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Abstract 

Lean production has become one common concept within industries to make the work 

more effective and to meet today’s hard competition. A challenge for Chinese production 

is the threat from new low cost countries. It will become very difficult to succeed to 

produce to a lower cost than these countries; this led to that Chinese companies must 

develop new strategies, according to Lee and Zhou (2000). This will put China in front of 

new challenges and new strategies can be needed to retain their strong competitive 

advantages. Can Lean production lead to advantages for Swedish companies with 

production in China?  

 

Our aim with this study is to examine conditions in order to apply Lean production in 

China, to respond to this we have selected and looked closer to three Swedish companies 

with production in China and their work with Lean production. And which obstacles and 

success factors the companies have notice. 

 

As a base to this study we have a literature study. The literature study lies as a ground for 

the case studies and our analysis of the aim and those questions we formulated. The three 

companies we have visited are of various sizes and that influences its sights on Lean 

production and thereby is given a variation to our study with different thoughts and 

opinions. The companies we visited are Habia Cable Changzhou, Nanjing Ericsson panda 

Communications Company Ltd and SKF Shanghai Automotive Technologies Co., Ltd, 

they are all located in China. At the companies we have done observations and 

interviews. 

 

Four of the tools within Lean production have in one or another way been used in all case 

companies. These are SMED, 5S, standardization work and process mapping. Process 

mapping is the tool that is implemented in all companies. One of the bases to Lean 

production is involved leaderships; this is an important part that also shows in this study. 

All companies say that the weight of the employees and their attitude is an important part 

in the work with Lean production. The study confirms thereby that works on 

improvement are imported and also of the attitude and commitments of the employees. 

There are several obstacles for a work with Lean production in China, but with a long 

term thinking and patience with implementation, motivated managers and employees 

there will be a lot to win. 
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Sammanfattning 

Lean produktion har blivit ett allt vanligare koncept inom industrin för att effektivisera 

sitt arbete och möta dagens hårda konkurrens. En utmaning för kinesisk produktion är 

hotet från nya lågkostnadsländer. Det kommer att bli mycket svårt att lyckas producera 

till en lägre kostnad än dessa länder, vilket leder till att kinesiska företag måste utveckla 

nya strategier enligt Lee och Zhou (2000). Detta kommer att ställa Kina inför nya 

utmaningar och nya tankesätt kan komma att behövas för att behålla sina starka 

konkurrensfördelar. Kan då Lean produktion medföra fördelar för svenska företag med 

produktion även i Kina? 

 

Vårt syfte är att undersöka hur tre svenska företag med produktion i Kina har tillämpat 

Lean produktion, samt vilka hinder och framgångsfaktorer de har påträffat.  

 

Till grund för denna studie ligger en litteraturstudie. Vilken ligger till grund för 

fallstudierna och vår analys av syftet och de frågeställningar vi ställt. De tre företagen vi 

besökt är av olika storlek vilket påverkar dess syn på Lean produktion och därmed ges en 

variation till vår studie med olika tankar och åsikter. Företagen vi gjort våra besök på är 

Habia Cable Changzhou, Nanjing Ericsson Panda Communications Company Ltd och 

SKF Shanghai Automotive Technologies Co., Ltd, alla är belägna i Kina. På företagen 

har observationer och intervjuer utförts. 

 

Fyra av verktygen inom Lean produktion har på ett eller annat vis varit tillämpat i alla 

fallföretag. Dessa är SMED, 5S, standardiseringsarbete och processkartläggning, där 

processkartläggning är de verktyg som används i alla företag. En av grunderna till Lean 

produktion är engagerat ledarskap, att detta är en viktig del visar även denna studie. 

Samtliga företag understyrker vikten av medarbetarna i företaget och hur deras inställning 

är en viktig del i arbetet med Lean produktion. Studien styrker därmed att företagens 

förbättringsarbeten även speglas av nivån på de anställdas är delaktiga. Det finns flera 

hinder för ett arbete med Lean produktion i Kina, men med ett långsiktigt tänkande och 

tålamod vid implementeringen, drivna chefer och medarbetare och ett tydligt användande 

av flertalet verktyg finns mycket att vinna.  
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1 Inledning 

Här kommer vi att ta upp lite kort bakgrund till denna studie, syfte med frågeställningar, 

vilka avgränsningar som gjorts samt en disposition av studien. 

 

1.1 Bakgrund 

Kina blir allt mer konkurrenskraftig inom områden med stor betydelse för Sverige och 

nya verksamheter utvecklas ständigt. Exempelvis inom telekom, kraft, fordon och på sikt 

även läkemedel. Detta tillsammans med att den kinesiska regeringen försöker skapa 

internationellt konkurrenskraftiga företag kommer Kinas betydelse bara att öka för 

svenska företag i framtiden (www.primelog.se). 

 

Redan på 1970-talet då den kinesiska marknaden öppnades för internationella företag 

fanns problem med att upprätthålla och styra logistiksystem i Kina. Idag har flera delar 

förenklats trots det förekommer det fortfarande stora svårigheter inom logistikarbetet. 

Upp till 25-30 % av de totala produktkostnaderna består av logistikkostnader i Kina och 

de utgör hela 19 % av landets BNP, jämfört med 7 % i USA. Av dessa kostnader är stora 

delar kopplade till tullar och andra avgifter. En av landets största fördelar är de än så 

länge låga personalkostnaderna. Kinas otroliga expansion förväntas komplicera 

logistiskarbetet ytterligare, de stora logistiska utmaningarna är till stor del kopplade till 

landets storlek (www.primelog.se). 

 

Ytterligare en utmaning för produktionen i Kina är hotet från nya lågkostnadsländer. Det 

kommer att bli mycket svårt att lyckas producera till en lägre kostnad än dessa länder, 

vilket leder till att kinesiska företag måste utveckla nya strategier enligt Lee och Zhou 

(2000). Även The McKinsey Quarterly (2006) anser att Kina måste hitta fler 

konkurrensfördelar än låg kostnad vid tillverkning, vilket det tidigare legat stort fokus på. 

Detta kommer att ställa Kina inför nya utmaningar och nya tankesätt kan komma att 

behövas för att behålla sina starka konkurrensfördelar. 

 

Lean produktion, även kallat Lean production, har blivit ett allt vanligare koncept inom 

svensk industri för att effektivisera sitt arbete och möta dagens hårda konkurrens. 

Karlsson & Åhlström (1996) menar att Lean produktion redan från dess uppkomst varit 

ett uppmärksammat koncept både i teorin och i praktiken. Lean produktion är enligt 

Karlsson & Åhlström (1996) en dominerande strategi inom förbättringsarbete. Kan då 
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Lean produktion medföra fördelar för svenska företag med produktion även i Kina? 

Denna studie kommer att titta närmare på framgångsfaktorer och hinder vid ett arbete 

med Lean produktion vid tre svenska företag med produktion i Kina. Dessa företag har 

implementerat Lean produktion på olika nivåer inom organisationen.  

 

1.2 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka hur tre svenska företag med produktion i Kina har tillämpat 

Lean produktion samt vilka hinder och framgångsfaktorer de har påträffat. 

 

1.3 Avgränsning 

Vi har valt att arbete med tre svenska företag med produktion belägen i Kina. Detta för att 

kunna jämföra olika företag och dess syn på Lean produktion. Vi har valt att använda oss 

av enbart svenskägda företag då syftet är att se svenska företags möjligheter och hinder 

att använda Lean produktion i Kina. Vi har valt intervjupersoner på chefsnivå och inte 

produktionspersonal. 

 

Lean produktion avser flera stora områden inom organisationen, vi har dock valt att 

fokusera på förutsättningarna för Lean produktion i själva produktionen samt de delar 

med störst påverkan på produktionens arbete. Andra viktiga områden är till exempel 

kundfokus och kvalitetsaspekter vilket denna studie inte går in något djupare på.  

 

Vi har även valt att titta närmare på några utvalda verktyg inom Lean produktion och då 

valt de som har störst relevans till vår studie. Vilket innebär att alla verktyg inom Lean 

Produktion inte tas upp i studien. 

