedan företaget 

började jobba med Produktionslyftets program. Produktionsplaneringen har förändrats då de 

aktivt försöker arbeta med att minska batcherna, jämna flödena och korta ledtiderna. Företaget 

har en planeringsavdelning som har ansvar för den dagliga produktionsplaneringen, där 

planeringen oftast påbörjas i produktionen. Anställda får ta del av planeringen enligt 

skiftledaren till viss grad, men de har ingen insyn gällande budgetprocessen utan den utförs av 

ledningsgruppen. Verktygsteknikern instämmer och uttrycker det som en nackdel då den 

givetvis påverkar deras avdelningar. 

Intervjuare: “Delas budgeten och KPI frekvent med alla anställda eller hur fungerar det?” 

Skiftledare: “Det kan jag inte svara på. Ingen insyn. Bara ledningsgruppen” 

Intervjuare: “Men har ni uppföljningsmöten på daglig basis gällande KPI?” 

Skiftledare: “Nej.”  

Verktygsteknikern påpekar att planeringen blivit bättre och fått en viktigare roll. Idag görs 

dagliga prioriteringar varje dag, främst via morgonmöten. För att förenkla planeringen och då 

företaget är budgetstyrt används affärssystemet SAP. Utifrån denna hämtas information 

gällande mål, avvikelser och KPI:er som följs upp varje vecka. Programmet tillåter endast 

planering på årsbasis, det vill säga det aktuella verksamhetsåret, där VD:n nämner den största 

svårigheten är att veta vilken information som är viktigast och som bör hämtas ut. Därav har 

de anammat 21 KPI:er, varav fem är icke-finansiella, för att veta vilken information de ska 

mäta och ta hänsyn till. KPI:erna är satta utifrån företagets strategi, vision och målsättning 

och utarbetades i samband med omstruktureringen av företagets värderingar med LP i 

baktanke. 

4.3.3.2	Cybernetisk	styrning		

Den största svårigheten med verksamhetsstyrning enligt produktionschefen är att göra 

kontinuerliga uppföljningar, speciellt på projekt som hon anser vara färdiga. 
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Produktionschef: “Svårigheter? Uppföljning! När man genomfört ett projekt vill man ju vara 

klar och gå vidare, men extremt viktigt med uppföljning för att se hur det går för projektet, 

eventuellt identifiera avvikelser osv, vilket är något jag kontinuerligt försöker bli bättre på.”  

Överlag bryts de 21 KPI:erna ned per process där varje processägare har ansvar för sina 

respektive KPI:er, som är en förändring enligt VD. Exempelvis har sälj och marknad tre, 

inköp har två, underhåll fyra, logistik tre, produktion fem. Dessa används för att säkerställa att 

mål efterföljs där vissa utvärderas på veckovis, månadsvis eller per kvartal. Icke-finansiella 

mätetal har börjat användas i högre grad efter LP. Måtten består av leveranssäkerhet, 

reklamationsnivå, driftsäkerhet, och ständiga förbättringar eller antal utvecklingsaktiviteter 

som genomförs. KPI ingår även i den dagliga verksamhetsstyrningen som sker via “navet” 

som är en liten avdelning belägen i centrum av produktionen (egen observation). Anställda 

kan där enligt produktionschefen enkelt och visuellt följa upp KPI och avvikelser på daglig 

basis via tavlor. Samtliga respondenter konstaterar att visualisering fått en viktigare roll. 

Verktygsteknikern säger att tillgång till målsättning blivit bättre samt att lyfta problemen 

blivit vanligare. Däremot nämner han att det är svårt att se framsteg mot mål ibland, men att 

långsiktiga mål är att föredra mot kortsiktiga då de frambringar mindre stress inom 

produktionen. 

Skiftledaren påpekar där att visualiseringen gällande maskinstatus förenklats. Tavlor i 

produktionslokalerna visar upp samtliga maskiner där olika färger visar om maskinen 

antingen är igång, ur funktion, håller på att byta order eller inte är i bruk (egen observation). 

Utvecklingstavlor i företaget ger medarbetarna möjligheter att presentera förslag på 

förbättringar som kan öka effektiviteten såsom reducering av ledtider. Förslagen utvärderas 

enligt PDCA-cykeln som även används för utveckling av handlingsplan för förslaget. 

Företaget har som mål idag att samtliga medarbetare ska genomföra sex utvecklingsaktiviteter 

per år, totalt cirka 300 aktiviteter all personal inräknat.  

VD: “Det kan vara allt från att jag flyttar en pallplats från där till dit och sparar 4 sekunder. 

Det är svårt att mäta det i ett affärssystem för det drunknar så klart i mycket annat. När 

någon har utfört en sådan aktivitet försöker vi få dem att tänka de ekonomiska i det. Att på 

något sätt beskriva vad det innebär för företaget.”   

Produktionschefen flikar in där och håller också med att tidigare uppfattade medarbetare sig 

själva som gnälliga när de kom med förslag, men att det nu rör sig om utveckling och 

förbättring som skapar en högre motiveringsgrad. De viktigaste finansiella mätetalen enligt 
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VD är främst omsättning, resultat och leveransprecision. Leveransprecisionen har tillkommit 

som prioritet tack vare LP-tänket, och har förbättrats från 87% till 95,3%, där målet är att nå 

99% för att etablera sig som konkurrenskraftiga inom detta område då detta är en bristvara i 

plastbranschen. Emellertid nämner VD samtidigt att det är en lång process att utveckla detta 

och oerhört svårt att ta sig förbi deras nuvarande resultat. Leveransprecision från leverantörer 

till Växjöplast har förbättrats från 80% till 93%, mycket tack vare den nya insikten att de 

behöver jobba aktivt även med leverantörer och inbegripa dessa i värdekedjan där det gäller 

att jobba tillsammans för att alla ska dra nytta av det.   

4.3.3.3	Belöningssystem	

Växjöplast samt hela koncernen har inget etablerat belöningssystem idag enligt 

produktionschefen och VD. Medarbetarna uppmanas dock att utföra utvecklingsarbete, vilket 

är en förändring, där bästa förslaget varje månad belönas genom icke-finansiella belöningar, 

samt om företaget når sina mål som utvärderas via de 21 KPI:erna så “trillar det ut en pott 

pengar som de använder till exempelvis middagar eller någon gemensam aktivitet såsom 

julfest.” Detta görs för att skapa en bättre sammanhållning inom företaget enligt VD.  

4.3.3.4	Administrativ	styrning		

Efter att Airosto tillträdde sin post som VD och genom arbetet via Produktionslyftet har 

Växjöplast kommit att genomgå en del förändringar när det kommer till ansvarsfördelning. 

Innan hade exempelvis skiftledarna inte några mandat eller befogenheter, men har nu lyfts 

upp och fått större beslutsfrihet samt personalansvar. I nuläget har företaget tre skiftledare. 

Skiftledare: “När jag kom hit var det inte så mycket ordning och så, det underlättar med lean 

arbetet, att få ordning och reda, även ordning med de anställda med klarare roller och mer 

ansvar.”  

Verktygsteknikern nämner att sedan omorganisationen tog plats har flertalet roller förändrats 

och blivit bredare, det vill säga att vissa roller mer flyter ihop nu än tidigare. Att han i sin roll 

fått nya arbetsuppgifter och gör lite olika saker varje dag. Det som är övergripande är att han 

har fått ett högre kvalitetsfokus nu i sitt dagliga arbete genom att han utför mer service 

ärenden på alla maskiner. Däremot nämner han att han ej fått mer befogenheter gällande att ta 

beslut, samt att tiden blivit en knappare resurs. 

Produktionschefen har nu fått större tillgång till samtliga funktioner inom sin avdelning. Hon 

nämner att produktionsavdelningen börjat arbeta på ett mer standardiserat arbetssätt för att 
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förenkla jakten på avvikelser och främja utveckling. Förutom det operativa arbetet upptar 

möten en hel del av företagets tid fortfarande, vilket VD säger är något som man bör akta sig 

för då det i vissa fall inte leder till något konstruktivt. Emellertid menar produktionschefen att 

möten nu är mer av positiva inslag främst då personal vet att de kan komma med förslag och 

uttrycka det som en möjlighet till utveckling.  

Produktionschef: “Vi har ju dagliga möten med skiften, sen har ju månadsmöten med 

skiftledarna en gång i månaden men det är svårt att samla de varje vecka då de arbetar olika 

skift såklart. Men de träffar ju varandra oftare.”  

Ledningsgruppsmöten sker varannan vecka och ansvarsuppföljningen för processägarna 

grundar sig i de 21 KPI:erna. Vid skiftöverlämningar har skiftledarna ett kort möte med 

varandra gällande hur skiften gått och eventuella avvikelser, säger skiftledaren. 

Verktygsteknikern nämner att fler möten har gjort samspelet mellan avdelningarna bättre. Han 

nämner även att fördelning av uppgifter har blivit viktigare mellan avdelningarna för att se till 

att budgeten överensstämmer men också på grund av sjukfrånvaro. Summan av detta enligt 

honom är att rollerna förändras från dag till dag.  

4.3.3.5	Kulturell	styrning		

VD berättar att innan kontakt togs med Produktionslyftet gjordes ett omarbete av Växjöplast’s 

grundvärderingar tillsammans med de anställda. Grundvärderingarna idag bygger på principer 

från LP och förklarar hur de ska uppnås, där de centrala principerna är eliminering av 

förluster och minskade ledtider med flera underprinciper (internt upparbetad manual). Alla 

anställda har denna manual på sig när de arbetar för att vid problem få vägledning samt 

påminna sig om de metoder och verktyg som företaget använder sig av för att uppnå sina mål. 

Sedan omformuleringen av Växjöplast’s värderingar upplever samtliga respondenter att 

miljön har blivit mer öppen inom företaget.  

VD: “Vi började diskutera, eller prata om vad som är viktigt för att vi ska kunna leva och 

arbeta tillsammans som en familj. Vad är det som är viktigt och som håller oss tillsammans, 

vad är kittet? Vad måste vi alla förhålla oss till?” 

Processen för att utveckla värderingarna skedde först via workshops inom företaget som 

sedan mynnade ut i fem grundvärderingar: kvalitet, engagemang, utveckling, respekt och 

lagarbete. Baserat på detta togs principer fram, där huvudfokus låg på eliminera förluster och 

minska ledtider. Totalt sett fokuserar principerna på kvalitet och utveckling. 



55 
 

Verktygsteknikern nämner att högre stress var det som medarbetarna i produktionen först 

tänkte på när LP kom in på kartan, då säkerhetslagret skulle minska och tillverkning mot 

order skulle bli vanligare. Emellertid nämner han att ett resultat har blivit att alla blivit otåliga 

och vill se förändringar snabbt. Respondenterna medger även att ett högre engagemang för LP 

samt ett större kvalitetstänk har börjat genomsyra företaget sedan introducering av LP skedde.  

Produktionschef: “Nu känner vi mer att vi är alla en del av detta och ska bidra.”  

4.4	Glamox	Luxo	Lighting	AB5	

Glamox grundades år 1947 i Norge som ett elektricitetsföretag. Efter att en rad framgångsrika 

produkter utvecklats började företaget expandera ut i Europa och göra företagsförvärv för att 

slutligen köpa upp Luxo år 2009. Totalt sett har företaget 1200 i sin personalstyrka. Den här 

studien riktar in sig mot företagets verksamhet i Sverige, Målilla. Företagets affärsidé 

eftersträvar att leverera belysningslösningar för den professionella byggmarknaden. 

Sortimentet sträcker sig mot skolor, kommersiella och industriella byggnader, detaljhandel 

samt restauranger. Produkter och lösningar är utvecklade i företagets egen verksamhet samt 

även testade där av företagets egna tekniker. (Glamox Luxo Lighting u.å.)  

Nyckeltal (tkr) 2014 2013 2012 
Omsättning  376 430 329 291 283 906 
Res. e. Fin. poster 32 491 23 490 26 766 
Vinstmarginal 8,63% 7,13% 9,43% 
Årets resultat 19 967 16 216 20 531 
Anställda 144 143 133 
Lageromsättningshastighet 5,7 ggr 6,2 ggr 6,1 ggr 
Balansomslutning  146 014 126 933 143 536 
Tabell 4-5: Summering av nyckeltal Glamox Luxo Lighting AB (Glamox Luxo Lighting AB 
2015; Glamox Luxo Lighting AB 2014) 
 
VD för företagets verksamhet i Målilla är Magnus Antonsson, som påbörjade sin post år 

2013, och nämner att företaget tog kontakt med Produktionslyftet år 2008. Motivet bakom 

initiativet berodde på en gemensam satsning i regionen och företaget som helhet har varit 

ganska offensiva i sin expansion. Därav behövdes förbättringar ske då företaget insåg detta 

var nödvändigt för att behålla sin produktion i Sverige. Då han kom in efter att programmet 

redan genomförts, har VD:ns roll varit att upprätthålla det som företaget lärt sig tidigare samt 

                                                
5 Magnus Antonsson, VD, Glamox Luxo Lighting AB, platsintervju Målilla den 19 april 2016. 

Markus Brodérus, produktionschef, Glamox Luxo Lighting AB, platsintervju Målilla den 19 april 2016. 

Daniel Lagerlöf, produktionsledare, Glamox Luxo Lighting AB, platsintervju Målilla den 19 april 2016. 
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skapa förutsättningar för framtida förbättringsarbete, både på det ekonomiska planet samt 

genom uppvisat engagemang. Produktionschefen Markus Brodérus, som påbörjade sin post 

2011, hävdar att LP behövdes införas då företaget innan hade en ganska gammaldags syn på 

produktion. Initiativet till Produktionslyftet uppbringades i fabriken. 

Produktionschef: “Dessutom var det mycket historia bakom, hur och vad man skulle göra det 

var ett gammaldags sätt att se på hur man skulle producera som inte var särskilt effektivt. 

Man använde mycket resurser för att göra felaktiga saker kan man säga, saker som inte tillför 

värde.”  

Vidare nämner han att arbetarna upplevde det som att de jobbade 100%, vilket de gjorde, men 

utförde sysslor som inte bidrog med värde. Produktionsledaren Daniel Lagerlöf, som varit på 

företaget i 17 år och var därmed med långt innan LP kom på kartan, arbetar även som LP 

koordinator i företaget som innebär att han nästan deltar i alla LP projekt som utförs inom 

verksamheten. Han påpekar att företaget hade rätt dålig produktivitet och leveransprecision 

innan Produktionslyftet anlitades. Utöver detta säger han att samarbetet med Produktionslyftet 

upplevts som positivt men att coacherna kunde försökt sätta sig in mer i verksamheten. Att det 

var mer den interna drivkraften inom företaget som fick till de viktiga förändringarna.  

VD nämner fördelarna med LP i form av att uppföljning av avvikelser samt ambitionen att få 

de lösta är förbättrad samt att flöden blivit effektivare, som uppvisats i den högre 

omsättningen. Vidare gällande framtidsutsikter nämner VD:n att företaget enbart befinner sig 

i början av sin LP-resa och att fortsätta genomföra ständiga små förbättringar är av yttersta 

vikt. Produktionschefen instämmer och nämner att företaget befinner sig i en expansionsfas 

och utmaningen där är att upprätthålla engagemang för LP. 

4.4.1	Organisatoriska	förändringar	

Glamox Luxo Lighting har upplevt en del organisatoriska förändringar till följd av LP. På en 

övergripande nivå nämner produktionschefen att företaget lyckats arbeta på ett mer 

flödesorienterat sätt men önskar att de gjorde det mer ute i grupperna. Produktionsledaren 

instämmer och nämner att värdeflödesanalyser använts till större grad och att dessa 

kompletterats med tidsstudier för att få ett helhetsbegrepp gällande hur tiden används. Även 

SMED och 5S har börjat användas. Produktionsledaren fortsätter och säger att först när det 

introducerade dessa verktyg mottogs det med en viss grad av motstånd bland personalen då de 

kände sig granskade, men att det idag har vant sig. Företaget har inte riktigt nått upp till att 

arbeta med standardiserade uppgifter, men har i viss mån lyckats standardisera styrdokument 
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och monteringsanvisningar då de upplever det lättare med de hårda delarna än med de mjuka. 

Produktionschefen nämner detta som ett kulturellt problem då en del av personalen motsätter 

sig förändringar när de utfört samma syssla i flera år. Kvalitetskontroll utförs ej av de 

anställda utan sköts av en kvalitetsavdelning som styr upp procedurer som medarbetarna 

uppmanas följa. Dock nämner produktionschefen att detta är en brist på grund av att de missar 

för mycket kvalitetsbrister i det som utförs manuellt.  

VD påpekar att ökad visualisering har blivit en viktig förändring inom verksamheten. När 

produktionen inte funkar som det ska finns stoppkoder där operatörer kan välja mellan olika 

färgalternativ. De har även påbörjat, efter ett pilot test, att implementera deras nya 

produktivitetsuppföljningssystem, RS, inom verksamheten som ska öka visualiseringen för 

samtliga medarbetare när det kommer till att se framdriften av om man ligger före eller efter 

plan i produktion mot order, samt enklare följa upp varje medarbetares prestationer genom 

tidsanalyser. Ytterligare visualisering sker genom kommunikation via tavlor men även möten. 

10 förbättringsgrupper har införts under namnet “fokuserade förbättringsgrupper”. Dessa går 

in under en period i produktionen som sträcker över sju veckor för att komma fram med en 

plan, där förhoppningen är att efter veckornas slut så har planen uppfyllts. Sen tillkommer 

andra grupper som kontinuerligt utför förbättringsarbete, där alla anställda är involverade. 

95% av produktion sker mot order, så tätare integration samt kommunikation med 

leverantörer och kunder har blivit en förändring. Däremot upplever VD:n att de har väldigt 

lite kontakt med slutkund, eftersom företagets säljorganisation ansvarar för kontakten med 

slutkunden. Emellertid inbegrips de i diskussioner kring slutkunden gällande 

reklamationsärenden och dylikt. Samtliga respondenter nämner dock att det är lätt att bli 

blinda för de förändringar som uppstått, i sitt dagliga operationella arbete.  
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Organisatoriska förändringar av LP-principer 
 
 
 
 

Fas 1 
Lean Pilot 

Träning & utbildning inom LP-principer. X 
Införande av produktionsceller & processer kopplade till LP inom 
produktionen. 

X 

Införandet av flödessystem. X 
Standardiserade arbetsuppgifter.  
Reducerade ställtider. X 
Kvalitetskontroller utförs av anställda.  

 
 

Fas 2 
Managing by 
value 
stream 

Införande av visuella styrmedel. X 
Fokus på värdekedjan & definierade värdekedjor.  
Produktionsceller infört för samtliga delar av produktionen.  
Lagernivån hålls låg & konsekvent. X 
Införande av förbättringsgrupper. X 

 

Fas 3 
Lean enterprise 

Ständiga förbättringar en del av företagets vardag. X 
Ökat samarbete med externa partners. X 
LPs metodik & kultur integrerat i företaget. X 
Organisationen styrs efter värdekedjor.  

Tabell 4-6: schema baserat på Maskell, Baggaley och Grasso’s (2012) ”Maturity Path” 

4.4.2	Ledarskap	

VD:n kom in i Glamox Luxo efter att LP redan påbörjats, och har därför försökt sätta sig in i 

produktionsmetodens filosofi för att upprätthålla arbetet som redan påbörjats internt. 

Produktionsledaren påpekar att han varit en av de drivande eldsjälarna inom företaget och att 

tidigare ledning ej haft engagemang för förbättringsarbetet, och istället utelämnat ansvaret på 

medarbetarna i produktionen. Han nämner att detta var en brist då engagemanget hade 

behövts komma från uppifrån.  

Produktionsledare: ”...det var väldigt få som hade engagemang. Och det är lite så idag 

också, det är alltid någon i gruppen som är mycket starkare, så är det ju nästan alltid. Då 

låter man ofta dem köra sitt race och de andra får stå lite i skymundan, det blir nog bra.”  

Intervjuare: “Då blir de inte så delaktiga…” 

Produktionsledare: “Det är det som är problemet, då blir de inte så delaktiga.” 

VD nämner att som VD är ekonomiska beslut svåra att ta ibland och att de ofta behövs stöttas 

av någon annan i verksamheten som en slags försäkring, exempelvis en chef, som för med sig 
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att processen kan bli långvarig och att mötesfrekvensen ökar. Dock vill han öka befogenheter 

kring detta genom ramar för att effektivisera beslutsprocessen och korta ner tiden mot 

dagsläget. Annars nämner VD:n att uppföljning är nyckelordet för ledare och att arbeta med 

samt att förmedla vad LP handlar om, att etablera en stark LP kultur. Han menar där att det är 

viktigt tydliggöra att LP inte har anammats för att få arbetarna att arbeta hårdare, utan för att 

skapa förbättringar som underlättar arbetet och gör produktionen effektivare. VD nämner 

vidare att han idag försöker träffa så många medarbetare i produktionen som möjligt på daglig 

basis, och har som dagligt mål att följa upp om produktionen klarar leveranserna, vilket görs 

samtidigt med produktionschefen och planeringen. Produktionsutvecklingen har inte lika högt 

fokus i det dagliga arbetet.  

Intervjuare: “Men tycker du det är viktigt från en symbolisk synvinkel att visa sig i 

produktionen?” 

VD: “Ja det ska man inte underskatta. Det är viktigt. Men det är också för det egna 

välbefinnandet så man gör det ju inte bara för att visa andra att hej nu är jag intresserad av 

vad ni gör.”  

Produktionschefen var inte heller med när LP påbörjades men nämner att ledarskapskulturen 

har blivit mer öppen och transparent på Glamox Luxo, vilket innebär fler mandat att 

genomföra saker. Men samtidigt menar han att budgeten sätter begränsningar på vad han kan 

göra när det kommer till att understödja projekt och förbättringsarbeten. När det kommer till 

kommunikation med medarbetare nämner VD att de fortfarande har en väg att gå för att 

lyckas få medarbetarna att förstå hur de kan påverka produktionen samt uppsatta mål, och att 

en hel del fortfarande styrs ända uppifrån koncernen.  

Produktionschef: “Har man tur löser det sig själv, om merparten går åt rätt håll så är det 

jobbigt att själv dra åt andra hållet men vi har haft några stycken som har slutat och en del är 

nog på väg att sluta. Det är ofta så att 80% är med och 20% mot.”  

När det kommer till ledarskapsaspekter påpekar produktionschefen att de viktigaste en ledare 

bör göra är att vara tydlig och klar med vart företaget är på väg. Men även vara noga med 

uppföljning, då medarbetare börjat förstå vikten med att skapa sig en förståelse för varför 

saker och ting inte fungerar, exempelvis vid tillfällen då de kommit efter i produktionen. Där 

kommer deras nya produktionssystem RS in i bilden enligt produktionschefen, som ett bra 

verktyg när det kommer till uppföljning vilket hjälpt dem förmedla mer information till 

medarbetarna och resulterat i att färre förehåller sig kritiska till LP. Ytterliggare uppföljning 
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har börjat ske mer frekvent via medarbetarsamtal samt gruppledarsamtal, där kvalitet, 

disciplin och individuella prestationer brukar diskuteras. Han nämner att han aldrig skulle föra 

disciplinerade samtal med medarbetare utan deras respektive gruppledares närvaro, då de 

bestämmer över sina grupper. 

Som ledare tycker produktionschefen det är viktigt att vara engagerad och stötta i 

produktionen ifall någon exempelvis är sjuk. I hans roll har han emellertid fått det svårare att 

ta sig ut i produktionen då mer administrativt arbete fallit på hans axlar. Emellertid tycker han 

det är viktigt att det finns tydliga ansvarsområden och att roller hålls isär. Han påpekar att det 

är viktigt för att ta bort press från ledningens axlar och all stress som tidigare situation 

innebar, vilket gjorts genom bredare ansvarsfördelning. I dagsläget kan det fortfarande vara 

svårt att hinna med och prata med alla, därav har produktionsledarnas roll förändrats 

ytterligare genom att de fått ett mer helikopterperspektiv och att montörer fått mer sysslor att 

utföra. Han upplever det som stressigt att ständigt behöva nå och bryta nya mål. Inför 

framtiden önskar Brodérus att fler verktyg kopplade till LP anammas och att grupper i 

produktionen börjar inse att de finns tillhanda. 

Produktionsledaren har också fått en mer administrativ roll som gruppchef och ledare för en 

produktionsavdelning. Han är även LP-koordinator samt coach i företaget, vilket han tackar 

Produktionslyftet och LP för då han nämner att han inte haft det ansvaret idag annars. Han 

trycker på engagemang som viktigaste aspekten och att han var tvungen att vara envis i början 

för att påvisa LP’s fördelar för ledningen samt resten av medarbetarna. Det svåraste enligt 

honom har varit att övertyga om LP’s fördelar, och först när resultatet började visa sig har han 

fått mer support.  

Produktionsledare: “Så har det varit innan också, det finns saker företaget har vetet om i 10 

år men när vi väl börjar skriva förbättringsförslag det är då det börjar hända saker. Det 

känns nästan löjligt att behöva skriva en lapp för att det ska hända något men så det har 

varit.”  

De viktigaste egenskaperna som en ledare bör ha enligt produktionsledaren är att vara 

lyssnande, inte bestämma för mycket, samt går ut och förmedlar information. Även att 

medarbetarna ska kunna ifrågasätta vad som görs inom företaget och att feedback ges 

kontinuerligt. Innan hade de en chef som ej gjorde detta, vilket fick som följd att mindre 

engagemang visades bland personalen. En svårighet i produktionsledarens roll är enligt 

honom att behöva förmedla information både uppåt och nedåt inom företaget och att budgeten 
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inskränker på hans beslutsfrihet, samt att det är en tidsödande process att behöva omfördela 

resurser i produktionen när det inträffar missöden eller någon är sjuk. Som personalansvarig 

nämner han att hans roll blivit mer coachande.  

Produktionsledare: “Jag vill ju att alla ska göra saker själva, jag vet ju själv hur det var när 

jag själv var där för dels mår man mycket bättre om man får göra saker själv och man förstår 

att man klarar av mycket mer än man tror och det är mycket roligare själv.”  

4.4.3	Verksamhetsstyrning	

4.4.3.1	Planering	

Produktionsledaren uttrycker det som att planeringsprocessen har förändrats markant sedan 

LP kom in på kartan. Planeringen berör nu både kort och lång sikt, allt från månadsvis till fem 

år. Om avsteg sker från verksamhetsplanen måste detta tas ett steg uppåt för att planeringen 

inte ska fallera och resurser saknas i slutet av åren.  

VD: “Jag måste veta varför, och när avvikelserna sker måste jag veta det och kunna göra en 

bedömning av vad blir konsekvenserna. Kan vi omfördela medel mellan avdelningar eller hur 

ska vi göra?”  

Det “fokuserade” förbättringsgrupperna arbetar dock mer med att försöka nå en tänkt målbild 

på kort sikt, enligt VD:n. Han är med på uppstart och vid slutfasen för varje period de 

fokuserade förbättringsgrupperna är aktiva. Annars träffar han främst ekonomi- och 

produktionschefen, sen teknik och kvalitet. Produktionsutveckling har han inte så mycket med 

att göra på daglig basis. En förändring är att gruppledarna har fått större ansvar för den 

dagliga- och vecko-planeringen gällande materialhanteringen. Produktionsledaren nämner att 

nu sker planering mer eftertänksamt, innan ifrågasattes resurshanteringen inte så mycket.  