 

1.4 Disposition 

I kapitel 1 tas bakgrundsbeskrivning, syfte med studien samt avgränsningar upp. Detta 

följs av kapitel 2 där metodbeskrivning redovisas, där utformning av litteraturstudier, 

fallstudier, intervjuer och observationer beskrivs. Kapitlet avslutas med en 

arbetsbeskrivning och kritiskgranskning av studien. Kapitel 3-5 står för studiens 

teoretiska referensram. Där kapitel 3 ger grundläggande begrepp inom 

produktionslogistik och kapitel 4 behandlar Lean produktion. Teoridelen avslutas sedan 
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med kapitel 5, produktions i Kina, detta för att ge en bild av vanliga problem i Kina, vilka 

kan påverka företagets arbete med Lean produktion. Efter teoridelen kommer kapitel 6 

där presenteras de tre fallstudieföretagen, Habia Cable, Ericsson och SKF och deras syn 

på Lean produktion. I slutet av kapitel 6 ges en sammanställning av företagen och dess 

koppling till Lean produktion. I kapitel 7 redovisas analysen av studien, där teoridelen 

och empirin kopplas samman. Till sist beskrivs våra slutsatser som redovisas i kapitel 8. 
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2 Metod 

I metoddelen beskrivs hur studien är upplagd och vilka tillvägagångssätt vi valt att 

använda oss av, för att besvara vårt syfte. Grunden till vår studie består av en 

litteraturstudie. Detta kompletteras sedan med en fallstudie på tre företag. Vid varje 

företag har intervjuer och observationer utförts för att få en bild av företagens syn och 

möjligheter till ett arbete med Lean produktion. En beskrivning av studiens 

kvalitetssäkring ges även nedan samt en kritisk granskning av studien.  

 

2.1 Litteraturstudier 

Till grund för denna studie ligger en litteraturstudie, denna har sedan fortlöpt under 

arbetets gång. Teoridelen inleds med logistikens grunder för att läsaren lättare skall få en 

förståelse för ett arbete med Lean produktion och de begrepp som tas upp i empirin. En 

inblick i svårigheter med produktion i Kina ges även, detta för att ge en bild av de 

problem som kan uppkomma i produktionen i Kina. Litteraturen är till största del tagen 

utifrån svensk, engelsk och amerikansk litteratur. Även vetenskapliga artiklar och 

Internetkällor har använts för att skapa en aktuell bild av arbete med Lean produktion. 

Litteraturstudien ligger sedan till grund för fallstudierna och vår analys av syftet och de 

frågeställningar vi ställt. 

 

2.2 Fallstudie 

För att få en djupare förståelse vid våra studiebesök har vi valt att läsa om logistikarbete i 

Kina innan besöken. Vi har dessutom samlat information om företagen i första hand från 

deras hemsidor, samt aktuella tidningsartiklar för att få en bild av företaget innan vårt 

besök. Fallstudier är enligt Remenyi et al (1998) ett mycket bra alternativ för att få svar 

på vem, varför och hur i studier som exempelvis rör ledarskap. Detta speglar vår studie 

där personer på chefsnivå har fått svara på hur de uppfattar Lean produktion och hur Lean 

produktion bland annat skulle kunna påverka deras företag. Remenyi et al (1998) anser 

att en fallstudie kan skapa en multidimensionell bild av en situation. Genom en fallstudie 

kan bland annat relationer, politiskpåverkan eller andra faktorer samt dess påverkan på 

situationen lättare uppfattas. Att skapa en bred bild av situationen samt se bakomliggande 

orsaker är en viktig del i vår studie och därav är fallstudie ett bra alternativ i detta fall.  
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Vår fallstudie är en så kallat multiple case study, detta för att kunna skapa en bredare bild 

och ge fler infallsvinklar vid besvarning av vårt syfte och frågeställningar. De tre 

företagen är av olika storlek vilket påverkar dess syn på Lean produktion och därmed ges 

en variation till vår studie med olika tankar och åsikter. Remenyi et al (1998) menar att 

multiple case studies kan ge ett mer stabilt och robust resultat.  

 

Inför denna studie har ett besök på Habia Cable i Söderfors genomförts, för att få en bild 

av ett företag med produktion i Sverige, där Lean produktion är en del av det dagliga 

arbetet. Frågor till besöket utformades, vilka redovisas i Bilaga 1. Vi har även valt att 

besöka Habia Cable Changzhou i Kina vilket ger oss möjligheten att jämföra, se likheter 

och olikheter i deras arbete. Ytterligare företag vi utfört vår studie på är Nanjing Ericsson 

Panda Communications Company Ltd och SKF Shanghai Automotive Technologies Co., 

Ltd båda belägna i Kina. Besöken hos dessa företag har alla inletts med grundläggande 

information om företaget samt en rundvandring i produktionen. Detta för att skapa en 

helhetsbild av företaget och dess verksamhet. Alla besök har pågått under två dagar där 

intervjuer och observationer har utförts. 

 

2.3 Intervjuer 

För att samla information till vår studie har intervjuer används, intervjuerna har skett i 

form av personligintervju. Där fabrikschef, logistikchef, produktionschef, 

verksamhetschef samt ekonomichef har intervjuats, informanterna har valts utifrån storlek 

och organisationsstruktur på företaget. Enligt Remenyi et al (1998) ger personligintervju 

intervjuaren möjlighet att känna en personligkontakt med informanten. Vi valde denna 

typ av intervju för att ge mer nyanserade svar där kroppsspråk och stämning kan ge 

ytterligare en dimension till svaren. Även Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) anser 

att en av fördelarna med personligintervju är möjligheten att avläsa informantens 

kroppsspråk. En av intervjuerna har dock genomförts i form av e-post, då informanten 

ifråga inte kunde vara närvarande under vårt besök på företaget. I detta fall fick 

informanten samma grundfrågor med några extra utvecklande underfrågor, för att skapa 

likhet med de personliga intervjuerna.  

 

Inför intervjuerna skapades en mall med grundfrågor (se Bilaga 2), dessa frågor skickades 

via e-post till informanten några dagar innan intervjun. På så vis var informanten 

förberedd och visste vilken slags information vi var intresserade av till vår studie. 
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Utöver grundfrågorna utformades även ett antal underfrågor. Detta för att om nödvändigt 

leda diskussionen mot önskad riktning, samt för att kontrollera att viktig information lyfts 

fram under intervjun. Även här finns en klar fördel med personligintervju enligt Eriksson 

och Wiedersheim-Paul (2006) då en direkt uppföljning av frågorna blir möjlig. 

Intervjuerna har utöver detta varit relativt fria för att fånga upp saker vi inte tidigare tänkt 

på och för att få informanten att själv ta upp vad de anser om Lean produktion utan att 

speglas av våra åsikter. Samtliga personliga intervjuer spelades in, vilket informanten 

informerades om och gav godkännande till. Detta för att vi skulle kunna gå tillbaka och 

lyssna på intervjuerna igen för att inte missa information samt minska risken för 

misstolkningar.  

 

2.4 Observationer 

Vi har valt att utföra observationer på varje företag för att skapa oss en egen bild av 

möjligheter, problem och verksamhetens arbete. Observationer är enligt Remenyi et al 

(1998) det enda sättet att få direkt information och undvika felaktigt fakta. Under 

observationerna antecknades intryck och reflektioner av båda författarna. Där möjlighet 

fanns spelades även våra diskussioner och reflektioner in. Efter varje observation har vi 

diskuterat och jämfört anteckningar, för att minska risken för missförstånd. Om något 

varit oklart har kontaktpersonen på respektive företag kontaktats för att ge vidare 

information. Informationen från observationerna har sedan vägds samman med 

informationen från intervjuerna från respektive företag. 

 

2.5 Kvantitativ- och kvalitativstudie 

Insamling och tolkning av information kan ske på olika vis, Eriksson och Wiedersheim-

Paul (2006) beskriver skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ studie, vilket illustreras 

i form av en figur, se figur 1. I en kvantitativ studie används numerisk data i en kvalitativ 

studie däremot är det verbala i fokus. Denna studie kan ses som en kvalitativ studie då 

informationen är insamlad från intervjuer och observationer. Studien bortser från 

mätningar, siffror och numeriskdatainsamling istället bygger studien på de åsikter och 

erfarenheter informanterna delger tillsammans med informationen från observationerna i 

företagen. 
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Inriktning Data Syfte Exempel Insamling Redovisning Analys 

Kvantitativ Siffror Bestämda 

egenskaper 

Genus, 

Inkomst 

Enkät, 

Arkiv, 

Intervju 

Tabell, 

Grafer, 

Diagram 

Genomsnitts-

mått, 

Variation, 

Samband 

Kvalitativ Termer Betydelser, 

Mening 

Dilemman, 

Beslut, 

Värdering 

Intervju 

Observationer 

Citat, 

Berättelse, 

Fallbeskrivning 

Dekonstruktion, 

Diskursanalys, 

Narrativ analys, 

Grundad teori 

Figur 1: Skillnader mellan kvantitativ- respektive kvalitativtdata. Eriksson och Wiedersheim-Paul 

(2006, s.120) 

 

2.6  Kvalitetssäkring 

Det är enligt Remenyi et al (1998) viktigt att tänka på tre saker för att styrka en studie 

dessa är validitet, reliabilitet och generalisering. Validitet styrs av huruvida forskaren har 

tolkat och nått fram till rätt betydelse och kunskap utifrån informantens information. En 

god validitet innebär att studiens teori och empiri speglar verkligheten. Detta underlättas 

genom att informanten själv får kontrollera och godkänna sammanställningen av 

intervjun. I denna studie har alla informanter fått möjligheten till detta, men tackat nej. 

 

Genom att använda triangulering kan trovärdigheten i studien öka. Triangulering innebär 

enligt Remenyi et al (1998) att information samlas in från olika källor för att styrka 

innehållet, detta kan i sin tur styrka validiteten. I empiridelen har vi använt oss av 

information från Internet, intervjuer och observationer för att jämföra och skapa en så 

verklig bild som möjligt av situationen. Remenyi et al (1998) poängterar observationers 

höga trovärdighet vid informationsinsamling vilket därmed styrker en triangulering.  

 

Reliabilitet innebär enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) att studien är 

tillförlitlig. Är det möjligt för andra forskare att nå samma resultat vid användning av 

samma metod vid ett annat urval. Detta kan dock vara svårt vid tolkningar av exempelvis 

intervjuer. För att öka reliabiliteten i en studie som denna är det viktigt att insamling av 

information och resultat redovisas tydligt för läsaren enligt Remenyi et al (1998). 
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Generaliserbarheten i denna studie är enligt oss relativt hög, då studien innefattar tre olika 

företag med olika egenskaper. Studien går därmed att relatera till andra företag och våra 

slutsatser kan spegla andra liknande företag med produktion i Kina. Då den litteratur vi 

använt oss av är allmän och inte är branschbunden kan våra slutsatser användas på andra 

företag.  

 

2.7 Arbetsgång 

 

 
Figur 2 Bild över studiens arbetsgång (Egen bild). 

 

2.8 Metodkritik 

Empiridelen bygger till stor del på intervjuer, det är här viktigt att komma ihåg att 

misstolkningar kan ske. Informanten kan även påverkas av intervjuarna och 

formuleringen av frågorna. Känsliga frågor kan även vara svårare att besvara för 

informanten när de inte är anonyma. Detta är några problem som kan uppstå vid 

personligintervju enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006). 

 

En enkätundersökning skulle därmed styrka informationen från intervjuer. Dessutom 

skulle detta kunna genomföras under ”anonyma” former vilket kan leda till en större 

ärlighet i svaren. Enkätundersökningen skulle även kunna ges ut till fler företag och 

därmed ge en bredare bild av verkligheten. Besöken vid varje företag pågick under två 
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dagar, för att få en bredare bild och skapa djupare förståelse skulle även längre besök hos 

företagen kunna styrka studien.  

 

Ett sätt att styrka informationen från informanterna och öka validiteten på studien är 

vilket nämnts ovan att be informanten kontrollera informationen från intervju. Detta har 

inte genomförts i denna studie, då alla informanter fått möjligheten men tackat nej. Detta 

kan skapa en missvisande bild av informationen då risken för feltolkningar finns. För att 

minska denna risk har varje intervju spelats in.  

 

Det är även viktigt att se kritiskt på den teori som används i studien, det har inte varit 

möjligt att styrka all teori med andra källor. Urvalet av källor har dock skett genom en 

kritisks synvinkel för att undvika felaktiga källor. Informationen om företagen har 

insamlats via informationsblad eller företagens hemsidor därav kan denna information 

vara något vinklad då det är företaget själv som har framställt och redovisat 

informationen. Informanten kan även den vinkla svaren utefter egna åsikter och 

erfarenheter. För att skapa en egen bild av situationen har denna information 

kompletterats med egna observationer. 

 

På grund av olika organisationsstrukturer hos företagen har det inte varit möjligt att 

intervjua exakt lika många eller samma befattning vid varje företag. Detta har resulterat i 

att det inte getts tillfälle att samla information från olika håll vid ett av företagen. På 

grund av dess storlek har enbart fabrikschefen intervjuats vid detta företag. Att intervjua 

produktionspersonalen skulle också kunna styrka vår studie och leda till ett bredare 

perspektiv på synen om Lean produktion. 
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3 Grundbegrepp inom produktionslogistik 

I detta kapitel kommer en genomgång av vanliga begrepp inom logistiken att beskrivas. 

Begrepp vi tar upp är bland annat ledtid, kapitalbindning och säkerhetslager vilka vid 

flera tillfällen berörs i vår empiridel. 

 

3.1 Just-in-Time (JIT) 

Enligt Olhager (2000) innebär JIT att rätt antal av rätt artikel är färdiga just när de 

behövs, varken tidigare eller senare. JIT gör det möjligt att hålla en låg nivå av produkter 

i arbete. Detta leder i sin tur till mindre kapitalbindning, mindre materialhantering och 

mindre förrådshållning.  En JIT-produktion uppnås genom att arbetsstationen hämtar 

artiklar från föregående station vid behov istället för att föregående station levererar efter 

en tillverkningsplan. En sådan produktion ställer krav på produktionsförutsättningarna 

såsom korta ställtider, små partistorlekar, korta ledtider, flödesorientering och flexibel 

personal. Förbättringsarbete är en central del i JIT då ställtider, ledtider och partistorlekar 

ska reduceras vilket skapar förutsättningar för effektiv och enkel produktion. 

 

JIT är ingen strikt metod utan en filosofi som leder till kontinuerliga förbättringar, menar 

Lumsden (1998). Enligt honom består filosofin av fyra principer: 

• Angripa grundläggande problem 

• Undanröja slöseri 

• Sträva efter enkelhet 

• Utforma system som upptäcker problem 

 

Med JIT kan man upptäcka problem som finns mellan kunderna och leverantörerna då 

medarbetarna är tränade till att finna och lösa dessa problem problemen, menar Sandras 

(1989). JIT leder företag, steg för steg, mot en högre hastighet genom försörjningskedjan.  

 

En jämförelse mellan traditionella leveranser och JIT-leveranser av Aronsson et al. 

(2004): 

 

  
Traditionella leveranser  JIT-leveranser  

- Långa transporttider  - Korta transporttider 
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- Stora volymer  - Små volymer 

- Låg tidsprecision  - Hög tidsprecision 

- Låg leveranssäkerhet  - Hög leveranssäkerhet 

- Inget totalansvar  - Totalansvar  

 



3.2 Ledtid 

Olhager (2000) anser att ledtid avser den tid som löper från det att behovet av en eller 

flera aktiviteter uppstår till dess att man har vetskap om att aktiviteten eller aktiviteterna 

har utförts. Lumsden (1998) definierar begreppet ledtid som tiden från beställning till 

leverans vilket överensstämmer med Olhager (2000). Det finns tre typer av ledtid, enligt 

Olhager (2000); ledtid för utvecklingen av en ny produkt, ledtid för leverans utifrån 

kundens perspektiv och ledtid i produktionen utifrån företagets perspektiv.   