Produktionsledare: “Det är mycket manuell planering och det håller jag fortfarande på med 

idag, men mindre och mindre. Jag jobbar ju mycket med både planering och montering, så 

dels planeringsmässigt har det hänt massor.”  

I samma veva uttrycker han att en framtida utmaning är att förbättra planeringen, då det finns 

utrymme för detta. Där betonar han att RS är en bra implementering, att visualisering kommer 

bli bättre och att medarbetare kan följa upp sina mål och veta varje dag vad de behöver göra 

och hur mycket som fattas innan de nått sina dagliga mål, som kan underlätta planeringen. 

Produktionschefen påpekar att för att hålla planeringen stadig behövs ständig daglig 
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uppföljning via deras nya system RS med fokus på mått relaterat till produktivitet och tid. RS 

systemet kom till som följd av det nya LP tänket inom företaget, men utvecklades och 

testades först i en pilot grupp. RS tillåter även mätning av ställtider, vilket produktionsledaren 

poängterar är en viktig förändring då det bidrar med underlag till beslutsprocessen gällande 

fördelning av resurser i planeringen.  

4.4.3.2	Cybernetisk	styrning		

VD nämner att företaget använder sig av budget fullt ut men att de försöker korta ner 

beslutsvägarna genom att trycka ut ansvar och beslut nedåt i organisationen så att beslut tas 

där det behöver tas. Varje avdelning har sin budget och ansvarar för att hålla den, vilket följs 

upp månadsvis. Överlag är han positivt inställd till budget men nämner att det ej är något som 

förändrats sedan LP.  

Intervjuare: “Kan man säga då att budgeten är ert främsta planderingsverktyg?” 

VD: “Ja alltså om man tittar på verksamheten i stort så är det ett viktigt verktyg, det är alltså, 

våra budgetdiskussioner ligger ju före det som sen blir vår verksamhetsplan.”  

 

Produktionschefen uttrycker att det är bra med budget men att den kan inskränka på 

medarbetarnas frihet samt möjligheter när det kommer till ta förbättringsbeslut. Här nämner 

han även att eftersom det är i en koncern blir de tilldelade pengar, och när något bestämts via 

budgeten blir det svårt att gå utanför det. Produktionsledaren nämner att han inte har mycket 

insyn gällande budgetprocessen, och att återkoppling på det han vill investera i kan ta olika 

lång tid. Kommunikationen av vilka befogenheter gällande investeringar och andra liknande 

beslut förmedlas inte så effektivt, poängterar han.  

VD: “Ja det är uppföljningen är nyckelordet där, vi kan ju tala om hur mycket tid det finns 

avsatt för förbättringsarbete och vi har övergripande information om vad lean handlar om. 

Det är ju fokus på att eliminera de kända slöserier enligt leanmodellen.” 

Uppföljning sker mer frekvent enligt samtliga respondenter. Produktionschefen nämner att det 

sker främst genom ledningsgruppen och det nya systemet RS. Däremot nämner han att 

redovisningssystemet inte är tillräckligt för uppföljning och visualisera vad man faktiskt 

åstadkommer genom förbättringar. Ingen uppföljning görs heller frekvent på individnivå, 

vilket produktionschefen vill, utan förekommer mer på gruppnivå. Uppföljning nämns även 

som svårt och något som de kontinuerligt arbetar med att bli bättre på och uppmuntrar 

medarbetare att lämna in avvikelserapporter.  
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Gällande målsättning nämner VD att de börjat prioritera cirka 20 KPI:er, där 

produktionschefen uttrycker effektiviteten som viktigaste indikatorn för framgångsrik 

produktion. Då detta enligt honom medför att de håller sin planering, deras övertid samt 

extrakostnader. Dock nämner han att det är svårt att bryta ned mått relaterat till kvalitet till 

montörerna då för i produktionen handlar det mer om att vara effektiva. VD nämner 

produktivitet, kvalitetsbristkostnader och sjukfrånvaro som de nya viktiga måtten. 

Sjukfrånvaro på både kort- och långsikt samt långtidssjukfrånvaro har blivit viktigare mätetal 

enligt honom. KPI:erna förmedlas sen genom nedbrytning per avdelning och via möten. 

Totalt sett finns sex avdelningar. Emellertid är ett par KPI:er mer på företagsnivå, vilket VD 

säger kräver mer decentraliserad syn och samverkan för att nå. Gällande mätetal uttrycker 

produktionsledaren sig så här: 

“Alltså, jag tycker kanske vissa grejer vi mäter inte är riktigt relevanta alla gånger. Vi får 

reda på en siffra, så här bra ligger vi till men så kanske det är något underliggande, ta till 

exempel leveransprecisionen. Den får alla veta, vi ligger på 100%, ja men jättebra varför ska 

vi då jobba med det.”  

Men samtidigt uttrycker han det som att alla medarbetare får reda på all relevant information 

via möten, och att en viktig förändring är att han kan gå tillbaka och titta på historik för att se 

vad som påverkat leveransprecision eller kvalitetsbrister.  

4.4.3.3	Belöningssystem		

Belöningssystemet infördes efter LP påbörjades och är en pott pengar från vinsten som ska 

delas ut. Strukturen är på så sätt att det utgår ifrån uppfyllda mål, baserade på mått som sitter 

utanför VD:ns rum och följs upp månadsvis. Den fördelas baserat på produktivitet, kvalitet 

och leveransprecision. Produktionsledaren poängterar att målen är svåra att arbeta mot då 

enligt honom tror medarbetarna att de arbetar 100%, men ökar ändå inte produktiviteten 

märkbart. Detta kräver annorlunda arbetssätt och fortsatt förbättringsarbete nämner han. 

Därav ökar stressnivåerna då medarbetarna inte känner de når upp till målen som kan medföra 

bonus för att målen är svåra att bryta ner och kunna se sin egen del av.  

Produktionsledare: “Men jag tror inte på bonusar generellt sett, jag tror inte folk jobbar 

hårdare. Dels för att det är ganska liten del egentligen men man jobbar ju ändå, folk vill ju 

klara av sina uppgifter.”   
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Produktionschefen instämmer och nämner att det är svårt med bonussystem och lätt att det 

blir orättvist. 

Produktionschef: “Men det svåra i kråksången är att det är väldigt svårt för den enskilde 

arbetaren att förstå hur hans egen insats kan göra att han får en högre bonus och att 

företaget mår bättre.”  

4.4.3.4	Administrativ	styrning	

En genomgående förändring inom Glamox Luxo är att allt fler i personalen fått mer ansvar 

och befogenheter, samt att förbättringsförslag enligt produktionschefen kommit högre på 

agendan genom införandet av förbättringsgrupper till följd av LP. Gruppledarna har nu enligt 

VD även uppföljning i sina dagliga operativa arbetsuppgifter samt personalansvaret för sina 

grupper, och fokuserar mycket på ställtider och effektivitet. Policies har även blivit tydligare. 

Produktionschef: “Hur man sköter tider eller liknande, vi tog exempelvis fram ett nytt 

dokument för inte så länge sedan för att poängtera vad som är viktigt på arbetsplatsen så 

drog vi ner egentligen bara vanliga arbetsregler, som vi uppdaterade och som alla fick skriva 

på.” 

Montörernas roll har förändrats mest nämner VD då företaget har byggt om 

monteringsstationer, ändrat på materialhanteringen samt ändrat layouten vilket även kommer 

fortsätta vara ett kontinuerligt arbete för att skapa tydliga produktionszoner. 

Produktionsledaren inflikar och nämner att som gruppledare fick han tillgång till utbildning 

gällande LP och involverades tidigt i förbättringsprocessen. Idag har han fått en större roll till 

följd av hans engagemang och initiativtagande och blivit så kallad “lean-koordinator”. Den 

tydligare rollen som gruppledare är enligt VD ett resultat av LP.  

Enligt VD:n uppmanas samtliga till att arbeta aktivt med förbättringsarbetet, och när problem 

lokaliseras ska det identifieras på plats och hantera det som avvikelser. Detta ska 

dokumenteras på blanketter tillsammans med vad lösningen för problemet blev. Dock gäller 

detta till viss mån.  

VD: “Det får ju inte påverka om man har instruktioner och anvisningar och man tycker att 

något borde vara på något annat sätt, så kan man inte gå in och ändra det själv. Däremot har 

alla rätt att skriva förbättringsförslag som går in i våran hantering så det kan aldrig glömmas 

bort så att den som har skrivit förbättringsförslaget får en kvittens på det.”  
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Glamox Luxo är fortfarande en klassisk linjeorganisation med avdelningschefer ner till 

gruppchefer och montörer. Centralisering uppstår till viss grad då VD ska veta varför avsteg 

från verksamhetsplanen sker. Möten i allmänhet har ökat enligt produktionschefen och då 

även förbättringsmöten. Därför nämner VD att de håller på att kartlägga i nuläget hur mycket 

tid som faktiskt läggs ner, då han tror de slösas en hel del tid. Diskussioner i möten sker 

främst gällande processer istället för ekonomiska tal, som är en förändring. Produktionschefen 

påpekar att morgonmöten nu sker varje dag, där en nackdel i början var att dem drog ut på 

tiderna. Nu har en fem minuters gräns satts för mötena för att göra dem mer effektiva. Dessa 

möten gästas av gruppmedlemmar samt gruppledare via pulstavlor vid gruppens zon i 

produktionen. Det ska finnas en målbild för varje möte och resultatet av mötena offentliggörs 

för alla medarbetare via mötesprotokoll. Produktionsledaren nämner att informationsflödet 

fått en viktigare roll och att tillgången till information blivit bättre.  

Produktionsledare: “Vi hade fruktansvärt dålig information, en jätte dålig leveransprecision 

på 70% och förstod inte varför det här berget med ordrar växte. Det var tillslut att alla satte 

ner foten nästan och sa att nu vill vi ha information, det har hänt en del ända sen den dagen 

egentligen faktiskt.”  

4.4.3.5	Kulturell	styrning	

Efter 8 år så arbetar företaget fortfarande med att föra ut budskapet kring LP och dess filosofi 

bland personalen. Produktionschefen nämner att detta främst beror på den konservativa 

kulturen som genomsyrat företaget.  

Produktionschef: “Jag har fått berättat för mig att för inte så länge sedan, kanske 10, 12, 15 

år sedan, så hade man som dagligt mål att kanske göra halva dagens jobb, sen stod man och 

löste korsord resten av dagen.” 

Produktionschefen påpekar att man tycker rent generellt att alla ska kunna förbättra, men det 

svåra där är få medarbetarna att tro att de får komma med förslag, att få dem att våga tro att 

det ska bli bättre då.  

Produktionschef: “Det är ju det som vi har jobbat mycket med även sen jag började, att folk 

fokuserade mer på känslor än fakta. Man berättar mer hur man känner sig än att berätta hur 

det verkligen ser ut. Det är nu när vi verkligen börjar arbeta med fakta som vi också känner 

att man faktiskt kan påverka kulturen.”  
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Där kommer målsättning in på kartan för att skapa lagkänsla och ena medarbetarna. Resultatet 

enligt produktionschefen där är fler förbättringsförslag inom verksamheten och mer 

initiativtagande. Produktionsledaren håller med och upprepar även vad produktionschefen 

nämnde gällande svårigheten att få med folk:  

Produktionsledare: “Och att få folk att förstå detta som jag anser är en självklarhet, det har 

inte varit lätt kan jag säga. Det har varit riktigt svårt.”  

För att få med folk på resan gjordes omarbete av värderingar i samband med att kontakt togs 

med Produktionslyftet. Företaget upparbetade ett eget format för deras värderingar i form av 

ett symboliskt träd. Där var de flesta inom företaget involverade. I summering handlar det 

kort om att våga säga rätt saker, prata med varandra istället för om varandra, stöd från 

ledning och uppvisa engagemang, samt mer kontinuerlig återkoppling och uppföljning på 

medarbetarnas prestationer. Att våga prova då ifall det blir dåligt kan de alltid gå tillbaka. 

(egen observation)   

Det svåra enligt VD är att få de som är insatta i LP arbetet att förmedla denna information till 

de andra som är mindre insatta. Detta gäller främst med användning av termer och koncept 

som kan uppfattas som svårförståeliga, samt att få medarbetarna att se samt värdera 

förändringar som genomförs. Produktionschefen nämner att han tror visualisering via 

nyckeltal och målsättning kommer hjälpa till stor del att stärka företagskulturen kring LP.  

Produktionschef: “Man är ganska stolt över vad de har åstadkommit i den gruppen så det är 

kul och se. Man ser tydligt att när vi vet vad det är vi håller på med och får fakta kommer 

resultat och det blir roligare och enklare.” 

4.5	Gårö	Plåtprodukter	AB6	

Företaget arbetar främst med bearbetning av tunnplåt och har som vision att vara en modern 

arbetsplast som de anställda är stolta över och som andra pratar om som ett föredöme. 

Produktionen består av en kombination av plåt, plast, trä och digitala fotoramar tillsammans 

för att skapa en modern slutprodukt. Gårö Plåtprodukter genomsyras av en “småländsk” 

hjälpsamhet och samarbete företag mellan och har som främsta konkurrensfördel en modern 

maskinpark, kompetent personalstyrka, hög flexibilitet och lovar att erbjuda hög kvalitet i sina 
                                                
6 Daniel Petersson, VD, Gårö Plåtprodukter AB, platsintervju Gnosjö den 20 april 2016.  

Mattias Svensson, kvalitetsansvarig, Gårö Plåtprodukter AB, platsintervju Gnosjö den 20 april 2016. 

Produktionsmedarbetare, Gårö Plåtprodukter AB, platsintervju Gnosjö den 20 april 2016. 
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tjänster. Företagets affärsidé är uppdelad i tre delar: Företaget ska vara marknadens val inom 

plåtbearbetning, ett Gnosjöföretag med personligt engagemang som alltid är steget före, 

erbjuda koncept och kundunika logistiklösningar till kunde i norra Europa. (Gårö 

Plåtprodukter u.å.) 

 
Nyckeltal (tkr) 2014 2013 2012 
Omsättning  126 223 122 783 133 065 
Res. e. Fin. poster 3 177 5 047 1 792 
Vinstmarginal 2,5% 4,1% 1,3% 
Årets resultat 3 290 4 138 2 107 
Anställda 92 84 74 
Lageromsättningshastighet 12,5 ggr 12,2 ggr 12,3 ggr 
Balansomslutning 85 611 76 162 78 655 
Tabell 4-7: Summering av nyckeltal Gårö Plåtprodukter AB (Gårö Plåtprodukter AB 2015; 
Gårö Plåtprodukter AB 2014) 
 
Gårö Plåtprodukter påbörjade 2013 sin resa mot LP vilket enligt VD:n Daniel Petersson 

främst var en konsekvens av krav från kunder att de skulle arbeta med 5S. Företagets kunder 

är den främsta förklaringen till varför företaget valde att börja arbeta med LP då kunderna 

idag kräver produkterna exakt när de behövs, on time delivery. Företaget som är familjeägt 

ansåg att det var på tiden att de gjorde förändringar då ledningen kände att de inte längre hade 

riktigt grepp om alla bitar sen företaget startade och hade på 18 år växt från omkring 10 

anställda till nästan 100.  

 

Mattias Svensson, kvalitetsansvarig i produktionen, började arbeta på företaget strax innan de 

påbörjade arbetet med LP och kände när han kom till företaget att det var väldigt höga 

kostnader för kvalitetsbrister i form av returnerade produkter och bristande leveransprecision 

bland annat. Han anser att det kändes som att de var tvungna att ta ett beslut, och från hans 

tidigare roller på eftermarknadssidan i bilindustrin saknade han ett långsiktigt fokus hos Gårö 

med långsiktiga åtgärder för att kunna nå företagets vision och affärsidé med stort fokus på 

kvalitet. Efter några år av intensivt LP arbete menar dock VD att arbetet avtagit under hösten 

(2015) då orderstorleken ökade markant och att företagets LP-arbete stannade upp på grund 

av tidsbrist, vilket han ser som den främsta utmaningen framöver där ledningen behöver sätta 

ner foten igen.  

4.5.1	Organisatoriska	förändringar	

Gårö Plåtprodukters främsta förändringar som genomsyrar verksamheten sen de började 

arbeta med LP är användningen av 5S samt det ständiga förbättringsarbetet där införande av 
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förbättringsgrupper för varje avdelning har skett. Företagets arbete med ständiga förbättringar 

har även lett till en högre grad av visualisering där varje avdelning idag har en pulstavla med 

information rörande förbättringsförslag, säkerhet och bemanning framförallt. Den ökade 

visualisering sker även genom skärmar och rapporteringsstationer i produktionen som enligt 

VD har utvecklats med mer information sen de började arbetet med LP och idag visualiseras 

exempelvis inte bara körscheman utan även den dagliga leveransprecisionen. VD menar 

vidare att kommunikationsflödet har blivit bättre och för den som vill ha information finns 

den att få, men det kräver delaktighet från arbetarna som han upplever har utvecklats till det 

positiva.  

Annars menar VD:n att företaget har tagit många beslut som skapat mer utrymme för varje 

medarbetare att ta sina egna beslut och att företaget som helhet försöker arbeta efter ett 

standardiserat arbetssätt. Det är däremot inget som har implementerats vare sig i skrift eller i 

någon högre utsträckning i realiteten förutom i kvalitetsarbetet där det finns ett standardiserat 

förfarande med så kallade kompiskontroller samt att företaget har fått ett ändrat 

förhållningssätt till uppkomna avvikelser för vilka de tar tag i problemen direkt mot tidigare. 

Kvalitetsansvarig nämner även att företaget har bytt affärssystem och implementerat ett helt 

nytt MPS (material planning system) som båda har som syfte att skapa bättre förutsättningar 

att styra verksamheten när det kommer till att bryta ner nyckeltal och avvikelser och samtidigt 

underlätta för uppföljning och feedback. Produktionen har inte ändrats layout-mässigt i någon 

större utsträckning men användandet av Kanban system förekommer i viss mån, vidare har 

företaget även använt sig av ställtidsanalyser och ställtider är något de kontinuerligt arbetar 

med att minimera. 
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Organisatoriska förändringar av LP-principer 
 
 
 
 

Fas 1 
Lean Pilot 

Träning & utbildning inom LP-principer.  
Införande av produktionsceller & processer kopplade till LP inom 
produktionen. 

X 

Införandet av flödessystem. X 
Standardiserade arbetsuppgifter.  
Reducerade ställtider. X 
Kvalitetskontroller utförs av anställda. X 

 
 

Fas 2 
Managing by 
value 
stream 

Införande av visuella styrmedel. X 
Fokus på värdekedjan & definierade värdekedjor.  
Produktionsceller infört för samtliga delar av produktionen.  
Lagernivån hålls låg & konsekvent. X 
Införande av förbättringsgrupper. X 

 

Fas 3 
Lean enterprise 

Ständiga förbättringar en del av företagets vardag.  
Ökat samarbete med externa partners. X 
LPs metodik & kultur integrerat i företaget.  
Organisationen styrs efter värdekedjor.  

Tabell 4-8: schema baserat på Maskell, Baggaley och Grasso’s (2012) ”Maturity Path” 

4.5.2	Ledarskap	

Företaget är ett familjeföretag som enligt VD:n har gjort att han fortfarande är ganska 

operationellt delaktig, vilket han tycker är kul och något som är svårt att ändra på om man 

som honom gillar entreprenörskap. 

VD: ”Oftast blir jag ju involverad i projektgrupperna om det är några nya projekt. Helst 

hade jag velat vara utanför projekten och coachat istället men det blir ofta att det hamnar på 

mina axlar. Så där finns, eller brister det lite just för att man är operativ” 

Både VD och kvalitetsansvarig anser att ledningen aktivt har tryckt ut ansvar, den största 

förändringen eller svårigheten skulle man kunna säga har varit att se till att rätt person har rätt 

ansvar och befogenheter. Tidigare menar VD:n att det har varit otydligt vilka befogenheter 

och ansvar som framförallt gruppledarna har haft och till följd av LP har gruppledarna också 

fått kanaler så som dagliga morgonmöten med ledningen där de har kunnat påpeka var det 

brister när det kommer möjligheten att utföra deras arbete, vilket ledningen senare tagit beslut 

på och att de sen är trygga i sina roller. Produktionsmedarbetaren som endast har arbetat en 

kort tid i företaget har uppfattningen att den som vill och visar framfötterna belönas med ett 

högre förtroende från ledningen. 
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Intervjuare: “Svårigheten i att delegera ut ansvar eller?” 

VD: “Nej inte delegera ut men att se till så att, få puls i det. Det hade varit lättare om man 

inte hade varit uppe i det på samma sätt.”  

Både VD och kvalitetsansvarig arbetar mycket operationellt och försöker vara med där det 

händer. Båda respondenterna vittnar om att de ofta blir involverade i diverse projekt som tar 

plats i företaget som kan göra det svårt att hålla uppe LP-arbetet vilket under hösten 2015 

stannade av på grund av stora orderstorlekar och det fanns helt enkelt inte tid till att fokusera 

på LP då enligt VD. Eller som kvalitetsansvarige säger; ”jag är med i kulisserna hela tiden”. 

Receptet enligt VD är ett pushande, coachande och positivt ledarskap där det gäller att vara 

lyhörd och utstråla delaktighet genom att vara mer synlig i produktionen idag än tidigare. En 

roll som har förändrats är mellanchefernas, och då framförallt gruppledarna som har fått ta ett 

större prioritetsansvar med tydligare ansvarsroller än före LP. Kvalitetsansvarig tycker att 

ansvaret för ett lyckat LP-arbete kommer både ovan- och underifrån. Lika viktigt som det är 

att ledningen visar engagemang måste även medarbetarna visa att de är sugna på detta, där 

kommer ledningens roll in och se till att de förbättringsförslag och tankar som medarbetarna 

har lyfts fram, det är en ömsesidig växelverkan.  

Intervjuare: “Men om det kommer nu till framtiden om ni ska fortsätta arbeta med LP och 

vad är de största utmaningarna?” 

VD: “Nej men det är ju att vi i ledningen sätter ner foten igen och jobbar stenhårt på det. Ta 

små små steg hela tiden. Att ändra världen direkt går ju inte.”  

Utmaningen som kvalitetsansvarig ser som betydelsefull inför det fortsatta LP arbetet är hur 

ledarskapet förmedlar ut olika budskap som han ser som bristfälligt idag. Vem ansvarar 

egentligen för att information kommer ut och till vem, vilket han ser som en ledarskapsfråga. 

Som det är idag är det största ansvaret på gruppledarna som via morgonmötet med ledningen 

sedan för ut den informationen till sina medarbetare. I samtal med en operatör i produktionen 

framgår det att han inte har någon uppfattning om vad företagets övergripande mål är för 

några samt att han inte har fått någon direkt utbildning eller uppfattning kring vad LP faktiskt 

innebär. Kvalitetsansvarig är på detta område självkritisk och säger också att utbildning av 

personalen, framförallt för nyanställda har halkat efter kring företagets arbete med LP. Denna 

bild delar även VD och den enda formella utbildningen inom LP är att alla anställda har 

deltagit i ett simulerat lego-spel som enkelt illustrerar vilka effekter LP kan få förutom de 

kurser och coachning som ledningen har fått från produktionslyftets lean-coacher. 
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4.5.3	Verksamhetsstyrning	

4.5.3.1	Planering	

Kvalitetsansvarig anser att planeringsarbetet har förändrats mycket sen LP och berättar hur 

företaget tidigare slängde in resurser där de behövdes helt enkelt. Vidare har 

planeringshorisonten både blivit längre och kortare. Han vidareutvecklar och förklarar att 

företaget idag har bättre kontroll på framtiden och kan se längre fram i tiden när det kommer 

bli jobbigt med cirka 8 veckors framförhållning, men att branschen är väldigt kort och 

dagsplanering är ett måste vilket har fått allt mer fokus idag. Enligt VD är 

planeringsprocessen något som de kontinuerligt arbetar med. 

VD: ”Det är något som vi arbetar med hela tiden, planeringen är otroligt viktig för att vi ska 

kunna leverera en leverans till kund som håller. Så det är ju något vi har brottats med väldigt 

mycket för att få till den, det är det absolut viktigaste. Att ha ett bra planeringssystem och det 

var därför också vi bytte affärssystem för vi tyckte inte att vi fick den hjälpen vi behövde.”  

Planeringen sker idag i hög utsträckning på daglig basis via morgonmöten där 

produktionschef träffar alla gruppledare där stort fokus är på den dagliga driften och 

framförallt personaltillgängligheten. Företaget använder sig även av budget som inte har 

förändrats något sen de började arbeta med LP och VD berättar hur framförallt han själv sätter 

budgeten ganska noga. Vidare nämner han att de har bytt affärssystem och implementerat ett 

nytt MPS (material planning system) men han påpekar att systemen fortfarande är för osäkra 

för att följa upp på vilket försvårar uppföljningsarbetet. Kvalitetsansvarig anser inte heller att 

systemet har kommit igång till fullo än men ser stora möjligheter redan idag då systemet 

möjliggör för en enklare uppföljning för exempelvis stycktider, ställtider, kassationer.  

4.5.3.2	Cybernetisk	styrning		

Företaget har haft svårt för att sätta handfasta mål för företaget som helhet och aktiviteterna 

inom företaget. Kvalitetsansvarig anser att det idag är större fokus på mål genom LP men att 

det förmodligen borde vara bättre. Företaget mäter många KPI men är inget som har 

förändrats sen LP enligt både VD och kvalitetsansvarig. Leveranssäkerhet och kvalitetsbrister 

är det viktigaste KPI att följa upp men VD tittar även på information som orderingång för att 

nämna något. Annars har de inga mätetal som de följer upp direkt eller presenterar i någon 

högre utsträckning förutom specifikt leveransprecisionen som är det absolut viktigaste 

KPI:en. Den följs upp veckovis genom affärssystemet och visualiseras dagligen för operatörer 

i produktionen via skärmar och rapporteringsstationer som en del av den dagliga 
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verksamhetsstyrningen. Det formella styrsystemet fungerar som VD benämner det, ”det är 

som ett familjeföretags”. De har ingen ekonomichef eller controller. VD själv är 

gymnasieekonom i grunden och anser själv att företagets ekonomistyrsystem inte stödjer 

medarbetarna i deras dagliga arbete i någon större utsträckning med ständiga förbättringar, 

vilket bekräftas av operatörer i produktionen som vi fick tillfälle att prata med. När företaget 

bytte sitt affärssystem för en tid sen jobbade de tätt med företagets revisorer för att få fram en 

struktur på ekonomistyrsystemet som stödjer företaget i sitt LP arbete. Mer konkret innebar 

det att företaget ville skapa bättre förutsättningar till uppföljning och möjliggöra nedbrytning 

av KPI:er för att komma till roten med avvikelser som har underlättat företagets 

verksamhetsstyrning anser VD:n. 

 

VD: ”Det är en brist och där tror jag säkert att det finns pengar att tjäna om vi skulle 

anställa en ekonomiansvarig och börja jobba aktivt med nyckeltal och den här biten. Men än 

så länge har vi känt att det har fungerat ändå”.  