 

3.3 Ställtid 

Ställtid beskrivs av Olhager (2000) som tiden för att ställa om en utrustning inom 

produktionen, till exempel en maskin som ska ställas om från tillverkning av en produkt 

till en annan. Ställtiden är oberoende av partistorleken men kapacitetskrävande då 

utrustningen står stilla och inte kan användas under ställtiden. Genom att minska 

ställtiden ökar den tillgängliga kapaciteten och flexibiliteten i produktionen. Ställtiden 

täcker den tid som behövs för att ta bort gamla verktyg och fixturer, sätta upp nya verktyg 

och fixturer samt köra utrustningen till dess att nya artiklar produceras utan defekter 

(Leanforum, 1999). 

 

3.4 Resurssnål produktion 

Med resurssnål produktion menas enligt Olhager (2000) att företagets resurser används 

effektivt och att fler resurser än vad som krävs för en effektiv produktion inte används. 

Syftet med en resurssnål produktion är att identifiera och eliminera alla aktiviteter som 

inte tillför värde eller stödjer de värdeskapande aktiviteterna längs värdekedjan. 

Resurssnålheten gäller företagets samtliga produktionsresurser såsom maskiner, 

anläggningar, personal, tid och material med mera, men kräver också integrerad och 

flexibel produktionsprocess för att vara effektiv och lönsam.  

 

3.5 Push 

Push, eller även kallat tryckprincipen, innebär att materialet trycks genom verkstaden, 

enligt Aronsson et al (2004). Fördelar med detta styrsätt är att enheterna kan arbeta 

relativt oberoende av de andra enheterna. Att kapacitetsutnyttjandet blir högre är en annan 
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fördel menar Aronsson et al (2004). Nackdelar är att genomloppstiden blir lång eftersom 

man har lager emellan enheterna vilket i sin tur leder till en högre kapitalbindning, enligt 

Aronsson et al (2004) och Lumsden (1998). 

 

3.6 Pull 

I pull som också kallas sugstyrning utgår man från marknadens efterfrågan enligt 

Aronsson et al (2004). Enligt Lumsden (1998) är pull det traditionella sättet att styra en 

produktion. Jämfört med push där produktionen planers utifrån en prognos så styrs pull 

utifrån en verklig order. Suget startas när en order uppkommer och en signal skickas 

bakåt i kedjan menar Aronsson et al (2004). Pull leder till en låg kapitalbindning men en 

nackdel är att flödet blir känsligt för störningar. Denna filosofi bygger på att inga fel får 

uppstå menar Aronsson et al (2004) och Lumsden (1998) anser att ingen hänsyn till långa 

väntetider eller kötider tas.  

 

3.7 Den japanska sjön 

Den japanska sjön jämförs med de problem man kan gömma genom en hög lagernivå, 

genom att sänka lagernivåerna synliggörs de problem som företaget har, enligt Lumsden 

(1998). Om man sänker vattennivån, det vill säga att man sänker lagernivån, så kommer 

problemen att synliggöras. Problem som kan synliggöras är exempelvis personalproblem, 

dålig kvalitet och problem med maskinerna enligt Aronsson et al (2004). För att kunna 

fortsätta att segla på sjön så krävs det att man tar i tur med problemen och får ett 

materialflöde som fungerar utan störningar menar Aronsson et al (2004). 

 

3.8 Kapitalbindning 

Olhager (2000) menar att det material som lagerhålls, produkter i arbete och 

färdigvarulager binder kapital. Kostnaden för denna kapitalbindning beror först och 

främst av kostnaden för inköpt material men också kostnader för lageryta, 

materialhanteringsutrustning, personal och inkurans med mera. Aronsson et al. (2004) 

gör en liknelse mellan kapitalbindning och en bunt sedlar som ligger på hyllan. Om man 

kan minska kapitalbindningen, alltså sedlarna på hyllan, har man gjort kapitalet 

tillgängligt för investeringar, betala skulder eller att bedriva den dagliga verksamheten. 
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Med detta vill författarna säga att man kan tjäna nya pengar istället för att de ska ligga 

uppbundna på hyllan.  

 

3.9 Säkerhetslager 

Enligt Aronsson et al (2004) är säkerhetslager ett lager som skyddar mot oväntade 

händelser som till exempel sena eller felaktiga leveranser och ökad efterfrågan. Aronsson 

et al (2004) menar att lagret gör så att man kan fortsätta att producera eller leverera trots 

störningarna och enligt Olhager (2000) kan man på så sätt upprätthålla sin servicenivå. 

Syftet med säkerhetslager anser Olhager (2000) är att kompensera för osäkerhet i 

prognoser. 

 

3.10 Lina 

Då efterfrågan är hög och jämn under en längre tid för en produkt kan 

produktionsutrustningen utformas för tillverkningen för just denna produkt, menar 

Olhager (2000). Denna form passar massproduktion av standardiserade produkter. De 

olika resurserna som krävs för att tillverka produkten placeras i den ordning som 

operationerna ska utföras och i anslutning till varandra.  
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4 Lean Produktion 

I detta kapitel kommer vi att beröra filosofin Lean produktion. Först kommer lite historia 

och bakgrund till ämnet och sedan kommer vi gå in djupare genom att ta upp några 

utvalda verktyg, förutsättningar och hinder för att arbeta med Lean produktion. 

 

Lean produktion är en tillverkningsfilosofi, ett synsätt och en kultur med ett antal 

principer, en uppsättning verktyg och långsiktigt tänkande. Lean produktion är att 

ständigt hitta så smidiga lösningar som möjligt. Det handlar om allt från att eliminera 

slöseri till att ge kunden exakt vad den vill ha. Själva konceptet uppfanns i Japan av 

Toyota. I dag flera årtionden senare har tankarna och idéerna spridits vidare över hela 

världen till tiotusentals företag (www.primelog.se).  

 

4.1 Historia 

År 1926 startade Sakichi Toyoda en vävstolsfabrik och uppfann automatiskt stopp för 

vävstolar om tråden skulle gå av. Kiichiro Toyoda bildade år 1930, Toyota Motor 

Corporation vilket speglade faderns tankesätt och anda samt sina egna idéer. Omkring 15 

år senare insåg Toyota att det fanns ett stort behov av produktivitetsförbättringar och 

bestämde sig för att nå Fords nivå, vilket då var 2 685 bilar om dagen. Detta mål sågs från 

början som en omöjlighet för Toyota. I slutet av 40-talet tillbringade Eiji Toyoda och 

produktionschefen Taiichi Ohno sammanlagt tre månader hos Ford. De studerade Fords 

produktion och masstillverkningens principer in i detalj. De kom fram till att systemet 

inte skulle fungera lika bra hemma i Japan och uppmärksammade dessutom ett antal 

svagheter. Utifrån detta skapades sedan en rad nya idéer och arbetssätt (Womack et al, 

1991). 

 

En fantastisk upptäckt var att det gick att nå en lägre styckkostnad med små serier än med 

stora serier. Det lyckades tack vare minskade lagerkostnader för material, snabbt upptäckt 

av fel och att slöseri i form av att kassationer minskade. Nyckeln till framgång i detta 

arbete var en duktig, engagerad och motiverad personal (Womack et al, 1991). 

 

De anställda förväntades att aktivt bidra till företagets utveckling. Nya experiment 

inleddes med team som arbetade tillsammans och hade ansvar för att bland annat städa 

arbetsplatsen, reparera vissa verktyg och utföra kvalitetskontroller. Ständigt pågående 

förbättringsarbete med stöd från ingenjörer var även det en viktig del i Toyotafabriken. 
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Ohno ansåg att specialister inte tillförde mycket värde för kunden, arbetarna kunde detta 

arbete bättre (Womack et al, 1991). 

 

Ohno konstaterade även att fel i monteringen multiplicerades snabbt och krävde mycket 

omarbetning. Därför installerades ett stoppsnöre över varje monteringsplats. När 

arbetaren inte själv kunde lösa problemet, så var det bara att dra i snöret. Därefter kom 

alla från teamet till just denna arbetsplats för att söka grundorsaken till problemet. I 

början ledde det till ständiga stopp men efterhand blev de allt förre samtidigt som 

kvaliteten blev bättre och bättre (Womack et al, 1991). 

 

Flödet i fabriken organiserades med små mellanlager som gör produktionssystemet 

mindre känsligt för störningar. Enligt masstillverkningens tankesätt var det omöjligt, men 

enligt Ohno extremt viktigt. Nu blev alla felen synliga och kunde åtgärdas, därav blev fler 

och fler processer rätt från början. Utgångspunkten för Toyota var kundbehovet och det 

påverkade företagets alla delar. Medan den traditionella masstillverkningen fokuserade på 

kostnader så koncentrerade sig Toyota på hastighet och korta ledtider som i sin tur gav 

sänkta kostnader och höjd kvalitet (Womack et al, 1991). 
 

Toyota har vidareutvecklat industriella system bortom massproduktionens logik och 

principer och kan därmed ses som ett pionjärföretag i den nya generationen av 

tillverkningsföretag. Flera principer, koncept och metoder som ingår i Toyota Produktion 

System (TPS) påverkar idag utvecklingen av produktionssystem hos företag i många 

olika branscher och runt om i världen. Det gemensamma namnet för dessa system har 

internationellt blivit Lean Produktion (Leanforum, 1999). 

 

4.2 Vad är Lean produktion? 

År 1998 arbetade en grupp av forskare på Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

med en observation ledd av James P Womack (Sayer och Williams, 2007). De 

observerade unika arbetssätt och ett unikt tänkande hos Toyota Motor Company. 

Forskaren John Krafcik och de andra arbetade med att försöka hitta sätt att beskriva det 

de hade sett hos Toyota. De tittade på alla attribut i Toyota-style system och jämförde det 

med en traditionell massproduktion.  

 

Resultatet av deras observationer blev ett företag som använder mindre av allt, det vill 

säga ett “lean” företag. De är kundorienterade och styrs av efterfrågan och utvecklar 
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högkvalitativa produkter och service på ett effektivt och ekonomiskt vis som möjligt, 

enligt Sayer och Williams (2007). Även Lumsden (1998) anser att Lean produktion 

innebär att tillverkning sker utifrån kundens behov vilket i sin tur styr behovet av resurser 

vilket leder till en resurssnål produktion.   

 

 
 
Figur 3: Lean production as outcome and process (Lewis, 2000). 

 

Enligt Leanforum (1999) är tanken med Lean produktion att höja alla värden i 

verksamheten och eliminera slöseri. Detta för att kunna minska kostnader samtidigt som 

kundtillfredsställelsen ökar, ta marknadsandelar samt att företagets lönsamhet ökar. Lean 

produktion bygger på allas delaktighet och hjärtat i ett företag som använder sig av denna 

filosofi är tillverkningen, det är företagets flaskhals och därifrån styrs hela företaget 

(www.leanforum.se). Dessa delar illustreras i Figur 3, vilken beskriver ett arbete med 

Lean produktion och de delar som ingår i det arbete samt utkomsten av detta.  

  

Berggren (1992) menar att Lean produktion har prisats för sin förmåga att höja 

produktivitet, kvalitet och samtidigt minska kostnaderna genom bland annat 
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produktdesign, alla produkter ska vara designade så att de är lätta att tillverka, urval av 

och samarbete med leverantörer, det japanska produktionssystemet bygger till stor del på 

att företaget har några få leverantörer som man har ett mycket när samarbete med, samt 

noggranna urval av personal, genom mycket noggranna urval säkerställer företaget att 

det är endast de bästa personerna som anställs.  

 

Enligt Womack et al (1991) så behövs det ingen efterreparation på den färdiga produkten 

som tillverkats i en typiskt Lean produktion. Produktionen har heller inga buffertlager 

eller råvarulager. Womack et al (1991) menar att Lean produktion karakteriseras av: 

Arbetskraft: 

• Ett arbetsteam samarbetar och hjälper varandra, de har speciell avsatt tid för att 

diskutera förbättringsförslag. 

• Medarbetarnas prestationer bedöms utefter hur väl de presterar i teamet.  

• När fel upptäcks är det den anställdes skyldighet/ansvar att åtgärda och 

rapportera. 

• Vid fel ska 5 stycken varför ställas (5 Why’s), och på så sätt komma till rätta med 

grundorsaken till problemet, ett fel ska inte återkomma två gånger. 

 

Organisation: 

• Ett nära samarbeta med företagets leverantörer eftersträvas. 

• Ett nära samarbete med säljare eftersträvas då nya produkter tas fram utefter 

kundernas önskemål. 

 

Produkt: 

• Möjlighet till flera varianter. 

• Höga kvalitetskrav. 

• När produkten kommer till slutkontrollen ska den vara felfri, vilket gör att inga 

efterreparationer behövs.  

 

Verktyg/produktion: 

• Maskiner utformades för att kunna göra enkla och snabba verktygsbyten, för att 

lätt kunna svara på kunders önskemål och behov. 

• Ett jämnt produktionsflöde eftersträvas. 
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4.2.1 Definitioner av Lean produktion 

Vad är Lean produktion? Det finns många olika definitioner och olika perspektiv att se på 

denna filosofi. Detta beror på vilken industri företaget befinner sig i, vilka källor de 

använder sig av, hur länge organisationen har använt sig av Lean produktion och hur 

mycket kunskap de besitter (www.dau.mil). 

 

Krafcik myntade år 1988 begreppet Lean production och beskrev det på följande sätt: 

”It uses less of everything compared with mass production – half the human effort in the 

factor, half the manufacturing space, half the investment in tools, half the engineering 

hours to develop a product in half the time. Also, it requires keeping far less than half the 

needed inventory on site, results in many fewer defects, and produces a greater and ever-

growing variety of products. ” (Olhager, 2000) 

 

En annan liknande definition kommer från MIT's International Motor Vehicles Program 

(IMVP): "Lean Production (a term coined by IMVP researcher John Krafcik) is "lean" 

because it uses less of everything when compared to mass production-half the 

manufacturing space, half the investment in tools, half the engineering hours to develop a 

new product in half the time. Also, it requires keeping far less than half the needed 

inventory on site, results in many fewer defects, and produces a greater and ever growing 

variety of productions."(www.dau.mil) 

 

Jeffrey Liker vid universitet i Michigan använder sig av en mer sammanfattande 

definition "Lean Manufacturing is a manufacturing philosophy which shortens the time 

between the customer order and the product build/shipment by eliminating sources of 

waste." (www.dau.mil) 

 

Utifrån dessa definitioner framgår det tydligt att Lean produktion innebär att det behövs 

mindre av allt. Dessutom förekommer det färre fel och allt slöseri kan elimineras, kvar 

blir det som skapar värde till kunden. Allt detta leder till minskade ledtider och minskade 

kostnader.  

 

4.2.2 I praktiken  

Implementering av Lean produktion tar enligt Nicholas och Soni (2006) lång tid. 

Företaget och organisationen måste vara beredd på att lägga ner flera år innan 

verksamheten kan ses som ”lean”. Alla delar i produktionen påverkas och berörs av 
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förändringen. Tålamod och ett långsiktigt tänkande är därmed viktiga delar i ett arbete 

med Lean produktion. Vid en lyckad implementering finns det stora fördelar att vinna 

menar Lewis (2000). Detta kan uppnås genom till exempel förbättringar eller kaizen, 

introduktion av nya verktyg eller ny design av delen. För att detta skall bli möjligt måste 

leverantören hela tiden meddela sina kostnader och förändringar.  Det leder till att 

leverantören hela tiden försöker hitta sätt för att sänka sina kostnader och på så vis kunna 

visa upp en förbättring. Tack vare detta system är det betydligt lättare att konstatera den 

faktiska kostnaden av produktionen, enligt Womack et al (1991). 