Kvalitetsansvarig anser att de följer upp bra mycket bättre idag än före LP. Företaget har 

skapat fler vägar att gå och finna information på och framförallt genom det nya MPS systemet 

men även det nya affärsredovisningssystemet som han inte anser har kommit till sin linda 

ännu men skapar möjligheter för framtiden. Företagets KPI:er upplever han som bristfälliga 

för att stödja honom i sin roll som kvalitetsansvarig och i sitt dagliga arbete med 

produktionen. Där stödjer istället det nyligen implementerade MPS honom bättre med främst 

icke-finansiella mätningar som kapacitetsutnyttjande, leveransprecision och andra 

produktions- och kvalitetsinriktade mätningar. Det innebär vidare, enligt kvalitetsansvarig, 

möjligheten till högre detaljeringsdjup i olika analyser för att kunna bryta ner information mer 

i detalj, för vilket information och mätningar i högre utsträckning ska kunna förmedlas till 

anställda så att den dagliga verksamhetsstyrningen i produktionen förbättras men att man 

ännu inte kommit dit. Budget är vidare en stor del av företagets verksamhetsstyrning och det 

som olika avdelningar främst följs upp på. Budgetanvändandet har inte förändrats något sen 

företaget började arbeta med LP och bygger framförallt på historisk information samt 

prognoser från företagets kunder. Kvalitetsansvarig anser att detta är det viktigaste som han 

följs upp på som händer en gång per månad.  
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4.5.3.3	Belöningssystem		

Företaget har haft ett etablerat belöningssystem sen det startade som ett sätt att få med sig 

personalen på, där 5% av vinsten sätts av. Belöningssystemet har utvecklats ytterligare till 

följd av LP och är framförallt fokuserat på antalet förbättringsförslag där varje avdelning som 

kommer upp i 10 förbättringsförslag får köpa fika på företaget och så fortsätter det enligt 

kvalitetsansvarig.  

4.5.3.4	Administrativ	styrning	

Företaget har tagit många beslut som VD anser har skapat utrymme för varje medarbetare att 

kunna ta mer egna beslut idag än före LP. Men han anser även att beslutsfattandet har minskat 

för att man har tagit fram tydliga regelverk för beslutsfattandet och för exempelvis 

inköpsförfarandet när produktionsgrupper ska köpa in nya verktyg exempelvis, som han anser 

har gjort att den typen av dagliga beslut har minskat. En av produktionsmedarbetarna vi pratat 

med anser att dem som arbetar dagligen i produktionen har fått mer ansvar men även 

befogenheter för den delen. Operatören i fråga började för snart ett år sedan och genom att 

visa framfötterna fick han snabbt mer ansvar enligt honom själv, däremot saknar han konkret 

utbildning om LP och kan inte svara för vilka verktyg eller metoder företaget använder sig av. 

Kvalitetsansvarig fortsätter och menar att det är ett område som företaget har halkat efter med, 

utbildningen för nya inom LP. VD berättar hur de aktivt har jobbat med att förändra ansvar 

och befogenheter vilket främst yttrar sig genom förbättringsgrupperna där 

produktionsgrupperna i största möjliga mån tar sina egna beslut om det inte handlar om för 

stora förändringar eller belopp. Något som har rotat sig enligt både VD och kvalitetsansvarig 

är produktionsgruppernas dagliga morgonmöten där de går igenom en fast agenda för 

personalsammansättningen och de dagliga operationerna bland annat via pulstavlor för varje 

avdelning. Möten är något som VD tycker har ökat i frekvens sen LP men menar samtidigt att 

de har blivit mer produktiva genom upparbetade ramverk för hur mötena ska gå till. 

Företagets problemlösning är något som har förändrats och idag är inställningen att problem i 

produktionen ska lösas direkt i så hög utsträckning som möjligt.  

4.5.3.5	Kulturell	styrning	

Efter att Gårö Plåtprodukter börjat anamma LP mer i sina arbetssätt har kulturaspekten fått en 

viktigare klang som styrningsmoment. En kultur med allt fler möten har växt fram enligt 

kvalitetsansvarig för att sammanfoga samtliga avdelningar inom företaget. 
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Kvalitetsansvarig: “Sen försöker jag smita ut och vara med på teamens morgonmöten för att 

lyssna in brus och eventuella signaler. Är ju klart ett bra sätt att lösa sjukfrånvaro och 

överbeläggning i produktionsgrupperna. Tycker vi har rätt bra struktur på det. Är det något 

vi känner drar över, tar vi det direkt efter.”  

Dock nämner produktionsmedarbetaren att det är lätt att bli blind i produktionen för 

förändringar som sker men ser morgonmötena som positiva som en kanal att föra fram tankar 

och idéer. När det kommer till LP verktyg eller metoder finns ej någon kunskap kring dess 

användningsområden hos produktionsmedarbetaren. Emellertid råder en mer decentraliserad 

struktur sen LP infördes med ledning som vistas allt mer ute i produktionen enligt 

kvalitetsansvarig. Förbättring som en del av kulturen har blivit vanligare inom Gårö’s 

verksamhet. Däremot nämner Petersson att integrering av LP inom kulturen kommer ta tid då 

det upplevs som stressigt att hantera när andra saker kommer i vägen. 
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5.	Analys		

 
I detta kapitel sammanfogas den empiriska delen med det teoretiska avsnittet för att analysera 
utefter studiens konceptuella modell och forskningsfrågor. Diskussion sker gällande LP’s 
effekter och utmaningar på verksamhetsstyrning och ledarskap bland fallföretagen med teori 
samt de tidigare empiriska studiernas resultat som kontext.  

 

5.1	Identifiering	av	mognadsgrad		

 
Företag Emballator 

Lagan 
Växjöplast Glamox Luxo Gårö  

Bransch Plast: hinkar, 
burkar 

Plast: kapsyler Belysningslösningar Plåtprodukter 

Värderingar Engagemang, 
kvalitet, miljö, 
tillgänglighet, 
service, säkerhet 

Kvalitet, 
engagemang, 
utveckling  

Kunder, samarbete, 
åtagande, kvalitet, etik 

Engagemang, 
service, 
kvalitet 

PL start (år) 2007 2014 2008 2013 
Tabell 5-1: Sammanställande data för fallföretagen		
 

Maskell, Baggaley och Grasso (2012) anser att företag går igenom tre olika mognadsfaser vid 

införandet av LP’s metoder och verktyg vilka de presenterar via sin modell “Maturity Path”. 

Författarna menar vidare på att företagens verksamhetsstyrning kommer se olika ut beroende 

på vilken fas de befinner sig i, vilket gör det relevant att först identifiera fallföretagens 

spridning av LP för att via modellen därigenom identifiera företagens mognadsfas. Modellen 

kan liknas vid Produktionslyftets metodik “Sneda Vågen” som också utgår från tre faser som 

de anser företag bör gå igenom vid övergången till LP (Produktionslyftet 2013). I tabellen 

nedan presenteras och summeras fallföretagens organisatoriska förändringar till följd av deras 

övergång mot LP för att identifiera vilken mognadsfas de befinner sig i. Alla fallföretag har 

använt sig av interna pilotgrupper för att först testa större organisatoriska förändringar innan 

de har anammats av hela företaget. Men intressant att nämna är att samtliga företag påpekat 

att det framförallt har varit den interna drivkraften som drivit igenom de nödvändigaste 

förändringarna, men att Produktionslyftets coacher och utbildningar varit startskottet för 

samtliga företags LP resa. Fullerton, Kennedy & Widener (2013) lyfter fram vikten av att 

företag får tid att anpassa sig till de förändringar som LP innebär både när det gäller ett 

företags ledarskap och verksamhetsstyrning för vilket Chenhall (2003) lyfter fram att hänsyn 

bör tas till ett företags specifika miljö, strategier och utsatta mål. Flera av respondenterna så 
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som VD:n på Emballator Lagan, produktionsledaren på Glamox Luxo och verktygsteknikern 

på Växjöplast vittnar om hur lätt det är att bli blind för alla de förändringar som faktiskt tar 

plats i företaget till följd av LP, vilket är fullt naturligt då LP ses som ett kontinuerligt arbete 

under en lång tid enligt Alves och Alves (2015) och Belekoukias, Garza-Reyes och Kumar 

(2014).  

 

Studiens företag började inte anamma LP vid samma tidpunkt och det går att se enligt tabellen 

nedan att företagen befinner sig i olika mognadsfaser vilket därmed går i linje med Maskell, 

Baggaley & Grasso (2012) påstående att företag som använder sig av LP befinner sig i olika 

mognadsfaser. Dock verkar det inte som att tidsaspekten har en avgörande faktor, om än lite, 

för hur långt studiens företag har kommit i sitt arbete med LP som indikerar på att det finns 

andra faktorer inom företagen som har en större påverkan på LP’s framgång. Likt Maskell, 

Baggaley och Grasso (2012) samt Vinod et al. (2015) får kvalitet en viktigare roll inom LP, 

som alla fallföretag nämnt och infört. Glamox Luxo har emellertid inte fört ut 

kvalitetsansvaret på de anställda, vilket företagets produktionsansvarig själv nämner som en 

brist. Samtliga fallföretag har infört produktionsceller eller processer kopplade till LP, men på 

Gårö finns en avsaknad av utbildning och träning av personal i LP samt även standardiserade 

uppgifter. Det kan ses som en nackdel då “Maturity Path” menar att personal bör först 

utbildas för att sedan kunna placeras i produktionsceller där de kan tillföra mest nytta genom 

en hög kompetens. (Maskell, Baggaley & Grasso 2012) Ständiga förbättringar är något som 

samtliga fallföretag förutom Gårö har lyckats införliva som en del av företagens kultur. 

Förbättringsgrupper och det kontinuerliga förbättringsarbetet har emellertid samtliga företag 

introducerat. Den främsta bristen som gick att urskilja hos fallföretagen är avsaknaden av 

identifierade värdekedjor och låta produktionen styras efter specificerade värdekedjor som 

Womack och Jones (2003) lyfter fram som en huvudaktivitet i företag som arbetar med LP för 

att enklare kunna identifiera Ohno’s (1988) sju slöserier utifrån ett definierat värdeflöde. För 

Emballator Lagan gick det tydligt att se att fokus låg på värdekedjor i produktionen men att 

företagets flöden var relativt simpla som enligt produktionsansvarig resulterar i att helt 

definierade värdekedjor inte är en nödvändighet.  

 

Enligt tabellen nedan uppfyller Emballator Lagan samtliga kriterier för fas ett och två förutom 

produktionsceller för övergripande delar av produktionen. Men på grund av det enkla flödet 

som produktionen har (egna observationer; produktionsansvarig) kan det antydas att 

Emballator Lagan oberoende av detta befinner sig i mognadsfas tre. Växjöplast uppfyller i sin 
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tur även alla kriterier för mognadsfas ett men avsaknaden av både definierade värdekedjor och 

produktionsceller gör att företaget placeras i mognadsfas två. Glamox Luxo och Gårö placeras 

båda i mognadsfas ett. Även om företagen uppfyller kriterier från både fas två och tre gör 

avsaknaden av fundamentala delar som träning och utbildning av personalen, standardiserade 

arbetsuppgifter och kvalitetskontroller som utförs av de anställda, vilka flera författare lyfter 

fram som centrala delar i företag som arbetar med LP (Kumar 2010; Petersson et al. 2012; 

Ross 1993), att företagen inte kan placeras i en högre mognadsfas. Från tidigare forskning, 

tabell 3-1, gick det att utläsa att företag som börjat arbeta med LP i hög grad anammat dess 

metoder och verktyg samt ytterligare teknologier vilket fallföretagen gjort, därmed bekräftar 

det vad tidigare studier har kunnat se. Detta påstående får substans utifrån studiens resultat, 

men kan inte ge en förklaring till varför företag som börjat arbeta med LP före andra företag 

ändå inte når upp till en högre mognadsfas. Det skulle potentiellt kunna indikera att 

exempelvis Glamox Luxo endast fokuserat på LP’s verktyg och metoder i jämförelse med 

Växjöplast som även arbetat med företagets värderingar och kultur för att stödja den nya LP-

strategin, och har under en kortare tidsperiod kunnat uppvisa en högre mognadsgrad utifrån 

Maskell, Baggaley och Grasso’s (2012) ramverk för mognadsfaserna kopplat till ett företags 

användande av LP. Ytterligare grund för detta skulle vara att både Emballator Lagan och 

Växjöplast har lagt stora resurser på att utbilda sin personal och skapa förståelse för vad LP 

innebär för deras företag som i högre grad saknas i Gårö och Glamox Luxo.  

 

Av Ohno’s (1988) sju slöserier har minimering av lager, överproduktion och väntetider högst 

fokus bland fallföretagen. Slutligen har alla upplevt förbättrad operationell prestanda inom 

kvalitet, leveransprecision, lageromsättning och produktivititet, vilket är enligt vad Netland, 

Schloetzer och Ferdows (2015) nämner som fördelar med införande av LP. Även företagens 

högre fokus på kvalitet samt kostnadsreduceringar efter införandet av LP kan liknas vid vad 

Deflorin och Scherrer-Rathje (2011) såg i sin studie. Emellertid är detta inte enkelt att se i 

företagens nyckeltal och kräver en studie med en längre tidsram, då LP är ett arbete som tar 

tid innan resultat visas (Womack & Jones 2003). Vad dessa förändringar fått för effekter på 

företagens verksamhetsstyrning och ledarskap blir nästkommande del av analysen.	
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 Organisatoriska 

förändringar till 
följd av LP  

Emballator 
Lagan Plast 

Växjöplast Glamox 
Luxo 

Gårö 

 
 
Fas 1  
Lean Pilot 

Träning & utbildning 
inom LP-principer 

X X X  

Införandet av 
produktionsceller & 
processer kopplade 
till LP inom 
produktionen 

X X X X 

Införandet av 
flödessystem 

X X X X 

Standardiserade 
arbetsuppgifter 

X X   

Reducerade ställtider X X X X 
Kvalitetskontroller 
utförs av anställda 

X X  X 

 
 
Fas 2 
Managing 
by value 
stream 

Införande av visuella 
styrmedel 

X X X X 

Fokus på 
värdekedjan & 
definierade 
värdekedjor 

X    

Produktionsceller 
infört för samtliga 
delar av 
produktionen 

    

Lagernivån hålls lång 
& konsekvent 

X X X X 

Införande av 
förbättringsgrupper 

X X X X 

 
Fas 3 
Lean 
Enterprise 

Ständiga 
förbättringar en del 
av företagets vardag 

X X X  

Ökat samarbete med 
externa partners 

X X X X 

LPs metodik & 
kultur integrerat i 
företaget 

X X X  

Organisationen styrs 
efter värdekedjor 

    

Tabell 5-2: Sammanställande av LP förändringar inom fallföretagen 
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5.2	Effekter	på	ledarskapet 
I detta avsnitt analyseras vad som karaktäriserar det förändrade ledarskapet i studiens 
fallföretag. Vidare analyseras vilka förändringar och effekter som LP bidragit till i 
fallföretagens ledaskap med utgångspunkt i Peterssons et al. (2012) fyra principer för ett 
lyckat LP-ledarskap sammanvävt med relevant teori, tidigare forskningsresultat och resultatet 
av företagens mognadsfaser utifrån avsnitt 5.1. 

5.2.1	Träna	och	utveckla	personal	

LP definieras enligt Padkil och Leonard (2014) som en strategi med fokus på minimering av 

ett företags resursslöserier identifierade av Ohno (1988). Womack, Jones och Roos (1990) ser 

också LP som en metod för att ständigt minska ett företags resursslöseri med fokus på att 

identifiera aktiviteter som bidrar till värdeökandet för företagets kunder. Anthony et al. (2014) 

menar i sin tur att en decentraliserad struktur där makten flyttas nedåt i företaget får som 

konsekvens att medarbetarnas roller förändras med högre ansvar som konsekvens och deras 

kompetens får en allt högre inverkan på företagets prestationer. I tidigare studier betraktats 

detta som en utmaning för företag som arbetar med LP att träna personalen tillräckligt för att 

få de involverade i LP arbetet (Eriksson 2010). Studiens samtliga företag har naturligt fått 

utbildning inom LP som har tillhandahållits genom Produktionslyftets program, men den 

utbildning som företagen erhöll var förbehållet till några få personer i varje företag, vilket i 

samtliga fall har bestått av någon från ledningen och någon medarbetare från produktionen. 

Gårö’s VD är självkritisk när det kommer till utbildning och utveckling av personalen, och 

menar att det är ett område som företaget har hamnat efter på och den enda officiella 

utbildningen är ett lego-spel kopplat till LP.  

 

Produktionsmedarbetaren på Gårö hade ingen direkt koll över vilka verktyg från LP företaget 

använder och har heller inte fått utbildning direkt kopplat till LP. Det tydliggör bristen av 

utbildning för personalen vilket Fullerton, Kennedy och Widener (2013) betonar som kritiskt 

när beslutsfattandet inom LP ska tas så nära verksamheten som möjligt vilket kräver utbildad 

personal, och för att skapa en känsla hos personalen att de har tillräckliga kunskaper för att 

möta de krav som LP innebär med nya metoder och verktyg. Det initiala förändringsarbetet 

mot LP hos Gårö kommer främst från ledningen, som även är fallet hos Emballator Lagan och 

Växjöplast. Ballé och Bouthillion (2011) anser att vid införandet av nya produktionsmetoder 

och större förändringar är ledarskapets engagemang av största vikt för att göra medarbetarna 

införstådda med motivet till förändringen som tydligt brister hos Gårö och i början även hos 

Emballator Lagan, där företagets VD menar att förankringen hos medarbetarna var alldeles 

för dålig i uppstarten tillsammans med bristande utbildning av personalen vilket gjorde att 
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företaget inte fick den draghjälpen de behövde. En aspekt som Brännmark och Eklund (2013) 

identifierade i sin studie kring LP är att toppstyrning i början av en stor förändringsprocess 

som LP är vanligt.  

 

Emballator Lagan har idag utvecklat ett standardiserat introduktionsprogram även om de inte 

ger medarbetarna en helhetsbild utan endast för att klara av sina uppgifter, vilket saknas i 

resterande fallföretag. Samtliga respondenter vid Växjöplast målar däremot upp en positiv 

bild när det kommer till träning och utveckling av personalen där företagets VD lyfts fram 

som oerhört drivande tillsammans med att ledarskapet har haft en stöttande roll. Exempelvis 

har ledning tillsammans med personalen arbetat om företagets grundvärderingar som tyder på 

att ledningen tagit ett steg tillbaka och låtit medarbetare varit delaktiga i beslutsfattandet som 

Forslund (2009) lyfter fram som ett positivt ledarskap och får medhåll av Yukl (2006) som 

menar att en organisationskultur där ledare aktivt arbetar med utbildning och värderingar 

positivt influerar anställda som inte gick att se lika tydligt i de andra fallföretagen förutom hos 

Emballator Lagan. Emballator Lagan, vilka precis som Växjöplast, har tagit fram ett mindre 

kompendie där centrala LP koncept förklaras och slöserier presenteras. Likväl leder inte detta 

nödvändigtvis till att medarbetarna är fullt införstådda med vad en förändring mot LP innebär 

då verktygsteknikern på Växjöplast inte kan nämna specifika verktyg eller metoder kopplade 

till LP förutom 5S. Ledare som ”coach” nämns som positivt (Dombrowski & Mielke 2013; 

Gelei, Losonci & Matyusz 2014) vilket är så ledarskapet benämns i Växjöplast men det 

framgår från intervjuer med ledningen att de har ”översatt” metoder och verktyg från 

utbildningar inom LP till företagets ”språk” för att göra det enklare för medarbetarna att 

förstå. Det skulle potentiellt kunna vara en förklaring på bristen av kunskap hos 

produktionsmedarbetarna även om de erhållit utbildningar. Detta är även fallet hos Emballator 

Lagan där personal fått utbildning men hos Glamox Luxo och Gårö finns en brist gällande 

utbildning som potentiellt kan komma att påverka företagens prestationer negativt enligt 

Anthony et al. (2014) då medarbetarna behöver kunskap för att själva kunna identifiera 

slöserier i produktionen inom LP (Padkil & Leonard 2014). Det skulle potentiellt kunna vara 

en faktor till varför företagen placerar sig i den lägsta mognadsfasen för organisatoriska 

förändringar (se tabell 5-2).  

 

I Glamox Luxo har förändringen framförallt kommit underifrån och inte från ledningen, vilket 

är en brist som Forslund (2009) nämner det att ledarrollen i början av en stor 

förändringsprocess är viktig för att kunna vägleda en verksamhet eller grupp i rätt riktning 
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genom bland annat utbildning i syfte att nå uppsatta mål och effektivisera arbetet. Bristande 

engagemang från ledningen, minimalt med utbildningar inom LP för personalen och en 

konservativ företagskultur har flera gånger varit nära att avsluta Glamox Luxo’s arbete med 

LP. Utveckling av medarbetarna sker främst genom företagets två lean-coacher som varit 

drivande i utvecklingen av LP många gånger utan ledningens stöd, där inställningen mot 

företagets kultur från ledningen är ganska lättsam som produktionschefen säger det “att har 

man tur så löser det sig själv”. Utvecklingen av personalen är genomgående för samtliga 

företag en fråga som alltmer tagits över av skiftledare/gruppledare vilka i samtliga företag 

blivit ansvariga för att se till att rätt information når fram till sina medarbetare. De är en svår 

roll vilket betonas inom Växjöplast då det konstant sker nya förändringar. Nya förändringar 

kräver att skiftledarna i sina nya roller inom samtliga fallföretag behöver vägledning genom 

utbildning för att kunna förmedla information och utveckla medarbetarna, som kan vara svårt 

då miljöerna i samtliga fallföretag upplevs som stressiga. Det ökade ansvaret bland anställda 

är en tydlig effekt från tidigare studier (Brännmark & Eklund 2013; Marin-Garcia & Bonavia 

2014) Men en för stressig miljö kan enligt Forslund (2009) medföra att det finns mer problem 

än vad tiden räcker till, i detta fall för gruppledarna i deras nya roller, som gör prioritering till 

den huvudsakliga aktiviteten och utvecklingen av medarbetarna lätt hamnar i skymundan. 

 

Det kan liknas med effekten som flera tidigare studier har kunnat se att företag samt ledning 

lägger för mycket fokus på endast verktyg inom LP utan diskussion kring deras relevans och 

praktiska nytta (Brännmark & Eklund 2013; Dombrowski & Mielke 2013; Gelei, Losonci & 

Matyusz 2014; Hasle & Nielsen 2013). Det indikerar hur viktig medarbetarnas kunskap och 

förståelse för LP är då det ständiga förbättringsarbetet, som är det som tydligast har förankrat 

sig hos fallföretagen och förändrat deras arbetssätt, sker hos just produktionsmedarbetarna. 

Brist av kunskap går att bevittna i alla företag förutom Emballator Lagan som även är det 

företaget som kommit längst i sitt arbete med LP utifrån tabell 5-2. Detta skulle kunna 

indikera på att det finns en koppling mellan personalens utbildningsgrad och ett LP-företags 

mognadsgrad och spridning i form av antal verktyg och metoder.  
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Ledarskap: Träna 
och utveckla 
personal 

Emballator Lagan Växjöplast Glamox Luxo Gårö 

Effekter - LP verktyg används till 
större grad  
- Medarbetarna lyfts fram: 
får mer ansvar 
- Ledning mer som coach 
- Mer engagerade ledare 
 

- LP verktyg används till 
större grad  
- Medarbetarna lyfts 
fram: får mer ansvar 
- Ledning mer som coach 
- Mer engagerade ledare 

- LP verktyg används till 
större grad  
- Medarbetarna lyfts fram: 
får mer ansvar 
- Ledning mer som coach 
- Mer engagemang från 
ledningspositioner på lägre 
nivåer 

- LP verktyg används till 
större grad  
- Medarbetarna lyfts 
fram: får mer ansvar 
- Mer engagerade ledare 

Utmaningar - Träna all personal 
tillräckligt för att skapa 
engagemang för LP 
- Skapa förståelse på alla 
nivåer kring LP verktyg 
som används 

- Träna all personal 
tillräckligt för att skapa 
engagemang för LP 
- Skapa förståelse på alla 
nivåer kring LP verktyg 
som används 

- Träna all personal 
tillräckligt för att skapa 
engagemang för LP 
- Skapa förståelse på alla 
nivåer kring LP verktyg som 
används 
- Utbildning hamnar i 
skymundan på grund av 
vardaglig stress 

- Träna all personal 
tillräckligt för att skapa 
engagemang för LP 
- Skapa förståelse på alla 
nivåer kring LP verktyg 
som används 
- Utbildning inom LP ej 
högt fokus 
- Ledning centraliserad: 
utbildning glöms bort 

Tabell 5-3: Summering 5.2.1 av effekter och utmaningar sedan införandet av LP 

5.2.2	Kommunikation	och	förnyelse	av	arbetssätt	

Bra kommunikation inom en verksamhet nämns som en grundpelare för att etablera starkare 

företagskultur och engagera medarbetare kring produktionsmetoder så som LP (Maskell, 

Baggaley & Grasso 2012). Det bekräftas även av Alpenberg och Scarbrough (2016) resultat 

från deras studie som visar på att bättre samarbete inom en verksamhet är positivt relaterat till 

framgångsrikt användande av LP, och där ledarrollen är viktig eftersom Yukl (2006) påpekar 

att den kan påverka organisationskulturen beroende på hur ledaren arbetar med värderingar 

och föreställningar. Givet införandet av LP i respektive fallföretag och när det kommer till 

kommunikation och förnyelse av arbetssätt har det gått att se att en del effekter fått utslag i 

ledarskapet. Petersson et al. (2012) nämner att ledaren har en viktig roll i LP arbetet och för 

att kunna utveckla verksamheten krävs tydlig och korrekt kommunikation men också ett 

konstant kritiserande av tidigare överenskomna arbetssätt för att finna förbättringar. 

Författarna menar vidare att ledare kan eftersträva detta genom att ställa frågor kring 

avvikelser från standardiserade arbetssätt samt identifiering av aktiviteter där standard saknas. 

(Petersson et al. 2012) Glamox Luxo och Gårö saknar i hög grad användningen av 

standardiserade arbetsuppgifter och används heller inte till fullo av Emballator Lagan samt 

Växjöplast. 

 

Gårö har ej heller infört så många förändringar samt nya arbetssätt som resterande fallföretag 

som kan bero på att ledarskapsfilosofin fortfarande stödjer höga produktionsvolymer, vilket 

enligt Alves och Alves (2015) kan resultera i att LP blir misslyckat. Emellertid genom deras 

ökade förbättringsarbete har en struktur för kritisering av överenskomna arbetssätt etablerats. 
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Gårö har även fördelat ut ansvaret vilket möjliggjort att medarbetare i högre utsträckning kan 

framföra sina förslag till befintliga arbetssätt och processer. Produktionsmedarbetaren på Gårö 

berättade att de belönats med mer ansvar om de fört fram förslag till ledningen. Att ledningen 

trycker mer på kommunikation går att se genom ökad mötesfrekvens, men de har emellertid 

inte lyckats etablera ett system för att förmedla ut budskap som är i likhet med vad Marin-

Garcia och Bonavia (2014) såg i sin studie och som kan innebära ett hinder för utveckling av 

LP arbetet. 