 

För att lyckas med ett resurssnålt arbete använder en Lean organisation mindre personal 

för att utföra arbetet, mindre material för att tillverka deras produkter och service, mindre 

tid för att utveckla dem och mindre energi och yta för att tillverka dem. Det är viktigt att 

se alla delar i processen och skapa mer med mindre i hela organisationen (Sayer och 

Williams, 2007). Ett resurssnålt arbete innebär även minskat slöseri i produktionen. Det 

finns enligt Jones et al (1997) sju former av slöseri och aktiviteter som inte tillför något 

värde till produkten. Dessa sju bör alla företag ha i åtanke i sitt arbete, överproduktion, 

väntan, omarbetning samt onödiga rörelser, transporter, rörelser och lager. Genom att 

utesluta dessa former av slöseri kan stora förbättringar skapas menar Jones et al (1997). 

 

Ständiga förbättringar är som tidigare nämnts en viktig del i Lean produktion. I Lean 

produktion accepteras inga fel enligt Womack et al (1991). Om fel uppstår är det viktigt 

att gå till botten av problemet. För att lyckas med detta i praktiken är det viktigt att 

ifrågasätta och där är ”5 Why’s” ett viktigt redskap. Det är även viktigt att alla tar sitt 

ansvar och exempelvis rapporterar när problem uppstår, menar Womack et al (1991). 

 

För att varje anställd ska känna sig delaktig och våga ta eget ansvar är det viktig att all 

information finns synlig på väggarna eller informationstavlor, detta för att alla skall 

kunna diskutera och studera alla delar i processen (www.nyteknik.se). För att förbättra 

informationsflödet är även teamarbete och problemlösning i grupp viktiga delar. Detta 

leder i sin tur till en effektivare produktion anser Boyer (1996). Även Worley och Doolen 

(2006) anser att god kommunikation är krav för att Lean produktion skall bli möjligt. 

 

Jones et al (1997) har skapat sex steg för att skapa förbättringar i produktionen med Lean 

produktion: 

1. Skapa mål för ställtider för varje produkt.  

2. Minska ställtider. 

3. Ändra layouten för maskiner för att skapa ett flöde genom hela processen. 
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4. Gå från månad till vecka till daglig orderläggning. 

5. Sluta användningen av MRP(Material Requirements Planning) system för kontroll av 

material och produkter. 

6. Lära upp företagets underleverantörer att producera delar i ett enstycksflöde. 

 

Detta kan enligt Jones et al (1997) resultera i en reducering av genomloppstid, inga 

defekter och en stor kostnadsreducering.  

 

4.3 Verktyg inom Lean produktion 

4.3.1 Ishikawadiagram 
Ishikawadiagram eller också kallat fiskbensdiagram eller orsak-verkan-diagram, används 

för att identifiera, sortera och tydligt illustrera och kartlägga tänkbara orsaker till ett 

problem. Förbättringsarbetet börjar med en fördjupad insikt om de problem som ska 

förbättras och Ishikawadiagrammet ger en bild av nuläget, enligt Bergman och Klefsjö 

(1995). Man börjar diagrammet med att grovt beskriva vilka orsaker som kan tänkas ligga 

bakom problemet. Sedan koncentrerar man sig på att bryta ner orsakerna i detalj för att 

finna orsakerna till problemet, menar Bergman och Klefsjö (1995). Se Figur 4 nedan. 

 

 Orsak

 

 

 

 

 

Orsak

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Ishikawadiagram (Egen bild). 

 

 

Orsak

Kvalite

Orsak Orsak
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4.3.2 5S 

5S är ett enkelt och effektivt sätt att förbättra arbetet på arbetsplatsen och att ta bort olika 

former av slöseri i arbetsmiljön. Det handlar om att ha tillgång till det du behöver, när du 

behöver det, varken mer eller mindre (Leanforum, 1999). Melan (2006) anser att 5S ska 

leda till att arbetsplatsen blir mer lättöverskådlig som i sin tur leder till en mer lättarbetat 

arbetsplats. 

 

5S kommer från de japanska orden seiri, seiton, seiso, seiketsu och shitsuke och står för:  

• Sortera – Gör en grovsortering och plocka bort det som inte behövs för arbetet.  

• Systematisera – Märk upp och placera verktyg och information som behöver ofta på en 

lättillgänglig plats.  

• Städa – Det innebär inte bara att göra rent så att det ser bättre ut utan det innefattar 

också att man identifierar läckage, identifierar lösningar som underlättar städning och 

helst eliminerar behovet av städning.  

• Standardisera – Upprätta rutiner så att alla vet vad som gäller, var saker finns och hur 

arbetsuppgifter ska utföras.  

• Säkra – Inget är konstant utan kontinuitet, rutiner och arbetssätt måste hållas efter så att 

arbetet förblir effektivt. Säkra innebär också att göra arbetsområdet och arbetsplatsen 

säker, alltså säkra arbetsmiljön (www.primelog.com).  

 

5S kräver inte några stora strukturella förändringar, är lätt att förstå, är användbart direkt i 

det dagliga arbetet, ger snabba resultat och är tillämpbar i hela företaget och kan därför 

användas för att involvera all personal (www.primelog.com). Genom att tillämpa 5S så 

skapas en säkrare och mer tillfredsställande arbetsmiljö. Det uppmuntrar till visuell 

styrning och ifrågasättandet av slöseri skapas. Ett starkare lagarbete och självstyrning 

skapas av att 5S används (Leanforum, 1999). 

 

Säkerställ framgång med arbetet med 5S genom att: 

• Få alla engagerade 

• Bygga in arbetsplatsens skötsel i dagliga rutiner 

• Praktisera 5S överallt – inte bara i fabriken 

• Dela framgångar, förmedla erfarenheter av behov och fördelar (Leanforum, 

1999). 
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4.3.3 SMED 

SMED står för Single Minute Exchange of Dies och är en metod som används inom Lean 

produktion för att minska ställtider. I SMED används uttrycken intern och extern ställtid. 

Intern ställtid är saker som måste utföras när maskinen står still och extern ställtid är 

saker som kan göras innan och efter maskinen stoppas (www.six-sigma.se). Syftet med 

reducerade ställtider är att få så mycket som möjligt av förberedelser utfört medan 

maskinen är igång och sedan används så lite tid som möjligt på båda dessa aktiviteter. Det 

vill säga, hellre externa än interna aktiviteter (Leanforum, 1999). 

 

Fördelar med kortare ställtider är: 

• Kortare cykeltider 

- Mindre tid bortslösade på omställningar 

• Bättre förmåga att skifta mellan produktvarianter 

• Snabbare genomloppstid 

- Högre kapacitet 

- Närmare enstyckesflöden 

• Förbättrat utrymmande av utrustningar 

- Minskat behov av att lägga ut jobb 

- Möjligheter till ökad försäljning 

- Lägre kostnader (Leanforum, 1999). 

 

4.3.4 Processkartläggning 

En processkartläggning är en beskrivning i bild där det är viktigt att fokusera på det 

övergripande syftet med processen annars finns risken att förändringar inte leder till 

förbättringar (Leanforum, 1999).  

 

Organisationer som producerar varor eller tjänster består av ett antal huvud- och 

delprocesser som utgår från kundernas behov. För att organisationen skall kunna fungera 

och vara framgångsrik är det viktigt att identifiera och styra dessa processer. Genom att 

göra en processkartläggning, där antingen en eller flera processer beskrivs, får 

organisation en tydlig bild av hur verksamheten bedrivs. En process skall framför allt 

vara effektiv, synlig och lättförståelig (www.kvadrat.se). 
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4.3.5 Kanban 

Kanban är ett system för produktionsstyrning som bygger på att processerna nedströms 

avropar mer material. Detta betyder att nytt material inte får tillverkas förrän det förra 

förbrukas. Mellan processerna finns ett mellanlager av en bestämd storlek 

(www.wcm.nu). Kanban är japanska och betyder kort eller visuellt bevis och är namnet 

på detta informationssystem för produktionsstyrning, enligt Olhager (2000). När en 

artikel är förbrukad skall en signal i form av ett kort (kanban) sändas till den avdelning 

och leverantör som tillverkar artikeln. Kortet talar om att det är dags att starta 

tillverkningen av denna artikel, menar Lumsden (1998). 

 

Syftet med Kanban är att påfyllningen av lager ska ske automatiskt utan att planering och 

prognoser är nödvändiga. Kanban knyter samman processer som om de var 

sammanbundna av ett osynligt transportband (www.wcm.nu). Lumsden (1998) tillägger 

att produkterna inom ett kanbansystem ska sugas fram (pull) genom verksamheten.  