 

Enligt “Path-Goal Theory’s” första punkt är det viktigt att effektiva ledare kan klargöra vad 

målet är, och att samtliga medarbetare involveras i planeringen för att minska oklarheter 

(Forslund 2009). På Glamox Luxo har en effekt som följd av LP blivit att ledningen fördelat 

ut mer ansvar som resulterat i att kritisering av arbetssätt kan nu ske mer frekvent på lägre 

nivåer, men framförallt via gruppledare och förbättringsgrupperna. Emellertid kan en 

utmaning identifieras för ledningen att kulturen är en aning konservativ vilket medför att 

medarbetare är rädda att göra de som de har befogenheter till, som kan liknas med en 

toppstyrd verksamhet (Filev 2008). Dock nämner Brännmark och Eklund (2013) att inom 

toppstyrda verksamheter brukar ledningen vara mest engagerade vid förändringsarbete och 

projekt, vilket inte varit fallet hos Glamox Luxo där den främsta drivkraften kommit från 

botten i och med produktionsteknikerns engagemang. Ledarskapskulturen kan emellertid 

anses blivit mer öppen gällande kommunikation, i och med högre grad av visualisering av mål 

samt mötesfrekvens.  

Kritisering av arbetssätt på Växjöplast sker nu till större grad genom förbättringsarbete, vilket 

även gäller för Emballator Lagan. På bådadera företagen har ledarskapskulturen blivit mer 

öppen i och med fördelning av ansvar och upphöjning av exempelvis skiftledare. Båda har 

anammat ett standardiserat arbetssätt till viss grad vilket underlättar kritisering av arbetssätt 

och förbättringsarbete (Maskell, Baggaley & Grasso 2012; Petersson et al. 2012). Emballator 

Lagan har gått så långt att varje zon-ansvarig inom deras produktion fått mer befogenheter att 

komma med kritik gällande arbetssätt då de enligt ledningen har ett bättre grepp om 

situationen eftersom de befinner sig på plats. Dock på Växjöplast upplyste skiftledaren att det 

högre ansvaret på produktionsarbetarna och framförallt skiftledarna att deras arbetssituation 

blivit mer stressig, att de inte hinner med allt. Det har resulterat i att det blivit en högre 

ledarskapsfråga och att skiftledaren får svårare att ta ansvar, som liknas med vad Hasle och 

Nielsen (2013) såg i sin studie. Som gemensam nämnare för samtliga företag har 
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mötesfrekvensen blivit en kanal för ökad kommunikation, men även att ledningen försöker 

visa sig mer i produktionen och att beslutsvägarna blivit kortare. Parker (2003) såg i sin studie 

att medarbetarnas delaktighet i beslutsfattande kortar ner beslutsvägar och får positiv effekt på 

företag som helhet då samtliga involveras. Detta nämner Forslund (2009) och Yukl (2012; 

2006) som positivt då ledare behöver vara tydliga i sin kommunikation med anställda och 

göra de delaktiga, speciellt vid uppsättning av mål och värderingar. Förtydligande av 

värderingar har fått en mer omfattande roll i varje företag förutom Gårö som till viss del lever 

på sina tidigare värderingar, förutom att de blivit mer kundfokuserade. 

Att en del effekter som identifierats kan återfinnas i samtliga av fallföretagen kan bero på att 

samtliga respondenter inom fallföretagen uttryckt sig som engagerade i LP och intresserade 

att satsa på filosofin på lång sikt. Dombrowski och Mielke (2013) instämmer att detta kan bli 

fallet om engagemang för LP säkerställs bland ledningen eller medarbetarna. En del 

utmaningar har emellertid gått att identifiera för ledningen när det kommer till 

kommunikation och förnyelse av arbetssätt. Medarbetarstyrd kommunikation underifrån som 

fått större betydelse liknas vid Djekic et al. (2014) studie som fann liknande resultat, samt 

utmaningen med att förändra arbetssätt vid exempelvis Gårö kan liknas vid Dombrowski och 

Mielke’s (2013) studie. Varför detta är svårt kan bero på konservativa kulturer men också 

svårigheten att fördela ut ansvar gällande vem som är skyldig att föra vidare information och 

budskap, vilket Eriksson (2010) såg i sin studie. Att skapa en känsla hos anställda att de har 

befogenheter att kritisera arbetssätt är något som Emballator Lagan samt Växjöplast jobbat 

hårt med genom involvering av anställda i beslutsprocesser och kommunikation via 

tavelmöten och rapporteringssystem. Däremot upplever produktionsmedarbetare på samtliga 

fallföretag förutom Emballator Lagan att det fortfarande råder brist på kommunikation och 

ledarna faller när det kommer till att skapa insyn i planeringen, i enlighet med tidigare studier 

såsom Fullerton, Kennedy och Widener (2013) fann i sin enkätundersökning. Likväl går det 

se en ökande trend av vikten med kommunikation för varje fallföretag, som Marin-Garcia och 

Bonavia (2014) nämner som positivt för LP i de fallföretag som de studerade i sin studie. 
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Ledarskap: 
Kommunikation och 
förnyelse av 
arbetssätt 

Emballator Lagan Växjöplast Glamox Luxo Gårö 

Effekter - Mer öppen i 
kommunikation: fler 
möten och visualisering 
av mål samt värderingar 
- Ledning mer 
tidsmedveten: effektiv 
användning av tid 
prioriteras 
- Bättre samarbete 
- Fördelat ut ansvaret 
mer på medarbetare 
- Ledning mer synlig i 
produktionen 

- Mer öppen i 
kommunikation: fler 
möten och visualisering 
av mål samt värderingar 
- Ledning mer 
tidsmedveten: effektiv 
användning av tid 
prioriteras 
- Bättre samarbete  
- Fördelat ut ansvaret 
mer på medarbetare 
- Ledning mer synlig i 
produktionen 

- Mer öppen i 
kommunikation: fler 
möten och visualisering 
av mål samt värderingar 
- Ledning mer 
tidsmedveten: effektiv 
användning av tid 
prioriteras 
- Fördelat ut ansvaret 
mer på medarbetare 
- Ledning mer synlig i 
produktionen 

- Mer öppen i 
kommunikation: fler 
möten och visualisering 
av mål samt värderingar 
- Ledning mer 
tidsmedveten: effektiv 
användning av tid 
prioriteras 
- Fördelat ut ansvaret 
mer på medarbetare 
- Ledning mer synlig i 
produktionen 

Utmaningar - Svårigheter med att 
förmedla ut budskap 

- Svårigheter med att 
förmedla ut budskap 
- En del brister i 
kommunikation: att få 
med samtliga i LP 
arbetet 

- Svårigheter med att 
förmedla ut budskap 
- En del brister i 
kommunikation: att få 
med samtliga i LP 
arbetet 
- Skapa standardiserade 
arbetssätt  

- Svårigheter med att 
förmedla ut budskap 
- En del brister i 
kommunikation: att få 
med samtliga i LP 
arbetet 
- Skapa standardiserade 
arbetssätt  

Tabell 5-4: Summering 5.2.2 av effekter och utmaningar sedan införandet av LP  

5.2.3	Förbättringsarbete	

Ständiga förbättringar eller kaizen som det också benämns är förmodligen den mest 

förknippade produktionsmetoden inom LP (Belekoukias, Garza-Reyes & Kumar 

2014;Womack, Jones & Ross 1990). Svårigheter med utvecklingsarbetet genom ständiga 

förbättringar kan uppstå ifall personer i ledande befattningar inte tydliggör och delegerar klara 

uppgifter med tydlig information för de anställda. Det gäller även vid uppsättning av mål och 

värderingar. Dock som produktionschefen på Växjöplast uttryckte det, att ifall ledaren gör det 

motsatta och ger alltför detaljerad information kan detta också påverka de anställdas 

prestationer och förbättringsarbetet negativt på grund av att de inte får frihet i sitt eget 

beslutsfattande och kan frambringa en dålig arbetsmiljö, vilket stämmer överens med vad 

Forslund (2009) och Yukl (2012; 2006) hävdade. Gemensamt för samtliga företag är att 

utvecklingsarbetet framförallt sker genom att ansvar och befogenheter har fördelats ut på 

medarbetarna och förbättringsgrupper i så hög grad som möjligt. Rollen som har förändrats 

mest är gruppledare/skiftledarens arbetsuppgifter som idag i högre utsträckning är den som är 

ansvarig för det dagliga utvecklingsarbetet och generera förbättringsförslag av arbetssätt till 

följd av LP’s höga fokus på ständiga förbättringar (Womack, Jones & Roos 1990). Men hur 

det fungerar rent operativt ser olika ut, i viss grad beroende på hur centraliserad eller 

decentraliserad företaget är.  

Forslund (2009) lyfter fram vikten av att medarbetare känner att deras åsikter har betydelse 

och att lagbaserade enheter blir allt vanligare där större frihet i tillvägagångssätt utlovas vilket 
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även har fått benämningen medarbetarstyrning. Medarbetarstyrning utgår underifrån en 

verksamhet och får större belysning i samband med LP i jämförelse med toppstyrning som 

den traditionella ledarskapsfilosofin tidigare grundat sig på. (Filev 2008) Gårö som är ett 

familjeföretag har enligt de själva blivit mer decentraliserade men utifrån intervjuer och 

observationer är företaget fortfarande till viss grad centraliserat och ledningen är fortfarande 

nästan dagligen operativt involverade i verksamheten, som företagets kvalitetsansvarig säger: 

”Jag är med i kulisserna hela tiden” vilket även Gårö’s VD håller med om även om han 

önskar att ledningen skulle lämna över mer av det operativa arbetet. Glamox Luxo har också 

en hög centraliseringsgrad gällande beslut som rör förbättringsarbetet. Även om ansvar och 

befogenheter fördelats till anställda menar produktionsledaren på Glamox Luxo att den strikta 

budgetfilosofin i företaget som inte har förändrats något sätter begränsningar på vad han kan 

göra när det kommer till att understödja projekt och förbättringsarbeten som nu enligt både 

VD och produktionschef ska vara det som genomsyrar verksamheten. Toppstyrning i 

samband med stora förändringsprocesser så som LP nämns som en negativ form av ledarskap 

(Brännmark & Eklund 2013) som går att bevittna till viss grad hos Gårö och Glamox Luxo 

med innebörd att ledningen styr mycket av verksamheten med en hög grad av detaljstyrning 

som inte förändrats nämnvärt.  

Tidigare studier benämner också att toppstyrning inom LP-företag har en negativ effekt, och 

betonar istället att ju starkare ledningens engagemang och involvering av medarbetarna är 

desto positivare effekter får det på ett företags arbete och spridning av LP (Hasle & Nielsen 

2013; Marin-Garcia & Bonavia; Netland, Schloetzer & Ferdows 2015). Konsekvensen som 

identifierats hos Gårö och Glamox Luxo är att förbättringsarbetet blir lidande och LP’s 

spridning inom båda företagen blir låg då underställda medarbetare inte förstår vikten med 

förändringarna till följd av bristande stöttning från ledningen. Ett målande exempel är på Gårö 

där LP-arbetet stannade av förra hösten då ledningen inte hade tid för det och för Glamox 

Luxo berättade Lagerlöf att företagets LP-arbete varit nära att haverera flertalet gånger på 

grund av bristande engagemang och stöttning av ledningen. Det understödjs av att båda 

företagen placerade sig lägre än Emballator Lagan och Växjöplast i mognadsfas ett (se tabell 

5-2).  

Växjöplast tillsammans med Emballator Lagan har precis som Gårö och Glamox Luxo 

allokerat ut mer ansvar och befogenheter på de anställda vilken enligt respondenterna beror på 

att förbättringar och utvecklingsarbetet som fått högt fokus i samband med LP ska ske så nära 

verksamheten som möjligt. Emballator Lagan och Växjöplast har kommit längre i detta arbete 
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och har idag en hög grad av decentralisering. Som är en förändring från innan LP enligt 

Växjöplasts VD som nämner att företaget innan LP kantades av toppstyrning och 

demotivation. Däremot nämnde skiftledaren och verktygsteknikern på Växjöplast samt 

produktionsansvarig på Emballator Lagan att även om fler förbättringsförslag genereras per år 

har medarbetarna uttryckt svårigheter när det kommer till att förstå hur förbättringarna leder 

till det stora hela på den ekonomiska biten. Emballator Lagan har dock arbetat aktivt med att 

vända på organisationsschemat för att betona produktionsmedarbetarnas viktiga insats med 

utvecklingsarbetet vilket till stor del är det som driver LP’s utveckling inom båda företagen 

enligt respondenterna. Symboliskt är organisationsschemat för Emballator Lagan, som går att 

finna i produktionen, vänt upp och ner (egna observationer). Den högre 

decentraliseringsgraden för båda Emballator Lagan och Växjöplast har minskat på 

detaljstyrning och resulterat i att medarbetare fått mer frihet i att ta förbättringsbeslut som 

skiftledaren på Växjöplast nämner som en fördel. Ledningen försöker också idag att vara mer 

synliga och visar ett högre intresse i produktionen än tidigare, som även respondenterna från 

Gårö och Glamox Luxo uppger. Ett mer delaktigt ledarskap har därmed blivit en effekt för 

samtliga fallföretag. 

VD:n på Emballator Lagan visar på en hög insiktsnivå då han erkänner att strukturen finns där 

men inte genomförandet, och syftar då främst på medarbetarnas arbetsbeskrivningar att 

gruppledare fått mer befogenheter att ta beslut för förbättringar men att det inte finns ramar 

eller regelverk som tydliggör inom vilka gränser, vilket enligt honom skulle underlätta det 

dagliga arbetet. Det beror på att då kontinuerliga små förbättringar är det som genomsyrar 

samtliga studiens företag i deras arbete med LP som understödjs av teorin (Belekoukias, 

Garza-Reyes & Kumar 2014). Tidigare studier tar upp utmaningen i att ge medarbetare 

befogenheter i syfte att kunna lösa problem i och med det höga fokuset på ständiga 

förbättringar (Eriksson 2010). Däremot hävdar Brännmark och Eklund (2013), Fullerton, 

Kennedy och Widener (2013), och Parker (2003) samtidigt att det är av yttersta vikt och dess 

positiva effekter av att få medarbetarna involverade och känna att de har kunskapen och 

medlen för att möta kraven från LP i bland annat beslutsfattandet. I samtal med 

produktionsmedarbetare i samtliga fallföretag framgår det klart och tydligt att även om de har 

fått mer förtroende, saknar de klara ramar eller regelverk för vad de inom sina 

arbetsbeskrivningar har befogenheter att ta beslut om eller förändra verksamheten. Det 

stämmer inte överens med vad Petersson et al. (2012) nämner kring tilldelat ledarskap vilket 

bör innebära ett högre inflytande på beslutsfattandet för medarbetarna men försvåras till följd 
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av oklara ramar. Enligt produktionsledaren på Glamox Luxo påverkar bristande policys 

medarbetares möjlighet att förändra och utveckla. Ytterligare nämner även skiftledaren på 

Växjöplast hur de ofta är tvungna att prioritera bort LP arbete då produktionen inte kan stanna 

av på grund av ofta hög beläggning, som enligt samtliga respondenter från produktionen gör 

att de lätt blir ”blinda” över företagets utveckling då tid inte ges till uppföljning kring 

förbättringsarbetet.   

Ledarskap: 
Förbättringsarbete 

Emballator Lagan Växjöplast Glamox Luxo Gårö 

Effekter - Förbättringsarbete 
prioriteras högre genom 
belöningar och grupper 
- Ledning stöttar 
medarbetare till högre 
grad 
- Ansvar för förbättringar 
fördelas ut 
- Mer delaktigt ledarskap 

- Förbättringsarbete 
prioriteras högre genom 
belöningar och grupper 
- Ledning stöttar 
medarbetare till högre 
grad 
- Ansvar för förbättringar 
fördelas ut 
- Mer delaktigt ledarskap 

- Förbättringsarbete 
prioriteras högre genom 
belöningar och grupper 
- Ansvar för förbättringar 
fördelas ut 
- Mer delaktigt ledarskap 
- Medarbetare med 
engagemang uppmanas 
kliva fram 

- Förbättringsarbete 
prioriteras högre genom 
belöningar och grupper 
- Ansvar för förbättringar 
fördelas ut 
- Mer delaktigt ledarskap 
- Medarbetare med 
engagemang uppmanas 
kliva fram 

Utmaningar - Blinda för förändringar 
- Inga ramar eller 
regelverk för 
mellanlednings 
befogenheter 
 
 

- Blinda för förändringar 
- Fördelning av ansvar 
och befogenheter hos 
medarbetarna 
- Medarbetare hinner inte 
med förbättringsarbete på 
grund av stress  

- Blinda för förändringar 
- Fördelning av ansvar 
och befogenheter hos 
medarbetarna 
- Medarbetare hinner inte 
med förbättringsarbete på 
grund av stress  
- Detaljstyrning 
förekommer 

- Blinda för förändringar 
- Fördelning av ansvar 
och befogenheter hos 
medarbetarna 
- Detaljstyrning 
förekommer  

Tabell 5-5: Summering 5.2.3 av effekter och utmaningar sedan införandet av LP  

5.2.4	Höjning	av	ambitionsnivåer	och	mål	

LP handlar till stor del om kontinuerligt arbete men även att stegvis göra förbättringar och 

höja mål (Belekoukias, Garza-Reyes & Kumar 2014). “Path-Goal Theory” (Forslund 2009) 

nämner att framgångsrikt ledarskap bör ge uppmuntran till framtida bra prestationer genom att 

sätta höga mål som betonar förnyelse och förändring, som kan kopplas till LP ledarskap enligt 

Petersson et al. (2012) då de föreslår liknande exempel på hur framgångsrika ledare inom LP 

företag bör agera. Att sätta höga mål, höja ambitionsnivåer samt få samtliga medarbetare 

engagerade bör prioriteras, vilket ledningen i alla fallföretag upplevt som svårt på grund av 

den stress som framkommer med kontinuerlig målsättning. Även produktionsmedarbetarna 

upplevde denna stress, såsom skiftledaren på Växjöplast som hellre fokuserar på produktionen 

i sig istället för att jaga nya mål. Det kan liknas med vad Hasle och Nielsen (2013) såg i sin 

studie där en utmaning belystes i form av att för mycket ansvar att nå mål resulterade i högre 

grad av stress bland medarbetarna.  

Emballator Lagan var tidigare toppstyrt men har ändrat ledarskapskulturen sedan LP infördes 

för att kunna nå framtida målsättningar genom styrning underifrån via medarbetarna, vilket de 

nämner själva som viktigt för att få med medarbetarna och bli mer effektiva i sin produktion. 
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Detta går att uppmärksammas där exempelvis ledningsmöten sker inne i produktionen men att 

de flyttar på sig så fort en produktionsmedarbetare behöver utrymmet. Liknande på 

Växjöplast, där ledningen befinner sig mer som en iakttagare i produktionen och låter 

medarbetarna göra sitt jobb. Värderingsarbetet får viktigare roll där kunden oftast sätts i 

centrum med målet att få samtliga medarbetare involverade. På Glamox Luxo och Växjöplast 

har en del motstånd upplevts dock kring LP på grund av konservativ kultur. Det har fått som 

följd att ledningen fått behöva bevisa fördelar med LP genom att nå uppsatta mål och 

tydliggöra förbättringsarbetet genom visualisering. Gelei, Losonci och Matyusz (2014) 

instämmer i sin studie att detta är en utmaning för ledningen att få med sig medarbetare för att 

LP på lång sikt ska bli framgångsrikt. På Glamox Luxo var det omvänt där 

produktionsmedarbetarna fick visa och övertala ledningen om fördelarna med att börja 

anamma LP.  

Tidigare studier kring LP nämner att höjning av ambitionsnivåer och för att få med sig 

medarbetare krävs förutom värderingsarbete även fördelning av ansvar till högre grad 

(Brännmark & Eklund 2013; Dombrowski & Mielke 2013; Marin-Garcia & Bonavia 2014). 

Produktionsansvarig på Emballator Lagan nämnde att för att höja ambitionsnivåer skulle de 

kunna få in mer funktioner i operatörernas skärmar så de kan göra mer där. En effekt på 

ledarskapet på Växjöplast är att de försökt förmedla till medarbetarna att avvikelser är okej 

och att genom identifiering av dessa kan de kontinuerligt höja ambitionsnivåer. Att visa 

förståelse för avvikelser är viktigt enligt VD:n på Växjöplast men också skapa förståelse för 

att ägandeskapet om LP måste finnas hos samtliga. Det nämner exempelvis Marin-Garcia och 

Bonavia (2014) som en effekt som identifierats i deras studie; att ledarskapet blivit mer 

förlåtande i sin natur för att få med sig alla medarbetare i LP arbetet. Likt Emballator Lagan 

är ledningen på Växjöplast införstådd med att LP är en långsiktig resa och att alla måste vara 

med och komma överens för att de ska kunna gå vidare. Ledningen på Glamox Luxo och 

Gårö instämde i detta påstående. Att alla håller med om att ledare ska ha engagemang och 

långsiktigt fokus visar på sunt tänk, då LP till stor del kräver ledare som har etablerat detta 

tankesätt för att det ska bli framgångsrikt (Petersson et al. 2012).  

Ytterligare en effekt som går att se inom samtliga fallföretag är att uppföljning av genomförda 

förändringar fått en viktigare roll. För att kunna höja ambitionsnivåer och planera för 

framtiden krävs kontinuerlig uppföljning för att utvärdera avvikelser och få fram eventuella 

åtgärder som kan krävas nämner Hasle och Nielsen (2013) i sin studie. Alla fallföretag 

konstaterar att detta är svårt för ledningen att göra, då de helst vill gå vidare efter ett projekt 
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blivit utfört istället för att gå tillbaka och göra utvärderingar. Ett resultat av mer uppföljning är 

att mötesfrekvensen ökat mellan olika avdelningar inom företagen. Likväl belyses brister 

inom exempelvis Växjöplast där verktygsteknikern påpekade att uppföljningen blivit sämre 

vilket fått som följd att rutinerna i de förändringar som gjorts inte alltid säkerställs. Han 

nämner att som följd av detta kan de medarbetare som verkligen vill få igenom 

förbättringsförslag inte alltid får igenom dessa då uppföljningen på nuvarande projekt brister. 

På Glamox Luxo samt Gårö har nya produktionssystem satts i bruk för att förenkla 

uppföljningsarbetet, då ledningen inser vikten av att medarbetarna görs delaktiga i LP arbetet. 

Men medarbetarna på golvet i respektive fallföretag upplever de fortfarande som svårt att 

förstå sin roll i det stora hela och hur de påverkar målsättningen. 

Långsiktighet som tankesätt har blivit en effekt bland ledarskapet i varje fallföretag, som kan 

liknas med vad Eriksson (2010) såg i sin fallstudie. Vad som poängteras i samtliga fallföretag 

är svårigheten för ledare att tänka strategiskt och långsiktigt då de involveras till stor del i 

dagligt operationellt arbete. Detta nämner Forslund (2009) och Yukl (2012; 2006) som 

vanliga svårigheter i ledares dagliga arbete på grund av den oupphörliga ström av information 

de behöver behandla varje dag. Fördelning av ansvar och mål är viktigt att ledarskapet 

prioriterar för att kunna ägna sig åt mer strategisk planering som poängteras i en mängd 

tidigare empiriska studier (Alpenberg & Scarbrough 2016; Fullerton, Kennedy & Widener 

2013; Hasle & Nielsen 2013). Ledningen i samtliga fallföretag nämner att de genomfört större 

omfördelning av ansvar inom respektive fallföretag, men kan ifrågasättas eftersom de 

upplever de svårt att behålla ett strategiskt fokus på grund av vardaglig stress. Att de 

fortfarande försöker ha en hand i all verksamhetsstyrning på vardaglig nivå, vilket kan skapa 

frågetecken kring om ledningen har tillit för sina medarbetare. Växjöplast upplever däremot 

mindre stress kring detta då de har fördelat ansvar på processägare för att fostra bra ledare och 

tillåta att ansvar släpps från den högre ledningen. Men de har upplevt de som svårt att få 

arbetare att lämna sin trygghetszon och få alla att hänga med i samma tempo. Denna åsikt 

delas av Glamox Luxo’s ledning.  

När det kommer till Glamox Luxo går det även att se att VD:n halkar efter i det strategiska 

fokuset i och med att dagligt fokus läggs på dagliga leveranser istället för 

produktionsutveckling. På Gårö fanns inget långsiktigt fokus innan LP enligt företagets 

kvalitetsansvarig men att de nu börjat arbeta mer med tydlig målsättning för att kunna nå 

deras vision och affärsidé. Däremot nämner VD:n på Gårö själv att han brukar bli involverad i 

samtliga projektgrupper vilket resulterat i att han fått en mer operativ roll. Där nämner 



91 
 

exempelvis Hasle och Nielsen (2013) att ledning bör fördela ansvar mer och agera som coach. 

Att LP inneburit mer strategiskt tänk håller ledningen i samtliga fallföretag med om, som 

uppvisats i tidigare empiriska studier såsom i Hasle och Nielsen’s (2013) studie. Emellertid 

kan brist på engagemang för LP identifieras på Gårö eftersom de för tillfället stoppat arbetet 

med LP på grund av tidsbrist för att hinna med efterfrågan på deras produkter. Här blir en 

utmaning för ledningen att sätta ner foten och intensifiera arbetet med LP igen om det vill 

lyckas med LP på lång sikt. Klarar inte ledningen det kan det bli svårt att kräva det från 

medarbetarna och tro att deras engagemang ska finnas där. Denna strategiska utmaning är 

vanlig inom företag som arbetar med LP då det konstaterats som tidigare nämnt av flertalet 

tidigare empiriska studier, men är extremt viktig inom ledarkulturen vilket påpekas av både 

“Path-Goal Theory” (Forslund 2009) men även Petersson et al. (2012) nämner detta som en 

viktig komponent för framgångsrikt LP ledarskap. Alla fallföretag hade skilda åsikter mellan 

medarbetare på golvet och ledningen när det kommer till beskrivning av framtida mål och hur 

deras ambitionsnivåer kan höjas. Samtidigt visar studien på fallföretagen att diverse effekter 

på ledarskapet är ändrat tankesätt i form av högre engagemang och prioritering av höjning av 

ambitionsnivåer för samtliga medarbetare och att de alla är införstådda med det kontinuerliga 

arbetet som LP innebär. Det är också i linje med tidigare forskning, exempelvis i studier som 

gjorts av Alpenberg och Scarbrough (2016) samt Netland, Schloetzer och Ferdows (2015). 

Vad som kanske inte täckts så väl är den högre mötesfrekvensen som skett och att uppföljning 

från ledningens sida inte fått en så viktig roll inom fallföretagen. 

 
Ledarskap: Höja 
ambitionsnivåer och 
mål 

Emballator Lagan Växjöplast Glamox Luxo Gårö 

Effekter - Engagerade ledare för LP 
på lång sikt 
- Medarbetarstyrning: fokus 
på medarbetarnas 
ambitioner 
- Värderingsfokus 
- Förstående för avvikelser 

- Engagerade ledare för 
LP på lång sikt 
- Värderingsfokus 
- Förstående för 
avvikelser 

- Engagemang från 
golvet 
- Värderingsfokus 
- Förstående för 
avvikelser 

- Fokus på höjning 
av ambitionsnivåer 
- Utrymme för 
medarbetare att växa 
- Förstående för 
avvikelser 

Utmaningar - Kontinuerlig höjning av 
mål stressigt för 
medarbetarna 
- Uppföljning och strategiskt 
fokus  
 

- Kontinuerlig höjning av 
mål stressigt för 
medarbetarna 
- Uppföljning och 
strategiskt fokus  
- Konservativ kultur 
 

- Kontinuerlig höjning av 
mål stressigt för 
medarbetarna 
- Långsiktigt fokus 
uteblir 
- Uppföljning och 
strategiskt fokus  
- Konservativ kultur 

- Långsiktigt fokus 
uteblir 
- Uppföljning och 
strategiskt fokus  
- Målsättning inte 
alltid tydlig 
 

Tabell 5-6: Summering 5.2.4 av effekter och utmaningar sedan införandet av LP  
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5.2.5	Identifierade	ledarskapseffekter	jämfört	mot	tidigare	empiriska	studier	

Utifrån analysen och dess diskussion kring Petersson’s et al. (2012) fyra principer för ett 

framgångsrikt LP-ledarskap går det att utläsa en del gemensamma effekter och utmaningar 

mellan fallföretagen när det kommer till LP’s påverkan på deras respektive ledarskap. 

Tabellen nedan, utifrån Petersson’s et al. (2012) fyra punkter, ämnar därmed ge en kort 

summering kring deras karaktäriserande drag jämfört mot vad tidigare empiriska studier 

identifierat. De nämnda effekter/utmaningar är tagna baserat på tidigare forskning (se tabell 3-

1). Utifrån tabellen går det att se att flertalet identifierade effekter i tidigare empiriska studier 

överensstämmer med de resultat som setts i fallföretagens ledarstrukturer efter övergång mot 

LP. Likaså identifierade framtida utmaningar har likheter med tidigare empiriska studier. Som 

summering kan slutsatsen dras att ledarskapsstrukturen blivit mer decentraliserad i vissa 

aspekter, förutom en viss grad av detaljstyrning, och kommunikation fått större betydelse, 

samt att fallföretagen är införstådda med att LP är ett kontinuerligt arbete med lång horisont. I 

vissa fall råder fortfarande massproduceringstänk och kortsiktigt fokus, men samtidigt 

uppmuntras förbättringsarbete genom mer allokering av ansvar till medarbetare i 

produktionen vilket resulterat i ökat utrymme för kritisering av tidigare arbetssätt. 

Företag Innan LP  Efter LP: identifierade effekter 
liknande tidigare forskning 

Efter LP: identifierade 
utmaningar liknande tidigare 
forskning 

Emballator 
Lagan 

Toppstyrt och mer kortsiktigt tänk. Svårigheter 
att nå målsättningar på lång sikt. Insåg ej 
vikten med medarbetarnas roller samt 
ledningens engagemang för förändringar.  

1a. Ledningens engagemang och roll 
har blivit allt viktigare.  
 
2a. Visuell styrning får större 
betydelse. Kultur och värderingar 
inom företaget förändras. Kundfokus 
prioriteras. 
 
3a. Högre grad av decentraliserad 
struktur genom allokering av ansvar 
bland personalen. Problemlösning 
och förbättringar blir ny norm.  
 
4a. Långsiktigt fokus och belysning 
av höjning av medarbetares 
ambitionsnivåer.  

1b. Ledningens entusiasm avtar 
efter ett tag. Mellanchefer känner 
sig uteslutna. 
 
2b. Toppstyrning och 
kommunikationsbrister.  
 
3b. Toppstyrning. Ej involvering 
av medarbetare i 
förbättringsprocessen. Respekterar 
inte medarbetarnas förslag på 
förbättring. 
 
4b. Bristande målformulering. För 
mycket fokus på kortsikt. 
Massproduceringstänk.    

Växjöplast Kantades av toppstyrning, demotivation och 
brist på initiativtagande. 
Massproduceringstänk. Centraliserad ledning 
som tog alla beslut. 

Glamox 
Luxo 

Massproduceringstänk och kortsiktigt fokus. 
Ingen flexibel beslutsprocess. Förbättringar 
uppmuntrades inte till samma grad.  

Gårö Kortsiktigt tänk. Massproduceringsfilosofi. 
Ledningen hade inte riktigt grepp om 
verksamheten på grund av tillväxt.  

Författare 
empiriska 
studier 

1a. Djekic et al. 2014; Dombrowski & Mielke 2013; Fullerton, Kennedy & Widener 2013; Gelei, Losonci & Matyusz 2014; Hasle & Nielsen 2013; Marin-Garcia & 
Bonavia 2014; Alpenberg & Scarbrough 2016.  
1b. Brännmark & Eklund 2013; Fullerton, Kennedy & Widener 2013; Gelei, Losonci & Matyusz 2014; Hasle & Nielsen 2013; Marin-Garcia & Bonavia 2014; 
Netland, Schloetzer & Ferdows 2015. 
2a. Djekic et al. 2014; Dombrowski & Mielke 2013; Eriksson 2010; Fullerton, Kennedy & Widener 2013; Netland, Schloetzer & Ferdows 2015; Alpenberg & 
Scarbrough 2016. 
2b. Brännmark & Eklund 2013; Djekic et al. 2014; Eriksson 2010; Fullerton, Kennedy & Widener 2013; Gelei, Losonci & Matyusz 2014; Hasle & Nielsen 2013; 
Marin-Garcia & Bonavia 2014; Netland, Schloetzer & Ferdows 2015; Parker 2003.  
3a.  Brännmark & Eklund 2013; Djekic et al. 2014; Eriksson 2010; Fullerton, Kennedy & Widener 2013; Marin-Garcia & Bonavia 2014; Netland, Schloetzer & 
Ferdows 2015; Parker 2003; Alpenberg & Scarbrough 2016.  
3b. Se 2b.  
4a. Djekic et al. 2014; Eriksson 2010; Fullerton, Kennedy & Widener 2013; Hasle & Nielsen 2013; Netland, Schloetzer & Ferdows 2015.  
4b. Brännmark & Eklund 2013; Djekic et al. 2014; Eriksson 2010; Hasle & Nielsen 2013; Netland, Schloetzer & Ferdows 2015.  

Tabell 5-7: Effekter i fallföretagen jämfört mot tidigare forskning (ledarskap) 
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5.3	Effekter	på	verksamhetsstyrningen 
I detta avsnitt analyseras vad som karaktäriserar verksamhetsstyrningen i studiens 
fallföretag. Vidare analyseras vilka utmaningar och effekter som LP bidragit till i 
fallföretagens verksamhetsstyrning med utgångspunkt i Malmi och Brown (2008) “Control 
Package” sammanvävt med relevant teori, tidigare forskningsresultat och resultatet av 
företagens mognadsfaser utifrån avsnitt 5.1 vilket den konceptuella modellen är uppbyggd 
efter. Tabeller för respondenternas svar presenteras i början av varje del för att återspegla 
eventuella skillnader i svar samt tydliggöra vad vi baserat argumenten på för de effekter och 
utmaningar som identifierats.  

5.3.1	Planering 

Planering Emballator Lagan Växjöplast 
 
 
 
 
 
 
Förändringar 
kopplade till 
planering 

Larsson (VD) Henell 
(Produktionsansv-
arig) 

Airosto (VD) Kidell 
(Produktionschef) 

Miletic 
(Skiftledare) 

Jonasson 
(Verktygstekniker) 

- Förändrats 
drastiskt, 
dagsplanering, mer 
prioritetsansvar. 
- Morgonmöten, 
daglig planering 
kontinuerligt genom 
dagen. Pulstavor på 
alla avdelningar. 
- Strategisk 
planering 3-5 år 
framåt.  
- Högre integration 
med kunder & 
leverantörer. 
- Finansiellt fokus, 
budget. 

- Ej förändrat 
målsättningar, men 
jobbar bredare med 
dem och försöker 
bryta ner avvikelser 
genom dialog mellan 
ledning & 
medarbetare. 
- Morgonmöten viktigt 
inslag, främst 
produktionsinfo.  
- Produktionsuppföljn- 
ingssystemet viktigt. 
- Icke-finansiellt 
fokus. 
- Gruppchef högre 
ansvar. 

- Utgår fortfarande 
från budget i 
planeringen, 
efterfrågar 
förändring för 
flexibilitet i 
planeringen.  
-Produktionsplan- 
ering förändrad, 
daglig styrning i 
Navet, 
dagsplanering.  
- Finansiellt fokus. 
- Bättre integration 
med andra 
intressenter. 

- Anser att budget 
försvårar 
planeringsarbetet, men 
att företag behöver en 
plan. 
- Daglig planering 
flera gånger om dagen, 
infört morgonmöten, 
horisonten blivit 
kortare.   
- Högre icke-fina- 
siellt fokus, dock 
budgetstyrd. 

- Dålig insyn i 
planeringen förutom 
det dagliga, 
körplaner etc. Ingen 
uppföljning vad 
gäller KPIer eller 
finansiell 
information. 
- Skiftledare högre 
ansvar i den dagliga 
planeringen. 

- Dålig insyn i 
planeringsprocessen, 
speciellt finansiella 
(budget, KPIer). Nackdel 
då det givetvis påverkar 
hans avdelning. 
- Fått viktigare roll, mer 
prioritetsansvar. 
- Morgonmöten positivt, 
där prioriteringar tas 
upp, den planering han 
tar del av. 

Planering Glamox Luxo Gårö 
 
 
 
 
 
Förändringar 
kopplade till 
planering 

Antonsson (VD) Brodérus 
(Produktionschef) 

Lagerlöf 
(Produktionsled-
are) 

Petersson (VD) Svensson 
(Kvalitetsansvarig) 

Produktionsmedar-
betare 

- Kortare planering i 
produktionen, 
annars planering 
efter budget på 
årsbasis noga 
uppdelat månadsvis.  
- Fokuserade 
förbättringsgrupper 
som medel att uppnå 
målsättningar på 
kort sikt. 
- Finansiellt fokus. 

- Gruppledarna mer 
ansvar för dagliga- och 
veckoplaneringen. 
- Mer strategisk 
planering för ledning. 
- Planeringsmöten 
varje morgon, 
operationellt fokus, ej 
finansiellt. Förmedlas 
ej till anställda.  
- Nytt 
produktionssystem för 
att underlätta 
planering, underlätta 
uppföljning. 

-Förändrats 
markant, högt fokus 
på dagsplanering. 
- För högt fokus på 
budgetplanering. 
- Planering mer 
eftertänksam, 
ifrågasätts mer. 
- Morgonmöte bra 
för planering, men 
ingen finansiell 
information kopplat 
till produktionen.  
- Nytt 
produktionssystem 
viktigt, mer 
underlag för 
planering. 

- Viktigare roll för 
kunderna, 
dagsplanering. 
- Bytt affärssystem, 
fick inte hjälpen som 
behövdes. 
- Budget viktigt 
verktyg av 
planeringen, 
månadsvis. 
- Haft svårt att sätta 
mål mot LP. 

- Planeringen blivit 
både längre och 
kortare, dagsplanering 
men koll på framtiden. 
- Morgonmöte med 
alla gruppledare, fokus 
på dagliga driften, 
inget finansiellt fokus. 
- Nytt system MPS 
viktig förutsättning för 
planering, men för 
osäkert fortfarande. 

- Ingen insyn, endast 
sina dagliga uppgifter, 
körscheman.  
- Morgonmöte vid 
pulstavla, gruppledare 
som sköter mötet & 
förmedlar operationell 
information för dagen. 
Inget finansiellt fokus. 

Tabell 5-8: Summering av respondenternas svar gällande LP effekter på planering  

Planeringsprocessen har förändrats drastiskt för studiens samtliga fallföretag vilket alla 

respondenter vittnar om. Malmi och Brown (2008) anser att planering är bland det viktigaste 

steget för att skapa resultat genom framtida prestationer. Verksamhetsstyrning utifrån ett 

planeringsperspektiv är likt fallföretagen mellan. Från tabellen ovan går det att utläsa att 
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samtliga företag implementerat morgonmöten för produktionsavdelningarna där den dagliga 

planeringen förmedlas ut med en skillnad att Växjöplast och Emballator Lagan har flera 

planeringsmöten varje dag. Detta ser de som en konsekvens av en högre integration med 

kunder och leverantörer då planeringshorisonten blivit kortare och lyfter fram dagsplanering 

som ett måste, som överensstämmer med Maskell, Baggaley och Grasso (2012) och 

Eriksson’s (2010) studie som menar på att företag som arbetar med LP frambringar en högre 

integration med externa partners. Den dagliga driften står i centrum vid dessa möten för 

samtliga företag och pulstavlor är vidare en gemensam nämnare för alla företag på grund av 

LP. Däremot finns en avsaknad av synlig finansiell planering för samtliga företag i form av 

finansiella mätetal kopplat till de operationella mätningarna som exempelvis 

leveransprecisionen som dagsplaneringen främst är fokuserad mot. Produktionsmedarbetarna 

framhäver att de inte har fått bättre insyn i planeringprocessen sen LP speciellt när det 

kommer till de finansiella aspekterna. Verktygsteknikern på Växjöplast nämner detta som 

negativt då det påverkar hans avdelning hur företagets finansiella situation ser ut. En 

minskning av det ekonomiska fokuset på kontroller och rapporter är något som tidigare 

studier kunnat identifiera som även kan ses i fallföretagens verksamhetsstyrning när det 

kommer till planering (Alpenberg & Scarbrough 2016; Fullerton, Kennedy & Widener 2013; 

Netland, Schloetzer & Ferdows 2015). 

 

Malmi och Brown (2008) framhäver vikten av att sätta mål och standarder för att enheter ska 

ha klart för sig vad som förväntas av dem, samt skapa målkongruens och uppnå kontroll över 

medarbetarnas aktiviteter. Kontroll inom fallföretagen av medarbetarnas aktiviteter sker nu 

främst genom de implementerade morgonmötena som styr den dagliga planeringen av 

aktiviteter. En tydlig aspekt som lyfts fram av Gårö’s VD är svårigheten att sätta mål relaterat 

mot LP som även saknas i resterande fallföretag vilket tidigare studier identifierat som en 

utmaning för ledarskap och mellanchefer att etablera relevanta objektiv för LP (Dombrowski 

& Mielke 2013; Netland, Schloetzer & Ferdows 2015; Parker 2003). Ledningen i samtliga 

fallföretag är fortfarande finansiellt fokuserade. Budgetstyrningen har högre fokus i Glamox 

Luxo och Gårö som lyfter fram budget som sina främsta planeringsverktyg i jämförelse mot 

produktionschefen på Växjöplast som anser att budget försvårar planeringsarbetet men att 

företaget ändå behöver en plan att arbeta mot. Anthony et al. (2014) framhäver budget som 

planeringsverktyg på längre sikt med mätbara termer, men något som går emot LP-filosofin 

om ett ständigt förbättringsarbete och ett ökat icke-finansiellt fokus (Alpenberg & Scarbrough 

2016). Det resonemanget stödjs av produktionscheferna på Emballator Lagan, Växjöplast, 
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Glamox Luxo och kvalitetsansvarig på Gårö som upplever produktionssystemen med sitt 

icke-finansiella fokus som viktig komponent i företagens planering i samband med företagens 

LP-arbete. En annan framträdande aspekt för planering hos fallföretagen är gruppledare-

/skiftledarnas roll som fått ett högre ansvar för den dagliga planeringen, med högre 

prioritetsansvar.  

5.3.2	Cybernetisk	styrning	

Cybernetisk Emballator Lagan Växjöplast 
 
 
 
Förändringar 
kopplade till 
cybernetisk 
styrning 

Larsson (VD) Henell 
(Produktionsansv-
arig) 

Airosto (VD) Kidell 
(Produktionschef) 

Miletic 
(Skiftledare) 

Jonasson 
(Verktygstekniker) 

- Ansvar på 
honom få det 
fungera, mäta & 
följa upp. 
- Mäter samma 
som tidigare, men 
gör mer med 
infon. 9/10 
finansiella tal, 
Budgetfokuserat. 
-Icke-finansiella 
tal främst vid 
diverse 
kundmätningar.  
-Anser att info 
finns, upp till 
medarbetarna att 
ta åt sig.  
- Eko.systemet 
bra för mål och 
avvikelser, ej för 
att stödja 
medarbetarna. 
 - Uppföljning på 
gruppnivå. 

- Arbetar mer på 
bredden med den 
formella styrningen, 
men finansiella tal 
förmedlas ej via tavlor 
i produktionen. 
Operationell info som 
sjukfrånvaro etc. 
- Anser att 
informationen finns, 
medarbetarna att ta åt 
sig. 
- Svårighet att bryta 
ner övergripande ek.tal 
så medarbetare kan se 
hur deras insats 
påverkar helheten. 
-Produktionsuppfölj- 
ningssystemet 
viktigare för att mäta 
och återkoppla. 
- Visualisering av 
lev.precision på 
skärmar. 

- KPI bryts ner på 
processägare, 
uppföljningssyfte 
vilket har fått mer 
fokus.  
- Mer fokus på icke-
finansiella KPI än 
tidigare.  
- Fokus på budget, 
årsvis fördelad per 
månad.  
- Högt fokus på 
leveransprecision 
- Svårt att fånga upp 
förbättringar i 
ekonomistyrsystemet
.  
- Budgetfokus, men 
hindrar företaget 
från att vara 
flexibelt. 

- Svårigheten 
uppföljningen, många 
förändringar & vill gå 
vidare, risk att missa 
avvikelser osv. 
- KPI förmedlas via 
Navet till anställda. 
- Mer 
produktionsfokus än 
tidigare, utveckling & 
förbättring. 
- Högre fokus på 
mätningar av 
framförallt 
leveransprecisionen & 
kvalitet. 

- Delar inte bilden 
över att KPI 
förmedlas tydligt, 
har ingen 
information om 
företagets 
ekonomiska del. 
- Visualisering ett 
bra hjälpmedel i 
produktionen, 
framförallt 
leveransprecisione
n annars ingen 
finansiell 
information. 

- Visualisering av 
målsättningar blivit 
bättre, svårt att se 
framstegen mot mål, 
föredrar långsiktiga mål 
mot kortsiktiga då de 
frambringar mindre 
stress i produktionen. 

Cybernetisk Glamox Luxo Gårö 
 
 
 
Förändringar 
kopplade till 
cybernetisk  
styrning 

Antonsson 
(VD) 

Brodérus 
(Produktionschef) 

Lagerlöf 
(Produktionsled-
are) 

Petersson (VD) Svensson 
(Kvalitetsansvarig) 

Produktionsmed-
arbetare 

- Högt fokus på 
budget, grund för 
uppföljning 
månadsvis.  
- Tilldelas pengar 
av koncern.  
- Anser 
uppföljning är 
nyckeln i LP-
arbetet. 
- Arbetat fram 20 
nya KPI, stort 
finansiellt fokus, 
tal som 
säkerställer att 
budget hålls. 

- Budget inskränker på 
anställdas frihet i 
förbättringsarbetet. 
- Uppföljning främst 
via ledningen, nya 
produktionssystemet 
hjälper till med mer 
fokus på icke-
finansiell info.  
- Eko.systemet inte 
tillräckligt att stödja 
anställda med 
förbättringar.  
- Uppföljning på 
gruppnivå av 
anställda. 
- Svårt att bryta ner 
KPI relaterat till 
operatörernas arbete, 
för centraliserade KPI. 

- Dålig insyn i 
budgetprocessen. 
- Upplever dålig 
återkoppling från 
ledning. 
- Kritisk till 
företagets 
mätningar/KPI, inte 
alltid relevanta. 
Siffor de får reda på 
kan grunda sig på 
underliggande 
faktorer.  
- Visualisering av 
leveransprecision 
hjälpbart i 
produktionen genom 
det nya systemet och 
skärmarna. 

- Svårt att sätta mål 
& mått för helheten 
& aktiviteter.  
- Ingen förändring i 
företagets KPI.  
- Inga specifika 
mätetal som följs 
upp eller 
presenteras, förutom 
leveransprecisionen 
som är det 
viktigaste talet.  
- ”Som ett 
familjeföretags 
styrsystem”, 
bristande kompetens 
kring ekonomi i 
företaget. Bytt 
system för bättre 
förutsättningar för 
uppföljning och 
bryta ner KPI & 
underlätta 
styrningen. 

 - Högre fokus på mål 
men borde vara bättre. 
- Visualisering viktigt, 
leveransprecisionen 
genom operatörernas 
skärmar. 
- Uppföljning bättre 
idag, fler vägar för att 
finna information med 
nya 
produktionssystemet.  
- Upplever företagets 
KPI som bristfälliga 
att stödja honom eller 
produktionen i det 
dagliga arbetet, 
framhåller nya 
produktionssystemet 
med högre icke-
finansiellt fokus, 
möjlighet till djupare 
analyser av avvikelser. 
- Följs upp på budget. 

- Anser inte att 
företagets 
ekonomistyrsystem 
bidrar något i arbetet 
med ständiga 
förbättringar, men 
produktionssystemet 
som visar 
leveransprecisionen 
bidrar till det dagliga 
arbetet. 

Tabell 5-9: Summering av respondenternas svar gällande LP effekter på cybernetisk styrning  
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Brännmark och Eklund (2013) såg i sin studie att det är kritiskt för LP företag att inte ha en 

bristande målformulering för att upprätthålla engagemang för LP och tillåta att verksamheten 

går i rätt riktning. Fullerton, Kennedy och Widener (2013) nämner det som ytterst viktigt att 

företags rapporterings- samt redovisningssystem anpassas till LP för att kunna mäta rätt saker, 

vilket kan bevittnas hos samtliga fallföretag. Tongivande faktorer inom den cybernetiska 

styrningsramen är budget och mätning av prestationer med hjälp av finansiella samt icke-

finansiella mått, men även att det finns en återkopplingsprocess för att identifiera avvikelser. 

(Malmi & Brown 2008) Budgetarbetet inom de fyra fallföretagen har inte förändrats märkbart 

sedan införandet av LP. En effekt på verksamhetsstyrningen är att på exempelvis Emballator 

Lagan har de börjat använda mer av informationen från budgeten än tidigare. En konsekvens 

av budgetarbetet som uppmärksammats sedan införandet av LP är att budgetens ramar kan 

inskränka på medarbetarnas förbättringsarbete och förbättringsförslag. Det nämner 

exempelvis produktionschefen samt produktionsledaren på Glamox Luxo, samt VD:n på 

Växjöplast. Att LP ska medföra mer insyn i verksamheten för samtliga medarbetare, som 

exempelvis Marin-Garcia och Bonavia (2014) såg som ytterst viktigt i sin studie, verkar inte 

fått genomslag i fallföretagen än, då skiftledaren och verktygsteknikern på Växjöplast inte fått 

någon insyn i budgetarbetet och produktionsledaren på Glamox Luxo saknar ibland 

återkoppling på hans förbättringsförslag. En anledning till att budgetarbetet ej förändrats kan 

bero på att företag befinner sig i mognadsfas ett, men som tidigare konstaterats har Emballator 

Lagan samt Växjöplast tagit sig till mognadsfas tre respektive två, där budgeten bör förändras 

eller i alla fall anpassas mot den nya LP-strategin (Maskell, Baggaley & Grasso 2012). 

Uppföljning görs via budget och nämns av samtliga fallföretag som den viktigaste faktorn 

inom verksamhetsstyrningen sedan LP infördes. Mycket av detta kan bero på att LP 

prioriterar förbättringsarbete och nya projekt som kräver mätning för att identifiera om de 

varit lyckade samt om företagen kan gå vidare med nya förslag (Maskell, Baggaley & Grasso 

2012). Det nämns även som en svår process av respondenterna, då som exempelvis 

produktionschefen på Växjöplast nämner vill de helst gå vidare efter att ett projekt 

genomförts, istället för att gå tillbaka och granska resultaten. Produktionsmedarbetarna såsom 

verktygsteknikern på Växjöplast och produktionsledaren på Glamox Luxo nämner att 

återkopplingsprocessen på deras företag brister till viss mån då det tar tid innan det får 

klartecken att gå vidare med beslut eller huruvida deras insats bedöms. Produktionsansvarig 

på Emballator Lagan ser det också som svårt att ge snabb återkoppling till de anställda vilket 

kan vara en brist i företagens förbättringsarbete då uppföljning och återkoppling kan sägas 
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vara viktiga faktorer för att frambringa engagemang bland medarbetarna; att deras insatser 

bidrar med något (Parker 2003). Emellertid anser Gårö de blivit bättre på detta då deras nya 

produktionssystem med sitt icke-finansiella fokus tillåter anställda att finna förståelig 

information enklare. Uppföljning som styrningsfaktor inom LP företag täcks dock inte så 

mycket bland de empiriska studier (tabell 3-1), vilket kan visa på en lucka. 

Fördelen med KPI:er är att företag kan kontrollera sina processer (Netland, Schloetzer & 

Ferdows 2015), som är speciellt viktigt då alla fallföretagen övergått till ett starkare 

flödestänk med processer i fokus. Att alla fallföretag övergått till flödessystem är i enlighet 

med Maskell, Baggaley och Grasso’s (2012) mognadsfas ett. Förutom budget har 

fallföretagens antal KPI:er som används för mätning inte heller förändrats märkbart sedan LP, 

speciellt de finansiella måtten. Dock har fokus skiftat mer mot kunden och kvalitet. Lindvall 

(2011) poängterar detta som viktigt för att skapa ett så högt värde som möjligt för sina 

intressenter. Eriksson (2010) samt Hasle och Nielsen (2013) såg i sina studier att KPI:er med 

betoning på icke-finansiell info börjat användas i högre utsträckning där kunden har högst 

fokus, vilket är fallet för fallföretagen. Karaktäriserande drag för fallföretagen är att 

sjukfrånvaro, ständiga förbättringar samt leveranssäkerhet utmärks som mest viktiga. Måttet 

för sjukfrånvaro visar på att anställdas prestationer belyses som mer viktiga idag, som 

liknande Marin-Garcia och Bonavia’s (2014) studie kan vara en följd av att LP införts. 

Emballator Lagan nämner även att leveransprecision har blivit viktigare och har påbörjat ett 

arbete för att integrera kunderna i deras beställningssystem.  

Anledningen till skiftat fokus beror enligt Emballator Lagan’s VD på att de ska kunna nå sin 

vision. Ett ökat fokus på icke-finansiella mätetal beror enligt Fullerton och Wempe (2008) på 

att vid övergång till LP behövs icke-finansiell mätning kombineras med finansiell för att 

kunna förmedla angripbar information till anställda. Fördelen med icke-finansiella mätetal 

enligt Anthony et al. (2014) är att ett mer långsiktigt fokus etableras inom en verksamhet 

medan finansiella belyser mer historiska prestationer, som även påpekas av Lindvall (2011). 

Långsiktigt perspektiv krävs för lyckad framgång med LP, vilket konstateras av Hasle och 

Nielsen (2013) samt Alpenberg och Scarbrough (2016). Dock framhävs inte icke-finansiella 

mätetal som det viktigaste måtten enligt Emballator Lagan’s VD samt Glamox Luxo’s VD. 