 

4.3.6 Standardisering 

Enligt Lumsden (1998) kan standardisering ske på flera olika plan inom en organisation. 

Den mest övergripande standarden den internationella som utformas av ISO 

(International Standardization Organization).  

 

En produktionsledare leder en process som kan beskrivas i åtta steg. Första steget i 

processen är att man räknar fram takttid för att sedan kunna beskriva arbetsmomentet, 

denna beskrivning ska utföras ingående. Följande steg är att upprätta positionsstandard, 

visualisera balansen på linan och att se till att man lever upp till de standarder man satt 

upp. Det är sedan viktigt att man sätter upp mål, förbättra standarden och till sist ständigt 

uppdatera standard (Frick, 2005). 

 

Standardiserat arbetssätt införs på samma sätt som alla övriga ”Lean – metoder”, det vill 

säga att högsta chefen börjar och lär sedan ut processen till nästa led och så vidare. Någon 

annan metod existerar inte om man framgångsrikt vill införa Lean i sitt företag (Frick, 

2005). 
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4.4 För- och nackdelar med Lean Produktion 

Det finns en mängd fördelar med Lean produktion. Santos et al (2006) beskriver hur Lean 

produktion kan bidra till flera positiva effekter exempelvis minskade ställtider, kortare 

ledtider och ett lyckat förbättringsarbete. Dessutom skapas ett jämt flöde och balans i 

produktionen. Lean produktion medför även en ökning av teamarbete och medarbetarnas 

möjlighet att påverka sitt arbete enligt Santos et al (2006). Sist och troligen det viktigaste 

sker även en tydlig minskning av de totala kostnaderna vid ett arbete med Lean 

produktion. 

  

Ytterligare några fördelar enligt Sayer och Williams (2007): 

• Det behövs mindre arbetskraft för att designa, tillverka och sälja produkterna. 

• Det krävs mindre investeringar för att uppnå en given och jämn 

produktionskapacitet. 

• Färre produkter med defekter. 

• Möjligheten till färre leverantörer. 

• Mindre lager vid varje station. 

 

Berggren (1992) presenterar en del av den kritik som riktats mot Lean produktion, till 

exempel obegränsade prestationskrav, då målet är att allt onödigt skall elimineras. 

Obegränsade arbetstider, beordrad övertid är vanligt förekommande inom de företag som 

tillämpar Lean produktion menar Berggren (1992). Ökade hälso- och säkerhetsklagomål 

är även det ett problem, då arbetsmoment som utförs är väldigt monotona och 

tillsammans med de långa arbetstiderna ökar risken att drabbas av skador. 

 

En annan nackdel är att det kan ta flera år för ett traditionellt företag att utveckla sitt 

arbete mot en ”lean” produktion. Trots det kan företag snabbt påvisa goda resultat från 

sitt arbete med Lean produktion, menar Leanforum (1999). Vilket motiverar personalen 

till ett fortsatt arbete inom Lean produktion. Även Nicholas och Soni (2006) anser ett 

arbete mot en ”lean” produktion tar lång tid vilket tidigare nämnts, däremot är de flesta 

arbetssätt och verktyg lätt att införa och arbete med.  

 

Lean produktion förutsätter ett långvarigt och nära samarbete med leverantörer, detta kan 

i dagens värld vara svårt att uppnå enligt Cooney (2002). Utan detta samarbete är det 

svårt att arbete med JIT, vilket är ett av problemen med Lean produktions uppbyggnad 

anser Cooney (2002). Om företaget inte kan tillgå JIT-leveranser är noll i lager omöjligt 
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att uppnå. Det leder i sin tur till ökade lager nivåer och ökad kapitalbindningen vilket 

motsäger sig Lean konceptet.  

 

4.5 Förutsättningar och hinder 

Förutsättningar enligt Leanforum (1999): 

• Det krävs att företagets ledning är engagerad och villiga att få det att fungera. 

• Det förutsätter även att företaget arbetar disciplinerat och har en plan hur de skall 

nå målet. 

• Företaget behöver se både de mjuka och hårda delarna. 

 

Även Taj (2005) anser att det är viktigt att se både de mänskliga och icke-mänskliga 

delarna för att lyckas med Lean produktion. Där de hårda delarna bland annat innefattar 

utformning av fabriks layout, inventarier, leverantörer med mera. De mjuka delarna som 

är minst lika viktig enligt Taj (2005) berör organisationsstruktur, personalens delaktighet, 

teamarbete, säkerhet på arbetsplatsen, personalomsättning. Det är därmed viktigt att se 

alla delar och inte glömma bort någon för att lyckas med ett arbete inom Lean produktion.  

 

Worley och Doolen (2006) menar att ledningens och medarbetarnas delaktighet är en 

nödvändighet. Detta är inte så lätt och det kan vara svårt att få alla att tänka ”lean” i alla 

delar av sitt arbete. Att detta genomsyrar verksamheten är en förutsättning för att de skall 

fungera. Ett lyckat arbete med Lean produktion kräver även ett bra samarbete med alla 

leverantörer. Det ställer höga krav på leverantörerna som måste kunna leverera små 

partier för att en pull-styrning skall vara möjligt. Vilket är en stor del i en “lean” 

produktion. Det krävs även att företagets kundorder är förutsägbara för att ett 

färdigvarulager skall kunna undvikas. Worley och Doolen (2006) poängterar även vikten 

av ett väl fungerande kommunikationssystem. 

 

Sedan år 1995 har Åhlström (2004) i sin forskning studerat frågan: varför lyckas en del 

företag förbättra sin produktion över tiden och andra inte? Ett viktigt svar på frågan är att 

framgångsrika företag har en strategi för att upprätthålla förbättringar i produktionen. Det 

finns flera hinder mot att lyckas med att förbättra produktionen.  

 

Åhlström (2004) lyfter fram tre hinder: det senaste modet, öar av framgång och för 

mycket på en gång. Det senaste modet innebär att företaget ständigt byter mellan olika 

initiativ, ofta ganska planlöst. Inte sällan startas nya initiativ baserat på vad den senaste 
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konsulten sagt eller vad chefen hört på det senaste seminariet. Att företag faller offer för 

detta hinder beror ofta på kompetensbrist, till exempel att man inte vet vad man ska börja 

förbättra. Vidare kanske initiativen inte är relaterade till företagets produktionsstrategi 

och den roll produktionen spelar för hur företaget konkurrerar.  

 

Företag som hela tiden hoppar på det senaste modet får ofta även problem med det andra 

hindret mot att upprätthålla förbättringarna – öar av framgång. Företaget startar initiativ 

inom avgränsade områden, men metoderna sprids inte till andra områden. Företaget har 

avdelningar där man lyckats och andra avdelningar som ligger långt efter. En viktig orsak 

till problemet är att tillräckliga resurser inte avsatts för förbättring. Konsekvensen blir 

framför allt att metoderna inte förankras i organisationen, menar Åhlström (2004). Ett 

långsiktigt tänkande är därmed ett måste. 

 

Det finns också en risk att företaget stöter på ett tredje hinder, anser Åhlström (2004). 

För mycket på en gång innebär att de startas flera initiativ än organisationen kan hantera 

effektivt. Orsakerna kan vara många, företaget kan ha gjort mycket för att förbättra 

produktionen, men alla initiativ lever vidare och avslutas inte. Vidare kan förmågan att 

leda förbättringsprojekt brista, därför är rätt kunskap en viktig del. 

 

4.5.1 Ledning 

För att Lean produktion ska fungera måste det finnas ett förtroende för ledningen, allt 

börjar med ett engagerat ledarskap, enligt Womack et al (1991). Worley och Doolen 

(2006) håller även de med om att för att nå framgång med Lean produktion så krävs det 

engagemang från högsta ledningen.  

 

”Om inte ledarskapet förändrar sig, förändrar sig inte företaget”, ledarnas roll är att vara 

synliga, att ange riktningen och att stötta organisationen, anser Bökmark (2004). 