Växjöplast fokuserar mer på långsiktiga prestationer idag som följd av LP där majoriteten av 

deras KPI:er består av icke-finansiella mätetal, såsom driftsäkerhet, leveranssäkerhet, 

reklamationsnivå med mera. 
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Att kvalitet får ett högre fokus inom fallföretagen liknar vad Maskell, Baggaley och Grasso 

(2012) samt Vinod et al. (2015) säger som ett viktigt område inom LP företag. I samtliga 

fallföretag förutom Glamox Luxo utförs nu kvalitetskontroller av anställda, vilket släpper en 

del ansvar från ledningens axlar. I Glamox Luxo dock är kvalitetskontrollen fortfarande 

centraliserad vilket kan vara en brist då det är en viktig punkt i Maskell, Baggaley och 

Grasso’s (2012) mognadsfas ett. Överlag däremot kan det sägas att en effekt som följd av LP 

är ett ökat informationsflöde mot anställda gällande produktivitet och kvalitet i alla 

fallföretagen vilket är vad Marin-Garcia och Bonavia (2014) såg i sin studie. Något som även 

förändrats är att de har alla infört visuella styrmedel till högre grad för att kunna lättare bryta 

ned KPI:er för varje avdelning som kan medföra att verksamheterna blir mer transparenta. Det 

är ett viktigt moment enligt Maskell, Baggaley och Grasso (2012) då det förenklar 

förbättringsarbetet och uppföljningsprocessen. I Växjöplast utförs visualisering via deras 

”nav” som alla medarbetare har tillgång till och KPI:er bryts ned per avdelning där 

processägarna har ansvar att respektive följs. Enligt Fullerton, Kennedy och Widener (2012) 

är detta bra då det kan möjliggöra att ledningen kan fokusera på strategiska mål istället för 

operationella mål, som möjliggör effektivisering av prestationer. Maskinstatus uppvisas på 

skärmar med färgkoder (egen observation) vilket även Emballator Lagan använder sig av. 

Emballator Lagan använder sig också av aktivitetstavlor men förmedlar främst icke-

finansiella tal till medarbetarna. Det kan vara en fördel då informationen blir lättare att tolka. 

Glamox Luxo sätter upp mötesprotokoll och tydliggör målsättning för de anställda via tavlor. 

Gårö har ökat mötesfrekvensen för att förbättra kommunikationen och delegerat ut ansvaret 

mer. 

En ökad visualisering som följd av LP liknande de som hänt i fallföretagen har identifierats 

som en effekt av Djekic et al. (2014), Fullerton, Kennedy och Widener (2013), Hasle och 

Nielsen (2013) och Marin-Garcia och Bonavia (2014) i deras empiriska studier på LP. 

Fördelen med detta är en ökad insyn som kan stärka medarbetarnas engagemang. En svårighet 

dock som ledningen på fallföretagen nämner är att förmedla ut budskapen och informationen; 

det krävs mer av att medarbetarna är engagerade, nyfikna, och vill ta åt sig informationen. 

Denna utmaning påpekar även av Fullerton, Kennedy och Widener (2013). 

Produktionsansvarig på Emballator Lagan håller med om detta påstående, att det är svårt att 

bryta ned så informationen förstås av medarbetare. Skiftledaren och verktygsteknikern på 

Växjöplast tycker visualiseringen gjort det enklare att ta åt sig informationen, men att den 

ekonomiska biten saknas då de inte får någon stor insyn gällande finansiella mätetal vilket gör 
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det svårt att se framstegen mot mål. Denna bild delas av produktionsledaren på Glamox Luxo 

och tycker även att en del av deras KPI:er inte är relevanta. Produktionschefen på Glamox 

Luxo uttrycker kritik för deras ekonomiska styrningssystem då det inte är tillräckligt för att 

stödja anställda i förbättringsarbetet och gör det svårt att bryta ned KPI:er till operatörerna. 

Att även kvalitetsansvarig samt produktionsmedarbetaren på Gårö delar denna bild visar på 

ett karaktäriserande drag för samtliga fallföretag; att visualiseringen samt det ekonomiska 

styrsystemet brister i delning av finansiell info och att det är svårt att få medarbetare att ta till 

sig informationen. Det är en framtida utmaning då arbetet med LP kräver att information delas 

så medarbetare vet hur deras insats påverkar helheten då det är medarbetarna som främst 

arbetar med företagens ständiga förbättringar, som belysts i empiriska studier av Brännmark 

och Eklund (2013), Dombrowski och Mielke (2013), Fullerton, Kennedy och Widener (2013) 

för att nämna några. 

5.3.3	Belöningssystem		

Belönings-
system 

Emballator Lagan Växjöplast 
 
 
 
Förändringar 
kopplade till 
belöningssys-
tem 

Larsson (VD) Henell 
(Produktionsansvarig) 

Airosto (VD) Kidell 
(Produktionschef) 

Miletic 
(Skiftledare) 

Jonasson 
(Verktygstek-
niker) 

- Inget specifikt 
belöningssystem, 
dock en pott pengar 
kopplat till varje 
förbättringsförslag 
som tillfallet hela 
gruppen för att göra 
någon aktivitet. 

- 50 kronor per förbättring, 
personalen brukar åka och 
fiska eller liknande. 
(Uppskattat av operatörer 
vi pratade kort med) 

- Inget etablerat 
belöningssystem. 
- Bästa 
förbättringsförslag 
varje månad 
belönas.  
- Pott pengar om 
företaget når sina 
mål kopplade till de 
21 KPI:erna. 

- Pott pengar kopplat 
till företagets KPI.  
- Skapa motivation 
istället genom att ge 
ansvar till de som visar 
framfötterna. 

- Motiveras av att 
det är enkelt att få 
mer ansvar om man 
visar framfötterna. 

- Ingen 
uppfattning 

Belönings-
system 

Glamox Luxo Gårö 
 
 
 
Förändringar 
kopplade till 
belöningssys-
tem 

Antonsson (VD) Brodérus 
(Produktionschef) 

Lagerlöf 
(Produktionsledare) 

Petersson (VD) Svensson 
(Kvalitetsansvarig) 

Produktions-
medarbetare 

- Etablerat 
belöningssystem, del 
av vinsten ifall mål 
uppnås baserat på 
produktivitet, 
kvalitet och 
leveransprecision. 

- Bonussystemet blir 
lätt orättvist.  
- Svårt för enskilda 
arbetare att förstå hur 
deras egen insats kan 
påverka en högre 
bonus & för företagets 
bästa. 

- Målen svåra att jobba 
mot, svåra att bryta upp 
för att se sin egen del.  
- Tror inte på 
bonussystemet, liten 
summa pengar & folk 
vill ju klara sina 
uppgifter. 

- Haft etablerat 
belöningssystem 
tidigare, 5% av 
vinsten delas ut 
beroende på antal 
arbetade timmar.  
- Kritisk till dess 
effektivitet. Vill ha 
incitamentsystem 
med naturligt inslag 
utan att pengar är 
inblandade för att de 
ska vara drivande, 
ex. frukostbullar. 

Belöningssystemet 
utvecklats, 10 
förbättringsförslag på 
en avdelning får de 
köpa fika på företaget. 

Ingen 
uppfattning 

Tabell 5-10: Summering av respondenternas svar gällande LP effekter på belöningssystem 

Genom belöningssystem kan företagets ledning skapa incitament bland medarbetarna vilket 

medför kontroll av riktningen som verksamheten arbetar mot och dess prestationer (Malmi & 

Brown 2008). Netland, Schloetzer och Ferdows (2015) nämner att outputs, eller resultat av en 
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process, kan kontrolleras och stärkas genom etablerade belöningssystem. Samtliga företag 

förutom Glamox Luxo har i och med implementeringen av LP anpassat sina belöningssystem 

till företagens nya LP-strategier och belönar medarbetarna utefter antalet förbättringsförslag 

med en pott pengar. Det kan i längden bidra till en effektivisering av verksamheten genom att 

företagen skapar incitament för medarbetarna att arbeta med ständiga förbättringar vilket 

Womack och Jones (2003) lyfter fram som en av grundprinciperna inom LP för att skapa 

konkurrensfördelar. Belöningssystemen kopplade till förbättringsförslagen delas i samtliga 

företag ut till grupperna som så och inte per individ förutom Glamox Luxo, där de köper fika 

eller åker och gör en aktivitet. Sättet belöningarna är utformade på kan kopplas med 

Alpenberg och Scarbrough (2016) som i sin studie konstaterat att medarbetare känner en 

större kollektiv effekt när samarbete inom verksamheten uppmuntras och är positivt kopplat 

till framgångsrikt LP arbete. Det kan i denna studie bevittnas i tre av de fyra företagen vilka 

genom sina belöningssystem uppmuntrar grupperna till förbättringsarbete som i sin tur medför 

effektivisering av verksamheten som helhet. Tidigare studier på LP (Eriksson 2010; Marin-

Garcia & Bonavia 2014; Netland, Schloetzer & Ferdows 2015) har även de sett hur 

belöningssystem med lagbaserade belöningar inom LP-företag fått större betydelse.  

 

Växjöplast och Gårö har även belöningssystem kopplade till företagens resultat som funnits 

kvar sen före LP med skillnaden att Växjöplast, för den finansiella belöningen som är kopplad 

till företagets KPI:er, gör en aktivitet tillsammans. Medan Gårö delar ut en del av vinsten per 

medarbetare beroende på antal arbetade timmar. Gårö’s VD är dock kritisk och menar på att 

det är ju ingen som ifrågasätter ett vinstdelningssystem som funnits sen tidigare och 

ifrågasätter dess effektivitet. Glamox Luxo har däremot ett belöningssystem kopplat till 

KPI:er för företagets produktivitet, kvalitet och leveransprecision. Det kritiseras starkt av både 

produktionschefen och produktionsledaren som båda menar på att bonussystemet lätt blir 

orättvist, samt att det är svårt för enskilda medarbetare att förstå hur deras egen insats kan 

påverka en högre bonus då måtten är svåra att bryta ner. Produktionsledaren på Glamox Luxo: 

”Det är en så liten summa ändå, och folk vill ju klara sina uppgifter”. Belöningssystem inom 

LP-företag som ej är kopplade till strategin har i tidigare studier kopplats ihop med en negativ 

inverkan på ett företags LP-användande (Brännmark & Eklund 2013; Eriksson 2010; Netland, 

Schloetzer & Ferdows 2015), där kopplingen kan dras mellan Glamox Luxo’s 

belöningssystem och dess placering i den lägsta fasen i Maskell, Baggaley och Grasso (2012) 

olika mognadsfaser kopplade till graden av införandet av LP (se tabell 5-2). 
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5.3.4	Administrativ	styrning 

Adm- 
Styrning 

Emballator Lagan Växjöplast 
 
 
 
Förändringar 
kopplade till 
administrativ 
styrning 

Larsson (VD) Henell 
(Produktionsansv-
arig) 

Airosto (VD) Kidell 
(Produktionschef) 

Miletic 
(Skiftledare) 

Jonasson 
(Verktygstekniker) 

- Företaget 
organiserats utifrån 
beslutsfattandet, med 
produktionsceller & 
uppdelade zoner i 
produktionen. 
- Strukturen finns där, 
men inte 
genomförandet. Mallar 
för beslutsfattande i 
förbättringsarbetet 
hamnat efter för 
anställda. 
- Morgonmöten, 
införande av pulstavlor 
för varje zon. Daglig 
info, ej 
finansiell/budget. 

- Tydligare 
ansvarsfördelning 
genom uppdelade 
zoner.  
- Gruppledare 
tydligare roller, tar fler 
beslut. Pga. LP’s 
förbättringsarbete. 
- Dåligt med policies 
för gruppledare/ 
anställda för exakta 
befogenheter.  
- Införandet av 
förbättringsgrupper. 
- Morgonmöten med 
anställda fokuserar på 
dagliga driften, 
mål/finansiell info 
eller budget 
diskussioner. 

- Skiftledare 
tydligare roller 
med 
personalansvar.  
- Produktionen 
organiserats efter 
produktionsceller, 
mer än tidigare.  
- Möten tar upp 
mycket tid, 
förbättringsgruppe
r införts för 
samtliga skift. 
Men blivit mer 
tidseffektiva och 
konstruktiva. 

- Produktionen mer 
uppdelad på 
grupper/celler. Börjat 
jobba mer 
standardiserat, jakt på 
avvikelser & främja 
utveckling.  
- Möten mer positiva, 
ramar för hur de ska 
gå till. Dagliga möten 
med skiften och 
skiftledarna. 
 

- Tycker det blivit 
tydligare ansvar 
och roller efter 
LP, 5S. Mer 
standardiserat 
arbetssätt. 
- Saknar tydliga 
policies för 
beslutsfattandet, 
försvårar arbetet i 
produktionen, vet 
ej alltid vad han 
kan ta beslut om. 

- Saknar tydliga policies 
för beslutsfattandet. 
- Fått bredare roll, tiden 
blivit en knapp resurs. 
- Fler möten har gjort 
samspelet mellan 
avdelningarna bättre. 

Adm- 
styrning 

Glamox Luxo Gårö 
 
 
 
Förändringar 
kopplade till 
administrativ 
styrning 

Antonsson (VD) Brodérus 
(Produktionsc-
hef) 

Lagerlöf 
(Produktionsledare) 

Petersson (VD) Svensson 
(Kvalitetsansvarig) 

Produktionsmedar-
betare 

- Gruppledare fått 
tydligare roller, 
inkluderar 
uppföljning och 
personalansvar. 
- Införande av 
produktionszoner. 
- Strikta policys, får 
inte avvika 
anvisningar och 
ändra själv. Hög 
centralisering då VD 
vill veta avvikelser 
mot budget/planer. 
- Möten ökat, spiller 
tid. 

- Införandet av 
förbättringsgruppe
r, ansvar & 
befogenheter 
tryckts ut.   
- Klassisk 
linjeorganisation. 
- Möten ökat i 
antal.  
- Morgonmöten 
med tydliga ramar 
vid pulstavlor är 
en stor förändring. 
Finnas en målbild 
vid varje möte. 

- Fått en tydligare roll till 
följd av LP. Även 
tillgång till LP-
utbildning men främst 
för att han är 
koordinator. Alla inte 
lika mycket. Strikt policy 
styrning, budget.  
- Tycker också att möten 
har ökat, men ser det 
som positivt att 
tillgången till 
information blivit bättre 
sen innan LP då 
informationsflödet var 
dåligt. 

- Tagit beslut som 
skapat utrymme 
för varje anställd 
att ta mer egna 
beslut.  
- Tagit fram 
tydliga policys,  
minskat 
beslutsfattandet. 
-Infört dagliga 
morgonmöten för 
gruppledare & 
produktionsgrupp
erna själva via 
pulstavlor för 
varje grupp. 
Operativ info 
förmedlas, ej 
ekonomisk. 

- Tagit fram tydliga 
policys.  
- Införandet av 
förbättringsgrupper. 
- Styrning till stor del 
via morgonmöten, 
framförallt daglig 
information för att 
klara produktionen. 
Möten blivit fler men 
korta och produktiva, 
fast agenda innan 
möten.   

- Anser sig själv ha fått 
mer befogenheter och 
ansvar genom att visa 
framfötterna. Saknar 
dock helt utbildning 
kopplat till LP. 
 

Tabell 5-11: Summering av respondenternas svar gällande LP effekter på administrativ 

styrning 

Administrativa kontrollsystem är enligt Malmi och Brown (2008) de faktorer som justerar 

medarbetarnas beteende genom att organisera verksamhetens grupper och individer. Samtliga 

fallföretag har introducerat produktionsceller eller processer kopplade till LP inom 

produktionen, vare sig företagen har rena produktionsceller eller inte, har zoner upprättats 

inom produktionen för samtliga företag. Samtliga respondenterna anser att 

produktionscellerna bidragit till en tydligare ansvarsfördelning men även ett mer 

standardiserat arbetssätt. Maskell, Baggaley och Grasso (2012) menar att produktionsceller är 
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vanligt i mognadsfas ett där företag organiserar verksamheten för att styra medarbetarnas 

beteenden genom tydliga arbetsområden. Kopplat till produktionscellerna har 

förbättringsgrupper införts för den enskilda cellen i samtliga företag, och det kontinuerliga 

förbättringsarbetet är också det som genomsyrar verksamheterna. Förbättringsgrupper är även 

vanligt förekommande i tidigare studier inom LP (Brännmark & Eklund, 2013; Gelei, Losonci 

& Matyusz 2014). Samtliga respondenter stämmer in i påståendet att produktionsarbetarna 

men framförallt grupp- eller skiftledarnas roller har förändrats mest. Samtliga respondenter 

med ledarskapsposition anser att gruppledarna fått mer ansvar och ett ökat beslutsfattande 

genom införandet av produktionsceller och förbättringsgrupper. De håller även de som arbetar 

i produktionen med om samt att de fått ett högre personalansvar. Däremot framför 

skiftledaren (Växjöplast), verktygsteknikern (Växjöplast) och produktionsledaren (Glamox 

Luxo) ett missnöje över att policys i hög grad saknas eller är för dåliga för att stödja det 

dagliga beslutsfattandet. Skiftledaren och verktygsteknikern på Växjöplast uppfattar en 

avsaknad av tydliga policys som försvårar förbättringsarbetet i produktionen där många beslut 

dagligen måste tas. Produktionsledarens kritik på Glamox Luxo mot företagets policys bottnar 

i för hård budgetstyrning, som resulterar i samma effekt som på Växjöplast, att de dagliga 

besluten i produktionen ofta kopplade till förbättringsarbetet försvåras. 

Kumar (2010) menar på att ständiga förbättringar utveklar företag till nya nivåer, men för att 

det ska vara lyckosamt krävs det att metoder och processer standardiseras. Gollan et al. (2014) 

ser ständiga förbättringar som en byggsten inom LP vilket gör de anställdas engagemang 

centralt. För att det ska vara lyckosamt krävs rätt träning inom LP som även Maskell, 

Baggaley och Grasso (2012) menar bör ske i mognadsfas ett. Befogenheter och verktyg för att 

äga produktionsprocessen skiftas då ansvaret flyttas längre ner i organisationen. Att ansvaret 

flyttas nedåt går tydligt att se hos alla fallföretagen som i tidigare studier identifierats som en 

vanlig effekt i företag som arbetar med LP; en ökad decentraliserad struktur där ansvar 

allokeras ut bland personalen för framförallt förbättringsarbetet och förbättringsgrupper med 

problemlösning som ny norm (Djekic et al. 2014; Fullerton, Kennedy & Widener 2013; 

Netland, Schloetzer & Ferdows 2015; Parker 2003).  Utefter de olika respondenternas svar 

verkar det finnas ett glapp mellan ledningens och produktionsmedarbetarnas uppfattningar när 

det kommer till befogenheter och policys för att stödja det dagliga arbetet genom allokeringen 

av ansvar och befogenheter. Det tar även Malmi och Brown (2008) upp som centralt inom den 

administrativa verksamhetsstyrningen att det bör finnas klara beskrivningar av procedurer 

(policys) och tillvägagångssätt för hur uppgifter ska genomföras som styr de anställda mot 
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önskat beteende för att företaget ska nå sina mål. Företagens policys har i låg utsträckning 

förändras till följd av LP vilket blir en tydlig brist enligt respondenterna som arbetar i 

produktionen och som anser att det påverkar företagens förbättringsarbeten. Emballator 

Lagans VD adresserar problemet och är insiktsfull om att företaget har strukturen på plats 

men inte genomförandet, och syftar då på avsaknaden av klara mallar för beslutsfattandet 

inom framförallt det dagliga förbättringsarbetet för anställda och gruppledare. 

Gemensamt för studiens samtliga företag är att de upplever en ökning av mötesfrekvensen i 

allmänhet. Framförallt handlar det om morgonmöten där varje grupp inom produktionen har 

ett dagligt möte framför pulstavlor som introducerats till följd av LP och Emballator Lagan 

och Växjöplast flera gånger per dag, som ett sätt att justera medarbetarnas beteenden utifrån 

Malmi och Brown (2008) resonemang. Den ökade mötesfrekvensen upplevs olika i företagen 

som exempelvis Glamox Luxo’s VD menar på att den ökade mötesfrekvensen spiller tid 

medan produktionschefen och verktygsteknikern på Växjöplast upplever den ökade 

mötesfrekvensen som positiv och att det har bidragit till ett ökat samspel mellan 

avdelningarna som är en följd av att tydliga ramar tagits fram för möten vilket även resterande 

företags respondenter vittnar om. Mötena i allmänhet och framförallt möten i produktionen är 

nästan uteslutande produktionsinriktade mot den dagliga driften utan någon ekonomisk 

information som budget eller KPI som inte vanligtvis förmedlas ut till 

produktionsmedarbetarna. Tidigare studier om LP har inte nämnt möten i någon högre 

utsträckning förutom Netland, Schloetzer och Ferdows (2015) som tar upp att de sett en 

ökning av dagliga, vecko- och månadsmöten inom LP-företag med fokus på KPI. Det kan inte 

bevittnas hos den aktuella studiens fallföretag, och går inte heller i linje med Alpenberg och 

Scarbrough (2016) resultat från sin studie om att KPI-baserade kontroller och fokus på 

ekonomiska rapporter inom LP-företag drastiskt minskat vilket gör ökningen av 

mötesfrekvensen med högre produktionsfokus till en intressant aspekt bevittnad i studiens 

svenska tillverkande företag.  
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5.3.5	Kulturell	styrning		

Kulturell 
styrning 

Emballator Lagan Växjöplast 
 
 
 
Förändringar 
kopplade till 
kulturell 
styrning 

Larsson (VD) Henell 
(Produktionsansv-
arig 

Airosto (VD) Kidell 
(Produktionschef) 

Miletic 
(Skiftledare) 

Jonasson 
(Verktygstekniker) 

- Svårt få till en 
kultur som stödjer 
LP.  
- Högre fokus på att 
jobba smartare, alla 
delaktiga i 
förbättringsarbetet. 
- Upparbetad 
kompendie, fokus 
ägare, kund, 
medarbetare & 
samhälle 
(värderingar). 
- Tagit för lätt på 
introduktioner. 
- Gruppledare 
viktigta för att 
bevara & utveckla 
LP-kulturen. 

- Svårt att få anställda 
att ta åt sig av 
företagets arbetssätt. 
Standardiserat 
introduktionsprogram 
för nya för dem att 
komma in i LP arbetet. 
- Viktigt för ledningen 
att visa sig i 
produktionen. 
Morgonmöten tar plats 
mitt i produktionen. 
- Efterfrågar mer tid 
för eftertanke, hinna 
kommunicera 
förändringar & deras 
värde. 

- Internt 
upparbetat 
kompendie med 
grunderna från 
LP, värderingar 
arbetats om tsm. 
med anställda. 
-Samtal med 
alla anställda 
vad kittet är för 
företaget, vad 
de måste 
förhålla sig till. 

- Mer öppet klimat 
efter att alla anställda 
skrivit under 
kompendiet, alla är 
med på LP resan.  
- Fler vågar presentera 
förbättringsförslag, 
förbättringsgrupperna
s förtjänst. 
- Lång tid innan 
kulturen sätter sig, 
måste kontinuerligt 
arbeta med 
grundvärderingar. 

miljön har blivit 
mer öppen.  
- Fick skriva på 
kompendiet att han 
var med på resan 
mot LP. 
- Företagets olika 
avdelningar hjälps 
åt på ett annat sätt 
idag. 

- Anser att miljön har 
blivit mer öppen. 
- Folk blivit mer otåliga 
och vill se förändringar 
direkt.  
- Var hög stress när de 
först skulle börja arbeta 
med LP. 
Stressigare klimat idag, 
pga. Roller förändrats, 
kompetensnivån brister, 
skapar frustration. 

Kulturell 
styrning 

Glamox Luxo Gårö 
 
 
 
Förändringar 
kopplade till 
kulturell 
styrning 

Antonsson 
(VD) 

Brodérus 
(Produktionschef) 

Lagerlöf 
(Produkti-
onsledare) 

Petersson (VD) Svensson 
(Kvalitetsansv-
arig) 

Produktionsmedarb-
etare 

- Svårt att 
förmedla info 
om LP till de 
som är mindre 
insatta, termer 
& koncept 
uppfattas som 
svåra av 
anställda. 
- Motstånd vid 
införandet av 
LP, personal 
rädda att känna 
sig övervakade. 

- Konservativ kultur, svårt få 
ut budskapet. Svårt få 
anställda att komma med 
förbättringsförslag. 
- Fokuserar på känslor istället 
för fakta, först nu de börjat 
arbeta med fakta som de 
händer saker.  
- Klargör målsättningar för 
att skapa lagkänsla. 
- Högre mötesfrekvensen 
skapar större förståelse för 
LP, kanal för kunskap. 
Visualisering av nyckeltal & 
målsättningar ett viktigt steg 
att ta fullt ut. 

- Svårt att få 
folk att förstå 
LP-fördelar, 
vilket enligt 
honom är en 
självklarhet. 
”Varit riktigt 
svårt”. 

- Kulturaspekten fått 
en viktig klang som 
styrningsmoment. 
- Viktigt att visa sig i 
produktionen, visa på 
en mer decentraliserad 
struktur.  
- Kommer ta lång tid 
att integrera LP i 
kulturen. Upplevs 
som stressigt när det 
kommer andra saker i 
vägen. Försvann 
under förra hösten. 

- Kultur med mer 
möten för att 
sammanfoga 
avdelningarna växt 
fram så som 
morgonmöten för 
produktions-
grupperna. 
- Anser att det är 
viktigt att visa sig i 
produktionen, med 
på morgonmöten. 
 

- Anser att tydligare 
visualisering i 
produktionen är positivt, 
ger överskådlig bild vad 
som händer. Annars lätt 
att bli blind för 
förändringar som sker. 
- Ingen kunskap om LP 
verktyg eller metoder.  
- Morgonmöten en bra 
kanal för att föra fram 
tankar och idéer.  
 

Tabell 5-12: Summering av respondenternas svar gällande LP effekter på kulturell styrning 

Gelei, Losonci och Matyusz (2012) nämner vikten av att skapa en underliggande kultur där 

LP filosofin genomsyrar. Vad som menas med kultur kan förklaras som de normer och 

värderingar som genomsyrar en verksamhet och påverkar medarbetarnas beteenden (Malmi & 

Brown 2008). I likhet med Gelei, Losonci och Matyusz (2012) studie går det att se en tendens 

i fallföretagen hur de försöker påverka kulturen genom verksamhetsstyrning för att säkerställa 

att LP följs. Alla fallföretag har börjat arbeta till större grad med sina värderingar, förutom 

Gårö som till viss del lever på sina gamla men skiftat fokus mer mot slutkunden. Växjöplast 

och Emballator Lagan har gett ut små kompendium till medarbetarna för att de ska kunna 

påminna sig själva om värderingarna som bygger på LP filosofin. Glamox Luxo tog fram ett 

symboliskt träd för att skapa samhörighet inom verksamheten. Enligt Malmi och Brown 
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(2008) kan värderingsarbetet bero på att ledningen försöker kommunicera ut verksamhetens 

riktning och stärka legitimiteten med LP arbetet. Många av de empiriska studier som 

omnämnts i denna studie (tabell 3-1) nämner inte värderingsarbete särskilt mycket, vilket är 

en intressant punkt då det fördes på tal med samtliga fallföretag och kan visa på en faktor som 

möjligtvis skiljer svenska företags LP arbete mot utomländska företag. Hasle och Nielsen 

(2013) och Eriksson (2010) såg dock i sina studier att värderingsarbetet inom LP företag fått 

högre prioritet med syftet att skapa en stabil långsiktig plan för att bli mer effektiv som 

verksamhet. En utmaning som Hasle och Nielsen (2013) såg var att utforma värderingar som 

stämmer överens med verksamhetens kultur och får den att gå i rätt riktning. Vad som går att 

konstatera är att samtliga fallföretag skiftat mer fokus mot kunden och vill via värderingar få 

medarbetarna att tänka likadant, som är i linje med den nya LP-strategin som enligt Eriksson 

(2010) i sin studie frambringade ett högre kundfokus. 

Ett karaktäriserande drag för kulturell styrning är att samtliga företag haft utbildningar i syfte 

att skapa en kultur som uppmuntrar till lärande och ständiga förbättringar. Det är i linje med 

Maskell, Baggaley och Grasso’s (2012) förslag att företag som påbörjar LP bör redan i 

mognadsfas ett införa utbildningar och främja en kultur som stöttar lärande och träning. Gelei, 

Losonci och Matyusz (2014) såg även detta i sin studie att framgångsrika LP företag såg sig 

själva som lärande organisationer med stor betoning på utbildning för samtliga medarbetare 

för att en förståelse ska skapas för de verktyg som införs, såsom exempelvis Kaizen och 5S. 

Gårö har dock inte infört utbildningsmoment till lika stor grad som de andra företagen, trots 

att de nämner kulturaspekten som viktig, vilket fått som följd att det finns begränsad kunskap 

kring LP bland medarbetarna. Det medger även medarbetarna i produktionen i de andra 

fallföretagen, och påpekar samtidigt att ett mer stressigt klimat uppbådats för att hinna med 

allt LP arbete vilket Hasle och Nielsen (2013) såg i sin studie. 

 

Dombrowski och Mielke (2013) såg i sin studie att LP företag brottas med att förändra 

anställdas tankesätt. Emballator Lagan försöker påverka detta genom att uppmuntra 

medarbetare till göra förbättringar och göra alla delaktiga i beslutsfattandet. Men Emballator 

Lagans produktionsansvarig nämner detta som svårt på grund av konservativ företagskultur, 

men har försökt åtgärda detta genom ett LP introduktionsprogram. Växjöplast, Glamox Luxo 

och Gårö brottas också med konservativ kultur och att få medarbetarna att tänka enligt LP, 

men genom värderingsarbete och uppmuntran till förbättringsförslag har de märkt successiva 

förändringar bland personalen och ökat engagemang. På Glamox Luxo kände personalen sig 
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först skeptiska att de skulle bli mer övervakade genom den ökade visualiseringen, men genom 

att de börjat arbeta med mer fakta gjordes medarbetarna införstådda med fördelarna kring de 

nya förändringar som föreslogs. Varför den kulturella styrningen fått högre fokus kan bero på 

att LP bör genomsyra hela verksamheten för att fungera, samt så konstaterar även tidigare 

studier att när LP genomförts har kulturen förändrats för att anpassas enligt LP andan. 

Exempelvis i linje med Marin-Garcia och Bonavia’s (2014) studie bör personalen uppmuntras 

till LP genom träning och befogenheter samt bättre kommunikation, vilket de flesta fallföretag 

prioriterat men där träning och utbildning fortfarande saknas och där medarbetare på 

exempelvis Gårö och Växjöplast känner att det inte har klart för sig vad målbilden är och vad 

LP innebär. Överlag kan det konstateras att samtliga respondenter nämner att kulturen 

förändrats och karaktäriseras nu som mer öppen och accepterande för misstag samt 

avvikelser. 

5.3.6	Identifierade	effekter	på	verksamhetsstyrning	jämfört	mot	tidigare	

empiriska	studier		

I analysen på verksamhetsstyrningen utifrån Malmi och Brown’s (2008) “Control Package” 

ger tabellen nedan en kort jämförelse kring de effekter och utmaningar som identifierats till 

följd av LP i fallföretagen. Jämförelse med tidigare empiriska studier görs där de 

karaktäriserande effekterna och utmaningarna som är genomgående hos studiens fallföretag 

sammanfattas mot de tidigare empirska studiernas resultat som utgår från tabell 3-1. Vad som 

går att utläsa av tabellen är att de effekter som identifierats i fallföretagen har stora liknelser 

med vad som belysts i tidigare empiriska studier, både när det kommer till effekter och 

utmaningar. Vad som skiljer sig är att i fallföretagen belystes uppföljning, möten och 

belöningssystem till större del som ej nämndes särskilt mycket i de tidigare empiriska 

studierna. Följaktligen kan det bero på att fallföretagen är lokaliserade i Sverige men även att 

de empiriska studierna täcker olika industrier och marknader från olika länder vilket såklart 

har en påverkan på de resultat som framkommit i deras studier.  

 

Vad som skiljer de studerade fallföretagen i denna studie ytterligare från de empiriska 

studierna var en brist på förenklade rapporteringssystem och standardisering av uppgifter samt 

att finansiella mätetal fortfarande hade högt fokus i fallföretagens prestationsmätning. Vidare 

har även företagens produktionssystem fått en allt viktigare roll jämfört mot 

ekonomistyrsystemen på grund av den numera dagliga planeringshorisonten, där 

fallföretagens respondenter inte upplever tillräckligt stöd genom ekonomistyrsystemen eller i 
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det dagliga förbättringsarbetet. Emellertid har fallföretagen ej haft problem med att placera 

kunden i fokus för värderingsarbetet samt så har det inte funnits någon brist på tavelmöten, 

vilket många empiriska studier konstaterade som ett vanligt problem bland LP företag. 

Följaktligen togs inte utmaningarna ”att skapa kundfokus” och ”stärka kommunikation via 

möten” med i tabellen nedan. Varför kan enkelt bero på att samtliga fallföretag har lyckats 

etablera bra samarbete med externa partners som kan utläsas i tabell 5-2 och är en del av 

mognadsfas tre. Däremot i mognadsfas två har enbart Emballator Lagan lyckas lägga ett 

helhetsfokus på värdekedjan och definierade värdekedjor, som fortfarande är en utmaning för 

de andra fallföretagen att ta sig förbi för att ytterligare stärka kundfokuset men även 

leverantörsfokuset som är en viktig del av LP. (Maskell, Baggaley, Grasso 2012)  

Verksamhets-
styrning 

Emballator Lagan Växjöplast Glamox Luxo Gårö Överensstämmande 
effekter/utmaningar mellan 
tidigare forskning och denna 
studies resultat 

1. Planering - Budget främsta 
planeringsverktyget 
fortfarande. 
- Mer fokus på 
dagsplanering, 
produktionssystemen 
viktigare än 
ekonomistyrsystemen 
vid planering. 
- Gruppledare ansvar 
för dagsplanering, 
ledning fokuserar på 
strategisk planering. 

- Budget främsta 
planeringsverktyget 
fortfarande. 
- Mer fokus på 
dagsplanering, 
produktionssysteme
n viktigare än 
ekonomistyrsysteme
n vid planering. 
- Gruppledare 
ansvar för 
dagsplanering, 
ledning fokuserar på 
strategisk planering. 

- Budget främsta 
planeringsverktyget 
fortfarande. 
- Mer fokus på 
dagsplanering, 
produktionssysteme
n viktigare än 
ekonomistyrsystem
en vid planering. 
- Gruppledare 
ansvar för 
dagsplanering, 
ledning fokuserar 
på strategisk 
planering. 

- Budget främsta 
planeringsverktyget 
fortfarande. 
- Mer fokus på 
dagsplanering, 
produktionssysteme
n viktigare än 
ekonomistyrsysteme
n vid planering. 
- Gruppledare ansvar 
för dagligplanering, 
ledningen 
fortfarande väldigt 
operativa. 

1a. Mer flödestänk i 
planeringen.  
 
1b. Decentraliserad struktur och 
fördelning av ansvar. 
 
1c. Utmaning: Risk för 
uteslutande av resten av 
värdekedjan i sin strategi. Svårt 
sätta mål och standarder 
relaterat till LP. 

2. 
Cybernetisk 

- KPI används i större 
utsträckning. Fokus på 
kund och kvalitet. Ej 
fullt fokus på icke-
finansiell mätning.  
- Svårighet bryta ned 
KPI 
- Budget ej förändrad. 
Utmaning: inskränker 
på förbättringsarbetet. 
Uppföljning problem. 

- KPI används i 
större utsträckning. 
Fokus på kund och 
kvalitet. Högre 
fokus på icke-
finansiell mätning. 
- Svårighet bryta 
ned KPI 
- Budget ej 
förändrad. 
Utmaning: 
inskränker på 
förbättringsarbetet. 
Uppföljning 
problem. 

- KPI används i 
större utsträckning. 
Fokus på kund och 
kvalitet. Icke-
finansiell: 
sjukfrånvaro. 
Främst finansiell 
mätning. 
- Svårighet bryta 
ned KPI 
- Budget ej 
förändrad. 
Utmaning: 
inskränker på 
förbättringsarbetet. 
Uppföljning 
problem. 
 
 
 
 
 
 

- KPI används i 
större utsträckning. 
Fokus på kund och 
kvalitet.  
- Svårighet bryta ned 
KPI 
- Budget ej 
förändrad.  
- Ek. styr. systemet 
brister i förmedling 
av information. 
Brister i 
målformulering. 

2a. KPI och prestationsmätning 
används i större utsträckning. 
Långsiktigt fokus.  
 
2b. Visuell styrning får allt 
större betydelse. Kundfokus. 
 
2c. Utmaning: Bristande 
målformulering. För mycket 
fokus på finansiella mätetal 
(kortsikt).  
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3. Belöning - Anpassat 
belöningssystem till LP-
strategi.  
- Icke-finansiell kopplad 
till förbättringsarbete. 
 

- Anpassat 
belöningssystem till 
LP-strategi. 
- Icke-finansiell 
kopplad till 
förbättringsarbete. 

- Ej anpassat 
belöningssystem till 
LP-strategi. Svåra 
mål att påverka, 
orättvisa. 
Utmaning: Koppla 
belöningssystem till 
LP-strategi.  

- Anpassat 
belöningssystem till 
LP-strategi. 
Utmaning: Koppla 
alla belöningssystem 
till LP-strategin, 
vinstdelning 
ineffektiv. 
 

3a. Belöningssystem anammas 
och får större betydelse. 
Lagbaserade med blandning av 
icke-finansiella och finansiella.  
 
3b. Utmaning: Polarisering 
bland medarbetare pga. 
belöning. 

4. 
Administrativ 

- Decentraliserad 
struktur, ansvar trycks 
ut genom 
produktionsceller och 
förbättringsgrupper.  
- Ökad mötesfrekvens, 
upplevelse: samspel 
inom företaget bättre. 
- Utmaning: Policys 
stödjer ej LP-strategi. 
- Beslutsfattandet kring 
förbättringsarbete 
lidande. 
 

- Decentraliserad 
struktur, ansvar 
trycks ut genom 
produktionsceller 
och 
förbättringsgrupper. 
- Ökad 
mötesfrekvens, 
upplevelse: samspel 
inom företaget 
bättre.  
- Utmaning: Policys 
stödjer ej LP-
strategi.  
- Beslutsfattandet 
kring 
förbättringsarbete 
lidande. 

- Decentraliserad 
struktur, ansvar 
trycks ut genom 
produktionsceller 
och 
förbättringsgrupper. 
- Ökad 
mötesfrekvens, 
upplevelse: spiller 
tid. 
- Utmaning: Policys 
stödjer ej LP-
strategi. - 
Beslutsfattandet 
kring 
förbättringsarbete 
lidande.  

- Decentraliserad 
struktur, ansvar 
trycks ut genom 
produktionsceller 
och 
förbättringsgrupper. 
- Ökad 
mötesfrekvens, 
upplevelse: samspel 
inom företaget 
bättre.  
Utmaning: Policys 
stödjer ej LP-
strategi,  
- Beslutsfattandet 
kring 
förbättringsarbete 
lidande. 

4a. Decentraliserad struktur. 
Allokering av ansvar. Införande 
av förbättringsgrupper.  
 
4b. Utmaning: Toppstyrning. 
Kommunikationsbrister. Ej 
involvering av medarbetare i 
förbättringsarbete. 

5. Kulturell - Värderingsarbete 
utformat enligt LP 
prioriteras.  
- Förbättringsförslag 
uppmuntras. 
- LP verktyg anammas. 
5S, förbättringar, 5 
“varför”. 
 

- Värderingsarbete 
utformat enligt LP 
prioriteras. 
- Förbättringsförslag 
uppmuntras.  
- LP verktyg 
anammas. 5S, 
förbättringar, 5 
“varför”. 

- Värderingsarbete 
utformat enligt LP 
prioriteras.  
- 
Förbättringsförslag 
uppmuntras. 
- LP verktyg 
anammas. 5S, 
förbättringar, 5 
“varför”. 

- Lever på gamla 
värderingar. 
- Förbättringsförslag 
uppmuntras. 
- LP verktyg 
anammas. 5S, 
förbättringar, 5 
“varför”. 
 
 
 
 

5a. LP diverse verktyg samt 
ytterligare teknologier anammas 
i hög grad.  
 
5b. Problemlösning blir ny 
norm och del av kulturen.  
 
5c. Utmaning: Utbildning och 
coachande roller.  

Författare 
empiriska 
studier  

1a. Brännmark & Eklund 2013; Djekic et al. 2014; Dombrowski & Mielke 2013; Eriksson 2010; Hasle & Nielsen 2013; Marin-Garcia & Bonavia 
2014; Netland, Schloetzer & Ferdows 2015; Parker 2003.  
1b. Brännmark & Eklund 2013; Djekic et al. 2014; Eriksson 2010; Fullerton, Kennedy & Widener 2013; Marin-Garcia & Bonavia 2014; Netland, 
Schloetzer & Ferdows 2015; Parker 2003; Alpenberg & Scarbrough 2016. 
1c. Brännmark & Eklund 2013; Dombrowski & Mielke 2013; Eriksson 2010; Hasle & Nielsen 2013; Netland, Schloetzer & Ferdows 2015; Parker 
2003. 
2a. Djekic et al. 2014; Eriksson 2010; Fullerton, Kennedy & Widener 2013; Hasle & Nielsen 2013; Netland, Schloetzer & Ferdows 2015. 
2b. Djekic et al. 2014; Dombrowski & Mielke 2013; Eriksson 2010; Fullerton, Kennedy & Widener 2013; Netland, Schloetzer & Ferdows 2015; 
Alpenberg & Scarbrough 2016.  
2c. Brännmark & Eklund 2013; Djekic et al. 2014; Eriksson 2010; Hasle & Nielsen 2013; Netland, Schloetzer & Ferdows 2015. 
3a. Eriksson 2010; Marin-Garcia & Bonavia 2014; Netland, Schloetzer & Ferdows 2015.  
3b. Brännmark & Eklund 2013; Eriksson 2010; Marin-Garcia & Bonavia 2014; Netland, Schloetzer & Ferdows 2015.  
4a. Se 1b.  
4b. Brännmark & Eklund 2013; Djekic et al. 2014; Eriksson 2010; Fullerton, Kennedy & Widener 2013; Gelei, Losonci & Matyusz 2014; Hasle & 
Nielsen 2013; Marin-Garcia & Bonavia 2014; Netland, Schloetzer & Ferdows 2015; Parker 2003.  
5a. Brännmark & Eklund 2013; Djekic et al. 2014; Dombrowski & Mielke 2013; Eriksson 2010; Fullerton, Kennedy & Widener 2013; Gelei, 
Losonci & Matyusz 2014; Hasle & Nielsen 2013; Marin-Garcia & Bonavia 2014; Netland, Schloetzer & Ferdows 2015; Parker 2003.  
5b. Se 1b.  
5c. Djekic et al. 2014; Dombrowski & Mielke 2013; Fullerton, Kennedy & Widener 2013; Gelei, Losonci & Matyusz 2014; Hasle & Nielsen 
2013; Marin-Garcia & Bonavia 2014; Alpenberg & Scarbrough 2016. 

Tabell 5-13: Effekter i fallföretagen jämfört mot tidigare forskning (verksamhetsstyrning) 
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6.	Slutsats	

Här presenteras arbetets slutliga resultat. Utifrån summering av egengjorda tabeller för 
förändringar inom ledarskap och verksamhetsstyrning från analysen har en del slutsatser 
formats som besvarar studiens forskningsfrågor och kan möjligtvis bistå som grund för vidare 
forskning. Egna reflektioner presenteras även där en diskussion förs kring resultatets 
relevans och varför just LP hamnade i rampljuset för denna studie. 

6.1	Resultat	

Ø Vilka effekter har en övergång till Lean Production på några svenska tillverkande 
företags verksamhetsstyrning och ledarskap?  

Utifrån analysen har en del utmärkande effekter gällande ledarskapet och 

verksamhetsstyrningen identifierats i respektive fallföretag som även liknar tidigare 

uppmärksammande resultat i andra empiriska studier. Det har även gått att urskilja en del 

effekter i fallföretagen som inte belysts till lika stor grad i andra studier. Här följer en 

summering av effekter som skådats i samtliga fallföretag.  

Ledarskap (Petersson et al. 2012) Verksamhetsstyrning (Malmi & Brown 2008) 
Träna och utveckla personal: Utbildning inom LP utbrett i alla 
fallföretag. Finns åtminstone en LP ambassadör i samtliga 
företag. Uppmuntran och möjlighet för medarbetare att visa 
framfötterna och få mer förtroende än tidigare. Ledning mer 
som coach efter LP. Gruppledare viktigare roll i att utveckla 
personalen.  
 
Kommunikation och förnyelse av arbetssätt: Informationsflöde 
har högre prioritet. Högre tidsmedvetenhet bland ledningen. 
Bättre samarbete inom fallföretagen på grund av en ökad 
mötesfrekvens. Ledare mer synliga i produktionen.  
 
Förbättringsarbete: Införandet av förbättringsgrupper, 
anpassade belöningssystem kopplade till förbättringsarbetet 
samt allokering av ansvar till produktionen har haft positiv 
inverkan på företagens förbättringsarbete. Ansvar för detta 
allokerats ut till produktionsmedarbetarna till följd av LP.  
 
Höjning av ambitionsnivåer och mål: Ledningen införstådd 
med vikten av långsiktigt perspektiv. Värderingar omarbetade, 
kopplade till den nya LP-strategin och dess målsättningar. 
Ledningen mer förstående för avvikelser och uppmuntrar 
medarbetare till att kritisera arbetssätt. Medarbetare i rampljuset 
och tilldelas mer ansvar beroende på uppvisat engagemang. 
 
 

Planering: Mer flödestänk och processfokus. Planering på 
avdelningsnivå mer naturligt, kortare planeringshorisont gjort 
gruppledare till ansvariga för daglig planering. Ledning mer 
ansvarig för långsiktig planering, fokus via budget. 
 
Cybernetisk: Flödestänk i högre grad med fokus på processer. 
Bryter ned KPI:er per process och avdelning med processägare som 
ansvarar. Visualisering fått en viktigare roll vilket medfört mer 
transparenta verksamheter och bidragit med bättre 
helhetsperspektiv för medarbetarna. Kvalitetskontroller utförs av 
undermedarbetare förutom Glamox Luxo till viss del (tabell 5-2). 
Icke-finansiell info högre betydelse genom KPI:er kring kund och 
kvalitet samt sjukfrånvaro. Produktionssystemen fått ökad 
betydelse för att stödja LP-strategin. Använder samma KPI, men 
använder infon mer idag än tidigare. 
 
Belöning: Anpassat belöningssystem till antal förbättringsförslag 
genom gruppbaserade icke-finansiella belöningar.  
 
Administrativ: Ökad fördelning av ansvar via produktionsceller 
och processägare tas fler beslut där situationen utspelar sig vilket 
resulterat i kortare beslutsvägar och kortare ledtider. Högre 
mötesfrekvens mellan avdelningar genom bland annat införande av 
förbättringsgrupper har lett bättre samspel mellan avdelningar. 
 
Kultur: Företagen har alla gjort omprioriteringar i sina värderingar 
där kvalitet och kund nu har högre fokus och finns med i respektive 
företags värderingsbeskrivningar. Ledare och framförallt 
medarbetarnas engagemang har fått större betydelse.  

Tabell 6-1: Summering av utmärkande effekter för samtliga fallföretag 



110 
 

Ø Varför resulterar en övergång till LP i dessa effekter inom företagen?  

I samtliga fallföretag har det gått att se att ledningsstrukturen först påverkats efter övergången 

mot LP och införandet av konkreta LP principer gjorts. För att få ut det mesta av LP 

rekommenderade Petersson et al. (2012) fyra punkter för ett lyckat LP-ledarskap som 

respektive fallföretag börjat efterleva i högre utsträckning vilket kunnat gå att konstatera 

genom analysen. De fyra punkterna har även likheter med ”Path-Goal Theory’s” olika 

principer för hur effektiva ledare bör agera (Forslund 2009). Varför detta påpekande har 

relevans är för att vi inte enbart ville inkludera ledarskapsteori i studien som är färgad av LP 

tänk. Ytterligare eftersom båda visar på samspelta principer där punkterna liknar varandra. Att 

samtliga respondenter inom ledningen i respektive fallföretag börjat efterleva dessa punkter 

kan bero på att för att införa LP krävs dessa nya tankesätt för att lyckas. Teorin och tidigare 

forskning visar sammanhållet på ledningens engagemang som kritiskt vid införandet av LP 

och under den kontinuerliga LP-resan. Utifrån studiens analys går det att konstatera att 

ledningens engagemang bottnar i företagens nya förhållning till förbättringsarbetet som 

ständigt är på agendan samt ett ökat fokus på långsiktiga mål genom högre integration med 

företagens externa partners. Det har i fallföretagen lett till en förändring av ledarskapet och 

har krävt att ansvar för det dagliga arbetet flyttas från ledningens axlar genom en ökad 

decentralisering och fördelning av ansvar och befogenheter. 

 

Alla fallföretag har blivit mer decentraliserade i sina beslutsprocesser och engagerade 

medarbetare samt gruppledare har fått allt viktigare roller. Det kan visa på en viss 

ledarskapsmognad inom fallföretagen. I tabell 5-2 kan en koppling göras mellan antalet 

organisatoriska förändringar varje fallföretag gjort och deras ledarskapsmognad. Ledningen i 

Emballator Lagan och Växjöplast upplevs ha en högre mognad i sitt ledarskap utifrån 

analysen i jämförelse med Gårö och Glamox Luxo som kan återspeglas i antalet 

organisatoriska förändringar genomförda. Studiens analys över fallföretagens ledarskap 

indikerar därmed att ju högre mognadsgrad ledarskapet uppvisar för att stödja den nya LP-

strategin, påverkar det i sin tur företagens organisatoriska mognad mot LP och LP’s-spridning 

av metoder och verktyg i företaget. Det kan härledas till vad LP teorin säger om att 

engagerade ledare krävs för att lyckas med LP (Hasle & Nielsen 2013). Samtidigt påpekar 

Chenhall (2003) att verksamhetsstyrningen behöver anpassas utefter företagens kulturer och 

framförallt strategier, som Fullerton, Kennedy och Widener (2013) håller med om och menar 
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att företag bland annat behöver anpassa sina rapporterings- och redovisningssystem till den 

nya LP-strategin vilket upplevts som svårt i fallföretagen. 

I det flesta kategorierna inom verksamhetsstyrningen går det att se effekter som speglats i 

både tidigare empiriska studier och fallföretagen. Vad som skiljer sig åt från tidigare 

forskning är att fallföretagen upplever en högre grad av möten och att värderingar betonades 

som extra viktiga av samtliga respondenter. Annat utmärkande drag var att de flesta 

produktionsmedarbetarna var blinda för de förändringar som skett till följd av LP. Det kan 

kopplas ihop med att icke-finansiella prestationsmått inte har fått så stor betydelse i fallföretag 

som tidigare empiriska studier argumenterat för vid införandet av LP. Respondenterna har 

upplevt det svårt att förstå hur deras insats påverkar företaget som helhet, där företagens 

produktionssystem istället för ekonomistyrsystemen lyfts fram som viktiga att arbeta mer med 

på grund av deras fokus på icke-finansiella mätningar. Varför detta är fallet kan bero på att de 

studerade fallföretagen befinner sig i Sverige och att marknadsmöjligheter samt fallföretagens 

industrifokus skiljer sig mot de omnämnda tidigare empiriska studiernas fokusområden. 

Ytterligare efter analysen kan slutsatsen dras att Maskell, Baggaley och Grasso’s (2012) 

mognadsfaser för LP brister till viss del, då det gick att se att vissa fallföretag redan påbörjat 

förändringsprinciper som härrör till sista mognadsfasen i tabellen (se tabell 5-2). Detta visar 

även på att tiden inte är den avgörande faktorn för vart respektive fallföretag befinner sig i 

mognadsfaserna, då exempelvis Växjöplast påbörjade sin LP resa relativt sent jämfört med de 

andra men ändå fått till många förändringar. Anledningen till detta kan även bero på olika 

prioriteringar företagen emellan samt externa förhållanden, där exempelvis Gårö var tvungen 

att pausa LP arbetet på grund av hög orderingång och stress i produktionen. 

Ø Vilka utmaningar kan identifieras vad gäller verksamhetsstyrning och ledarskap som 
Lean Production frambringar i de svenska tillverkande företagen? 

Givet de effekter som LP frambringat i fallföretagens ledarskap och verksamhetsstyrning har 

även en del utmaningar samt brister identifierats som kan motverka företagens prestationer på 

lång sikt om de ej beaktas. En del utmaningar som identifierats har även påpekats i tidigare 

empiriska studier (tabell 3-1), och här presenteras de som utmärkts i samtliga fallföretag. 

Summan av detta är att andra företag som vill ge sig på LP kan skapa sig en bild av vad de har 

att förvänta sig då eftersom utmaningarna samt bristerna identifierats på samtliga fallföretag 

verkar de vara fenomen som med hög sannolikhet återkommer för företag som arbetar med 

LP. 
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Utmaningar ledarskap (Petersson et al. 2012) Utmaningar verksamhetsstyrning (Malmi & Brown 

2008) 
- Upplevelsen att både ledning och produktionsmedarbetare blir 
blinda för förändringarna LP ger upphov till. Utmaning att få 
produktionsmedarbetarna delaktiga och ta till sig förändringarna. 
Framförallt genom mer utbildningar inom LP då även om 
samtliga fallföretag har det, är utbildningen bristfällig för 
samtliga förutom Emballator Lagan vilket riskerar att kunskapen 
om LP stannar hos ledningen och positiva effekter från LP uteblir.  
 
- Arbetsförhållanden blivit mer stressiga i samtliga företag, risk 
att förbättringsarbetet blir lidande då det ej hinns med i tillräcklig 
utsträckning. 
 
- Utmaningar för ledning i att förmedla kunskap via information, 
uppföljning blir lätt bristande då företag hela tiden blickar framåt 
och fokuserar på ständiga förändringar- och förbättringar. 
Avvikelser missas och rutiner fasställs inte. 
 
- Att tydliga ramar eller regelverk (policys) inte fasställs för 
mellanledningens (gruppledare) befogenheter för att underlätta 
det dagliga förbättringsarbetet då besluten ska tas i produktionen, 
vilket är en upplevd brist i fallföretagen. Toppstyrning från högsta 
ledningen istället, svårt att släppa taget helt och ha förtroende för 
medarbetarna.  
 
 

- Mötesfrekvensen har ökat i samtliga företag. Blir den för hög 
riskerar det att resultera i ineffektiv användning av tid. Möjligtvis 
ett svenskt dilemma då det ej har nämnts i tidigare studier.  
 
- Att utforma rapporterings- och ekonomisystem som stödjer den 
nya LP-strategin. Företagens KPI:er upplevs av 
produktionsmedarbetarna som svåra att bryta ned för att visa 
deras påverkan på företagets helhet. Resulterat i att 
produktionssystemen fått en viktigare roll i företagens styrning 
med högre icke-finansiellt fokus.  
 
- Att anpassa företagens budgetarbete vilket i fallföretagen 
inskränker på medarbetarnas förbättringsarbete.  
 
- Standardisering av aktiviteter och processer ej utbrett och ingen 
hög förståelse för LP’s verktyg och metoder, vidare upplevd 
svårighet att sätta standarder och mål relaterat till LP. Skapar 
svårigheter att utföra förbättringsarbete och skadar utvecklingen 
av verksamheterna som helhet.  
 
- Lågt fokus på värdekedjor, daglig operativ planering hamnar i 
fokus vilket kan skada verksamheten på lång sikt då strategiskt 
fokus uteblir. 
 
- Utveckling av belöningssystem som stödjer den nya LP-
strategin med tillräckliga incitament för medarbetarna att stötta 
LP-arbetet.  

Tabell 6-2: Summering av gemensamma utmaningar för samtliga fallföretag 

 

Varför det är så viktigt att beakta dessa utmaningar och brister beror på till hur stor grad 

fallföretagen vill lyckas med LP. Varför LP ens är viktigt att prioritera om alla dessa 

utmaningar uppkommit går att koppla till att samtliga fallföretag nämner att en högre grad av 

effektivitet uppvisats efter introduceringen av LP i form av reducering av ställtider, 

sjunkande kostnader, högre leveransprecision, lägre lagernivåer, förbättringsarbete som 

utförs kontinuerligt, decentraliserade verksamheter och kortare beslutsvägar med mera. Att 

fortsätta arbeta med LP på lång sikt kan därmed säkerligen resultera i ytterligare 

effektivitetsförbättringar, tillväxt, nöjdare kunder då dessa prioriteras mer, samt mer 

tillfredsställda medarbetare då de får allt mer ansvar vid uppvisat engagemang. LP innebär ett 

kontinuerligt arbete, mer fokus på icke-finansiella mål, fokus på lång sikt som Anthony et al. 

(2014) konstaterar är alla fördelaktiga faktorer för att skapa tillväxt på sikt då investeringar i 

den egna verksamheten prioriteras. Grad av förändringar som fallföretagen gjort beror till stor 
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del på ledningens entusiasm, där en utmaning eller ledarskapsproblematik är att få 

medarbetarna på samma tåg. Samtliga fallföretag nämner LP som en viktig fråga men 

fortfarande går det att identifiera en hög grad av okunskap av LP’s filosofi, metoder och 

verktyg hos produktionsmedarbetarna. Att även anpassa verksamhetsstyrningen har setts som 

en svår utmaning då övergång mot LP till stor del innebär förändringar som kan se olika ut för 

varje företag. Därmed kan den övergripande utmaningen sägas vara att få ledarskapet och 

verksamhetsstyrning att samverka så att en harmoni skapas inom företaget som kan vara 

fördelaktig på lång sikt.  

 

Slutligen kan det konstateras att införandet av LP frambringat förändringar som fått utslag i 

effekter men även fört med sig nya utmaningar i fallföretagens verksamhetsstyrning och 

ledarskap. Det kan kopplas till Lindvalls (2011) konstaterande att företags 

verksamhetsstyrning och ledarskap med all rätt bör förändras för att anpassas enligt en 

föränderlig värld kantad av allt högre krav från företagens externa intressenter. Det kommer 

med all säkerhet att fortsätta att förändras, likt LP som förespråkar ständig utveckling genom 

kontinuerligt förbättringsarbete (Womack & Jones 2003), vilket gör det intressant att se vilka 

fler förändringar och effekter som framtiden kommer bjuda på.  

6.2	Egna	reflektioner	

Fokus i denna studie har varit kring fenomenet LP och där målet varit att utreda vilka effekter 

en övergång mot denna produktionsfilosofi får på några svenska tillverkande företags 

verksamhetsstyrning och ledarskap. Verksamhetsstyrning och ledarskap anses som viktiga vid 

förändelsearbete men har inte fått så stort fokus i tidigare empiriska studier när LP har 

analyserats, och då av eget intresse blev dessa två huvudområden för studien. Även den 

svenska marknaden har inte belysts till stor grad. LP ansågs som intressant på grund av dess 

fokus på kontinuerliga förbättringar och långsiktiga perspektiv, och då modern 

verksamhetsstyrning karaktäriseras av kontinuerlig förändring för att anpassas mot den 

tilltagande globaliseringen kunde vi se likheter mellan LP och verksamhetsstyrning i 

förändring. Förhoppningen har varit att utveckla kunskapen kring LP och bidra till en mer 

komplett bild som visar exempel på effekter som LP kan frambringa, då eftersom företag är 

av olika natur kan LP se olika ut beroende på typ av företag. Denna studie har även 

identifierat effekter som speglats i samtliga fallföretag, som vi hoppas kan medföra att andra 

svenska tillverkande företag kan dra nytta av denna information ifall LP är något de har i 

åtanke, men även bli ett värdefullt bidrag till satsningar så som Produktionslyftet. Denna 
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studie täcker ett fåtal tillverkande företag, vilket gör det intressant att utreda om de fenomen 

som upptäcks bland denna studies fallföretag även kan identifieras för den större populationen 

på den svenska marknaden. Genom denna studies djupdykning erbjuds därmed en mer 

detaljerad beskrivning kring de potentiella effekter och utmaningar som uppstår, som kan 

bistå som en grund till fortsatt forskning kring LP. Värt att nämna är att identifierade effekter 

och utmaningar även kan bero på externa faktorer som inte orsakats explicit av LP, men 

utefter Maskell, Baggaley och Grasso’s (2012) ”Maturity Path” går det ändå att se att de 

förändringar som införts har kopplingar till LP, samt att tidigare empiriska studier har visat 

liknande resultat.  

6.3	Förslag	till	vidare	forskning	

Baserat på denna studie, har nya områden upptäckts som skulle kunna studeras närmare. 

• Longitudinell studie på fallföretagen i denna studie.  

• Kvantitativ studie på samtliga företag som deltagit i Produktionslyftet. 

• Bransch jämförelser på företag som arbetar med LP. Hur LP skiljer sig mellan 

branscher. 

• Studera LP ur ett globalt perspektiv. Hur företag påverkas i sitt LP arbete av den 

marknad eller land de är lokaliserade i.  

• Djupare fokus på ledarskapsaspekten och hur dess mognadsgrad påverkar företagens 

spridning av LP’s metoder och verktyg.  

• Studie av ”Maturity Path” i ett mer detaljerat perspektiv huruvida dess mognadsfaser 

överensstämmer med verklighetens användande.   
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Appendix	1	-	LP	tabell	över	olika	metoder	och	verktyg	

Verktyg Beskrivning 

One piece flow Fokuserar på att slutföra produktionen av en produkt med så lite avbrott som 
möjligt mellan start & slut. (Rahman, Laosirihongthong & Sohal 2010).  

Cell manufacturing Producerar liknande produkter i så kallade celler av maskiner eller team av 
anställda för att eliminera kostnader & slöseri mellan produktionsprocesser eller 
omställningar i produktion (Fullerton & Wempe 2009).  

Levelled 
production/Utjämning 

Produktionen förblir konstant oberoende av fluktuationer i efterfrågan. Syftet är 
att maximera företagets utnyttjande av dess kapacitet & personal & ges 
möjligheten till standardisering av arbetet när flödet är konstant & underlättar 
planering. (Liker & Morgan 2006) Grundläggande förutsättning för att skapa 
effektiva flöden. (Petersson et al. 2012) 

Kanban (pull-based) Visuellt system för att identifiera & eliminera flaskhalsar för att uppnå 
förbättringar när det gäller genomströmning & kvalitet i verksamheten. Minska 
slöseri för att öka kundnyttan. (Ohno 1988) 

Visual control Ett system i form av informationstavlor, digitala skärmar med flera som 
visualiserar information av ekonomisk karaktär, lagernivåer, operativ information 
om produktionen ligger i linje med vad som behövs för de anställda. Ska öka 
företagets effektivitet genom att på ett enkelt sätt uppmärksamma problem eller 
avvikelser från standard för alla anställda. (Fullerton & Wempe 2009) 

Multifunctional employees Företagets anställda bör vara utbildade för att hantera flera olika maskiner & 
verksamheter vilka ryms i en cell som är en del av lean produktionsmetoder 
(Belekoukias, Garza-Reyes & Kumar 2014).  

Single minute exchange of 
dies (SMED) 

Effektivt sätt att ställa om tillverkningsprocessen från en produkt till nästa 
(Djekic et al. 2014). 

5S (sort, set in order, shine, 
standardize, sustain) 

Sortera, systematisera, städa, standardisera & sköta om. Aktiviteter använda för 
att stödja en arbetsplats för visuella kontroller & LP metoder. (Djekic et al 2014) 

Quality measurement Etablera lämpliga mätningar för varje aktivitet för att identifiera områden som 
behöver förbättras & upprätta standardiserade metoder för att korrigera 
förbättringarna. (Ross 1993) 

Quality awareness & 
improvement & 
management commitment 

Viktigt att anställda förstår vikten av kvalitetsarbetet & kostnaden som defekta 
produkter för med sig. Ledningens engagemang viktig & kommunikationen till 
de anställda att förhålla sig till de standarder & krav som är uppställda. 
Medarbetarna bör vidare vara involverade i process- och produktkvalitets arbetet. 
(Ross 1993) 

Misstake 
proofing/Poka/yoke 

Noll-fels koncept, visuella signaler i produktionen påvisar misstag eller fel, 
alternativt ett system som stoppar produktionen om ett fel upptäcks & måste 
lagas/fixas innan produktionen startar igen (Vinod. Devadasan, Sunil & Thilak 
2015).  

Employee involvement Lean bygger till stor del på ständiga förbättringar vilket gör anställdas 
engagemang centralt. Anställda behöver korrekt kommunikation, träning, rätt 
verktyg & befogenheter för att äga produktionsprocessen. Centralt för LP att 
ansvaret flyttas längre ner i organisations hierarkin. (Gollan et al. 2014) 

Committed leadership Management principer inom lean & ledningens engagemang & närvaro måste 
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sträcka sig genom hela organisationen, inte bara för tillverkningsgolvet (Liker & 
Morgan 2006).  

Standardization Ständiga förbättringar utvecklar företaget till nya nivåer, men för att ständigt 
kunna ta dessa steg krävs det att både metoder & processer standardiseras 
(Kumar 2010). 

PDCA - plan, do, check & 
act 

Strukturerad metod för ständiga förbättringar, systematisk & effektiv metod för 
problem & avvikelser i företagets arbete mot ständiga förbättringar. Plan; 
kartlägg förändringen & utforma handlingplaner. Do; utförandet av planering & 
implementering. Check; resultatet av implementerade förändringar följs upp. Act; 
korrigera om det behövs för att nå önskvärt resultat. (Bicheno & Holweg 2009; 
Sörqvist 2013) 

Takttid Vanligt förekommande mått i samband med ett ökat flödesfokus. Mått på 
kundens efterfråga & beräknar tillgänglig produktionstid med efterfrågan för att 
förhindra över- & underproduktion vilket minskar slöseriet. (Womack & Jones 
2003)  

Förbättringsgrupper En grupp medarbetare har eget ansvar och befogenheter att förbättra 
verksamheten genom städniga förbättringar inom ramen för sitt ansvarsområde. 
(Petersson et al. 2012) 

Träning Företag bör skapa lärande och förståelse genom att varva teori och praktik vilket 
i stor utsträckning innebär att lära genom att göra. (Petersson et al. 2012) 

 

Appendix	2	-	Intervjuguide	Produktionslyftet	
Intervju 1: Birgitta Öjmertz, telefon (25/02/2016) 

• Kan Du berätta lite om Dig själv och Din roll i organisationen?  
• Vad är Ditt uppdrag inom Produktionslyftet?  
• Berätta kort om programmets bakgrund och vad dess syfte är? Vad är målet? 
• Vad är utgångspunkten för programmet? LP? Varför? 
• Finns det liknande program i Sverige?  
• Hur många företag har idag genomgått programmet?  
• Vad har kriterierna varit för att företag skulle bli accepterade till programmet? 
• Kan Du berätta lite kort om programmets koncept “Sneda Vågen”? Utgångspunkter. 
• Vad skulle Du gärna se att Vi undersökte i denna studie? Finns det några utmaningar 

med Ert nuvarande tillvägagångssätt?  
 

Intervju 2: Birgitta Öjmertz & Richard Berglund, platsintervju i Göteborg (01/03/2016) 
Presentation av programmet 

• Vilken påverkan har bakomliggande intressenter haft på utformning av programmet? 
Finansiärer, intresseorganisationer, vilka är dessa?  

Jämförelse mot LP  
• Hur mycket av LP’s nyckelaspekter ligger bakom Produktionslyftets metod?  
• Vilka verktyg och principer använder Ni främst utifrån LP?  
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• Upplever Ni att de principer och metoder utifrån lean har varit direkt tillämpningsbara 
på de svenska tillverkande företag som deltagit i studien?  

Faser och struktur för tillvägagångssätt 
• Berätta gärna lite mer om Er metod “Sneda Vågen” och hur den skapades. Har 

deltagande företag varit med och utformat konceptet?  
• Vad har fokus varit, metoder och verktyg eller förändra sättet företagen tänker?  
• Hur stor personalstyrka har Ni till ert förfogande?  
• Hur många företag kan Ni hjälpa samtidigt?   
• Vad kvalificeras som “Coach” och “Mentor” i programmet? Vad är deras 

kvalifikationer/meriter?  
• Vilken annan typ av stöd får deltagande företag, i form av experthjälp?  
• Vad menar Ni med linjeorganisation?  
• Har Ni sett några specifika utmaningar i samband med företagens övergång mot Ert 

koncept “Sneda Vågen” med utgångspunkt i metoder och verktyg utifrån LP? 
Kriterier för beslut  
kriterier för bedömning samt hur ni anpassar stöd enligt företags struktur 

• Vilka typer av företag förekommer främst i Ert program? Egenskaper?  
• Hur bedömer Ni företags intresseanmälan till programmet? Accepteras alla? 
• Har Ni några krav på företagen innan förändelseprocessen påbörjas?  
• Använder Ni olika tillvägagångssätt för varje företag? 
• Hur avgör Ni företagets behov och vad är utgångspunkten i det enskilda företaget? 
• Vad är kriterierna för Er beslutsprocess och hur anpassar Ni stöd enligt företagens 

struktur?   
• Hur påverkar ledningen i respektive deltagande företag förändelseprocessen och Ert 

stöd?  
Tidigare empiriska resultat 
Nyckeltal? tillgång till detta? effekter? 

• Vad är Era synpunkter på er metodik “Sneda Vågen”? Förbättringspotential?  
• Har Ni stött på problem och konflikter med LP och Er medverkan bland företagen?  
• Hur hanteras dessa problem och konflikter isåfall?  
• Ytterligare problem inom styrning och ledarskap Ni bevittnat?  
• Vilka konkreta förändringar och effekter har Ni lagt märke till bland de deltagande 

företagen? 
• Hur kan Ni mäta fördelarna som programmet bidragit till?  
• Ni nämner ökning av effektivitet som ett viktigt mål med Produktionslyftets satsning. 

Vad är effektivitet enligt Dig?  
• Hur mäter Ni företagens framgång, d.v.s. effektivitetsförbättringar? Några specifika 

nyckeltal?  
• Ger Ni förslag på mätning till de företag som deltar i Produktionslyftet? 
• Finns det företag som misslyckats med sin förändelseprocess? Åtgärder för detta? 
• Hur ser Ni på framtiden? Tillväxt och mer medlemmar? Utmaningar under 

programmet?  
• Vad skulle Ni vilja se att vi undersöker? Vilka områden ser Ni ett behov på 

förbättring? 
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Appendix	3	-	Introduktionsmail	till	respondenter	för	

intervjuer		
Hej!  

Vi är två civilekonomstudenter som studerar på Linnéuniversitetet i Växjö och som för 

tillfället håller på att skriva vår examensuppsats. Studien behandlar Lean Production och dess 

tillämpningsområden inom svensk industri där syftet med uppsatsen är att utreda vad 

effekterna blir på verksamhetsstyrning och ledarskap inom verksamheter efter att tillämpning 

av Lean Production’s principer skett. Därav för att kunna bygga vidare på vår studie behöver 

vi inblick i företag som aktivt arbetar med Lean Production eller aspekter från metoden för att 

kunna utreda vilka förändringar som skett inom verksamhetsstyrningen och ledarskapet, samt 

vilka utmaningar som kan identifieras med fortsatt arbete.  

 

Därför behöver vi nu er hjälp med intervjuer för att samla in empiriskt material till vår analys. 

Ni har blivit utvalda som fallföretag då ni arbetar med Lean Production och har, eller är, varit 

delaktiga i Produktionslyftet’s förbättringsprogram. Denna studie görs inte enbart utifrån vårt 

eget intresse utan även Produktionslyftet är intresserade av dess resultat för att på så vis kunna 

bevittna förändringseffekter som eventuellt kan förbättra deras program utformning. I tät 

kontakt med Produktionslyftet och Swerea IVF har vi därmed blivit refererade till er.  

 

Vi vill gärna komma i kontakt med er så snart som möjligt och hoppas ni är villiga att 

samarbeta och låta oss komma på intervju. Om ni accepterar kommer ni få en färdig 

intervjuguide som visar de frågor vi tänkt ställa. Tanken är att intervjua tre personer från ert 

företag, ledning, mellanchef och produktionsarbetare, intervjuerna kommer ta omkring en 

timme med varje person. Givetvis kan vi behandla era svar konfidentiellt om ni inte vill 

publicera era namn. Vi är tacksamma för alla svar ni kan bidra med och hoppas vi hörs snart! 

 

Vid frågor vänligen kontakta oss via mail XX eller telefon XX 

Tack och med vänliga hälsningar 

Victor Dahl & Julius Mauritzson 
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Appendix	4	-	Intervjuguide	fallföretag		
Intervju 1: Ledning/VD 

1. Hur ser du på din roll i nya projekt (t ex Produktionslyftet)? När påbörjades projektet? 

2. Vad gör du för att försäkra dig om att det nya projektet blir en framgång för företaget? 

3. Kan du jämföra din insats i Produktionslyftet i jämförelse med andra stora projekt. Är det 

något som är annorlunda i hur du har varit i din roll? 

4. Kan du kortfattat beskriva hur ert formella ekonomistyrsystem ser ut? 

5. Kan du kortfattat beskriva hur ert informella styrsystem ser ut? 

6. Vilken roll anser du att ert ekonomistyrningssystem har för att stödja dig i det som du tog 

upp i fråga 1 och 2? 

7. För att vara framgångsrik i Produktionslyftet, krävas att arbetarna på golvet arbetar med att 

eliminera slöseri samt att de arbetar med ständiga förbättringar. Vilken del av ert 

ekonomistyrsystem leder dem till att göra detta? Involveras samtliga? 

8. Kan du beskriva de mest påtagliga förändringarna som ägt rum i företaget utifrån 

Produktionslyftet 

9. Vems jobb har förändrats mest till följd av Produktionslyftet? 

10. Problem med Produktionslyftet? Hur hanteras detta? 

11. Hur är ansvar fördelat i organisationen? Är vissa frågor decentraliserade och andra 

centraliserade? I så fall vilka? Har detta blivit en följd utav LP? 

12. Hur ser du på framtiden gällande LP? Slutlig bedömning av er satsning?  

 

Intervju 2: Produktionschef/ekonomichef samt annan chef 

1. Hur ser du på din roll i nya projekt (t ex Produktionslyftet)? 

2. Vad gör du för att försäkra dig om att det nya projektet blir en framgång för företaget? 

3. Kan du jämföra din insats i Produktionslyftet i jämförelse med andra stora projekt. Är det 

något som är annorlunda i hur du har varit i din roll? 

4. Kan du kortfattat beskriva hur ert formella ekonomistyrsystem ser ut? 

5. Kan du kortfattat beskriva hur din personliga påverkan på medarbetare ser ut? 

6. Vilken roll anser du att ert ekonomistyrningssystem har för att stödja dig i det som du tog 

upp i fråga 1 och 2? 

7. För att vara framgångsrik i Produktionslyftet, krävs att arbetarna på golvet arbetar med att 

eliminera slöseri samt att de arbetar med ständiga förbättringar. Vilken del av ert 

ekonomistyrsystem leder dem till att göra detta? Involveras samtliga? 
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8. Kan du beskriva de mest påtagliga förändringarna som ägt rum i företaget utifrån 

Produktionslyftet? 

9. Vems jobb har förändrats mest till följd av Produktionslyftet? 

10. Problem med Produktionslyftet? Hur hanteras detta? 

11. Hur är ansvar fördelat i organisationen? Är vissa frågor decentraliserade och andra 

centraliserade? I så fall vilka? Har detta blivit en följd utav LP? 

 

Intervju 3: Arbetare och facklig företrädare 

1. Hur ser du på din roll i nya projekt (t ex Produktionslyftet)? 

2. Vad gör du för att försäkra dig om att det nya projektet blir en framgång för företaget? 

3. Kan du jämföra din insats i Produktionslyftet i jämförelse med andra stora projekt. Är det 

något som är annorlunda i hur du har varit i din roll? 

4. Kan du kortfattat beskriva hur ert formella ekonomistyrsystem ser ut? Hur påverkar det 

dig? 

5. Kan du kortfattat beskriva hur din personliga påverkan på kollegor ser ut? 

6. Vilken roll anser du att ert ekonomistyrningssystem har för att stödja dig i det som du tog 

upp i fråga 1 och 2? 

7. För att vara framgångsrik i Produktionslyftet, krävs att arbetarna på golvet arbetar med att 

eliminera slöseri samt att de arbetar med ständiga förbättringar. Vilken del av ert 

ekonomistyrsystem leder dem till att göra detta? 

8. Kan du beskriva de mest påtagliga förändringarna som ägt rum i företaget utifrån 

Produktionslyftet? 

9. Vems jobb har förändrats mest till följd av Produktionslyftet? Vad innebär förändrat 

ledarskap för er, om det förändrats? 

10. Problem med Produktionslyftet? 

11. Beskriv hur den idealiske chefen är för Produktionslyftet. 
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Appendix	5	–	Tidigare	empiriska	studier	på	LP	
 
Identifierade effekter på verksamhetsstyrning och ledarskap i LP (egen konstruktion) 

 

 

 

 

 

 

Nummer baserade på referenser→  
Karaktäriserande drag gällande effekter på styrning och 
ledarskap: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

11 

1: LP’s diverse verktyg samt ytterligare teknologier 
anammas i hög grad.  

X X X X X X X X X X 
 

2: Mer flödestänk bland ledningen. Standardisering av 
processer. Integration av värdekedjor.  

X X X X 
  

X X X X 
 

3: Decentraliserad struktur genom allokering av ansvar 
bland personalen. Införande av förbättringsgrupper. 
Problemlösning blir ny norm. 

X X 
 

X X 
  

X X X X 

4: Ledarnas engagemang och roll blir allt viktigare. 
Utbildning och ledare som “coach”, förändrade roller.  

 

X X 
 

X X X X 
  

X 

5: KPI och prestationsmätning används i större 
utsträckning. Långsiktigt fokus och belysning på 
ambitionsnivåer.  

 

X 
 

X X 
 

X 
 

X 
  

6: Visuell styrning får allt större betydelse. Kultur och 
värderingar inom företagen förändras. Kundfokus. 

 

X X X X 
   

X 
 

X 

7: Belöningssystem anammas och får större betydelse. 
Lagbaserade med blandning av icke-finansiella och 
finansiella belöningar.  

   

X 
   

X X 
  

Referenser: 
1. Brännmark & Eklund (2013). 2. Djekic et al. (2014). 3. Dombrowski & Mielke (2013). 4. Eriksson (2010). 5. Fullerton, Kennedy & Widener (2013).  
6. Gelei, Losonci & Matyusz (2014). 7. Hasle & Nielsen (2013). 8. Marin-Garcia & Bonavia (2014). 9. Netland, Schloetzer & Ferdows (2015).  
10. Parker (2003). 11. Alpenberg & Scarbrough (2016).   
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Identifierade Risker och utmaningar med LP (egen konstruktion)  

 

 
 

 

 

 

Nummer baserade på referenser→  
Karaktäriserande drag gällande utmaningar och risker 
kopplade till effekter: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

11 

1: För mycket fokus på verktyg utan diskussion kring dess 
relevans och praktiska nytta. Ohno’s (1988) sju slöserier får ej 
fokus i styrningen.  

X 
 

X 
  

X X 
    

2: Ledningen och mellanchefer har svårigheter att etablera 
objektiv för LP. Känner sig osäkra. Inget flödestänk och 
utesluter resten av värdekedjan i sin strategi. 

X 
 

X X 
  

X 
 

X X 
 

3: Toppstyrning och kommunikationsbrister. Ej involvering av 
medarbetare i förbättringsarbete. Respekterar inte 
medarbetarnas förslag på förbättring.  

X X 
 

X X X X X X X 
 

4: Ledningens entusiasm avtar efter ett tag vilket får negativa 
konsekvenser. Mellanchefer känner sig uteslutna från 
beslutsprocessen.  

X 
   

X X X X X 
  

5: Bristande målformulering. För mycket fokus på kortsiktiga 
finansiella mätetal. Massproducerings tänk. Resursanvändning 
blir en mer kritisk fråga. 

X X 
 

X 
  

X 
 

X 
  

6: Kunden fortfarande inte prioritet i strategin. Gammal 
företagskultur motsätter sig LP och dess förändringar. 
Kärnvärderingar förändras ej. Inga tavelmöten.  

X X 
 

X X X X 
 

X X 
 

7: Polarisering bland medarbetare och belöningssystem ej 
kopplad till strategi.  

X 
  

X 
   

X X 
  

Referenser:  
1. Brännmark & Eklund (2013). 2. Djekic et al. (2014). 3. Dombrowski & Mielke (2013). 4. Eriksson (2010). 5. Fullerton, Kennedy & Widener (2013).  
6. Gelei, Losonci & Matyusz (2014). 7. Hasle & Nielsen (2013). 8. Marin-Garcia & Bonavia (2014). 9. Netland, Schloetzer & Ferdows (2015).  
10. Parker (2003). 11. Alpenberg & Scarbrough (2016).    