 

Åhlström (2004) anser att chefer och ledare ser produktionsförbättring som en process 

och inte ett projekt, vilket innebär att de lägger större fokus på hur de ska upprätthålla och 

förankra förändringar inom organisationen. En annan viktigt del av ledarskapet är att 

stödja ständiga förbättringar, med hjälp av en förbättringsmodell. Förbättringsmodeller 

kan se ut på flera olika sätt, men gemensamt för dem är att de ger den riktning i vilken 

företaget ska gå. Enligt Åhlström (2004) ska en sådan modell svara frågor som ”vart ska 

vi” och ”hur vi ska komma dit”. Lean produktion kan fungera som en förbättringsmodell. 
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Det är dock viktigt att ledningen ser Lean produktion som en filosofi och inte en 

uppsättning verktyg för att få bästa möjliga resultat. 

 

4.5.2 Medarbetare 

Hjärtat i Lean produktion är det dynamiska teamet som samarbetar, hjälper varandra och 

får jobbet gjort. En hög moral och inspirerade medarbetare är grunden enligt Womack et 

al (1991). Även Sayer och Williams (2007) anser att medarbetarna är nyckeln bakom 

Lean produktion och menar att utan dem är Lean produktion omöjligt. 

 

Frick (2005) poängterar att för att nå bästa resultat krävs det att alla är delaktiga och 

bidrar med sin kunskap. Gruppen behöver komma överens om ett gemensamt arbetssätt 

som medför att arbetet är säkert, ger felfria produkter samt utförs på ett sätt med minsta 

möjliga slöseri. Detta kallas för ”Standardiserat arbetssätt”. Hos Toyota är det ett av de 

viktigaste arbetssätten för att ha en hög kvalitet i kombination med hög produktivitet. 

Genom att systematiskt engagera personalen så kommer man ganska snabbt att nå cirka 

30 % längre än med traditionellt produktionstekniskt arbete. 

 

Enligt Boyer (1996) är även utbildning och träning av personalen är en viktig del. Där 

Boyer (1996) anser att utbildad personal med rätt kunskap ligger bakom hur lyckad 

implementeringen av Lean produktion blir. Det är därför att företaget skapar en 

arbetsmiljö där ansvar, utbildning och multi-skills är en del av vardagen. Det är även 

viktigt att de anställda har en positiv syn på förbättringsarbete och är delaktiga i 

processen. Enligt Boyer (1996) har det visat sig att välutbildad personal ökar 

produktiviteten i produktionen. Även Taj (2005) anser att utbildning och träning är 

nödvändigt för att lyckas.  

 

4.6 Lean Produktion i framtiden 

Lean produktion är idag ett väl utvecklat och vanligt begrepp på marknaden, Agile är 

däremot ett mindre känt koncept. Lean produktion kan ses som dagens krav medan Agile 

står för morgondagens behov (Lean Forum, 2008). ReVelle (2002) pekar på några 

olikheter i koncepten, där en av de största skillnaderna är relationen till leverantörer. Vid 

ett arbete med Agile väljs de bästa leverantörerna ut genom en öppen konkurrens först när 

företaget behöver en ny tjänst. Detta skiljer sig mot Lean produktion där ett nära och 

långt samarbete med leverantören ses som den bästa lösningen. Enligt Christopher (2000) 
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kan Lean produktion ses som en del av Agile, men här är flexibilitet huvudpunkten. I 

Figur 5, se nedan, syns skillnaden mellan Lean produktion och Agile tydligt.  

 

 
Figur 5: Agile vs. Lean (Christopher, 2000). 

 

4.6.1 Agile 

För att ett företag skall kunna möta alla utmaningar som uppstår är det enligt Christopher 

(2000) viktigt att snabbt kunna möta förändringar både i volym och i variation. Det vill 

säga att företaget snabbt måste kunna möta de krav som ställs från marknaden och visa en 

stor flexibilitet i sin produktion. I en “sann” Agile verksamhet är detta inte något 

problem, då processer och organisationsstrukturen i företaget samt hela kedjan är 

utformad för att möta snabba förändringar i efterfrågan menar Christopher (2000).   

 

Det finns fyra viktiga delar vilka alla kännetecknar ett arbete med Agile enligt 

Christopher (2000). Den första är marknads känslighet, vilket innebär att företaget och 

hela kedjan är kapabla att avläsa och snabbt reagera på den ”verkliga” efterfrågan på 

marknaden. Nästa del är använda ett väl utformat informationssystem, där data delas 

mellan köpare och leverantörer på ett effektivt vis. Målet är att skapa en virtuell kedja där 

information är grunden inte inventarier. Detta kräver att företaget och dess leverantörer 

bygger på integrerade processer, vilket är den tredje delen i ett arbete med Agile. För att 

lyckas med detta krävs det att företaget och dess intressenter skapar ett nätverk. 

Samarbete och uppbyggnad av ett gemensamt nätverk är den sista delen i en Agile 

verksamhet.  
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Enligt ReVelle (2002) är en Agile verksamhet duktig på att bland annat omorganisera 

personal, ledning, lokaler tillverkningsprocesser för att snabbt producera skräddarsydda 

produkter och tjänster till nya kunder eller nya marknader. Det innebär att fokus nu har 

förflyttats till efterfrågan vilket i sin tur styr produktionen och dess uppbyggnad.  
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5 Produktion i Kina 

Här kommer vi att ta upp fakta om hur produktionen i Kina fungerar. Hur 

organisationen, ledningen och medarbetarna påverkar arbetet och vilka de vanligaste 

problemen är.  

 

5.1 Organisationskultur 

Den kinesiska organisationskulturen skiljer sig stort från den svenska. I Kina är nätverk 

en mycket viktig del då de ofta litar på de människor som de känner eller har någon 

koppling till. Det kan därmed vara svårt för en främmande person, eller ett obekant 

företag, att skapa ett samarbete och slå sig in på den kinesiska marknaden. Ett ömsesidigt 

förtroende måste byggas upp från grunden för att en affär ska bli möjlig. I Västeuropa 

innebär ett påskrivet affärskontrakt att affären är i hamn, i Kina är detta enbart ett steg på 

vägen. Där krävs fortsatta förhandlingarna i olika former under hela samarbetet 

(www.primelog.se).  

 

5.1.1 Ledningen 

Kina är ett hierarkiskt land, det leder till att det är viktigt att vända sig till rätt person. Vid 

ett affärssamarbete är det viktigt att ta reda på vem som bestämmer och skapa en relation 

med just denna person. Besluten i en kinesisk verksamhet tas centralt och inte av några 

mellanchefer. Den högsta ledningen vill och innehar oftast total kontroll. Det är viktigt att 

visa respekt för chefer och ett allt för informellt uppträdande visar på brist i integritet och 

därmed ges en bild av respektlöshet (www.primelog.se). För att kinesiska företag skall 

lyckas att följa utvecklingen kommer det att krävas mer delaktighet från små och 

mellanchefer anser Branine (2005). Även synen på ledarskapet måste ändras menar 

Branine (2005).   

 

5.1.2 Medarbetarna 

Medarbetare i kinesiska företag har ofta lite att säga till om, små möjligheter att påverka 

sitt arbete och teamarbete är ovanligt. Taj (2005) visar i sin studie att endast i ett av de 

tjugo företagen som deltog är 91-100 % av de anställda aktiva i teamarbete. I samma 

studie visar det sig att i sex av dessa tjugo företag får 91-100 % av de anställda utbildning 
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i teamarbete. Det vill säga att en fjärde del av företagen har utbildning för stora delar av 

personalen men enbart i ett av dessa företag arbetar de anställda aktivt med teamarbete. 

Synen på medarbetaren inom Lean produktion skiljer sig stort från denna, detta 

resulterade i att Toyota stötte på problem vid införandet av sin filosofi (Strategic 

Direction, 2006). 

 

5.2 Vanligt förekommande problem i produktion 

Det finns flera viktiga delar att ha i åtanke vid tillverkning i Kina. Detta var något som 

Toyota fick erfara vid sitt första försök att starta en fabrik i landet. Några av dessa är 

begränsningar i infrastruktur, ett överflöd på billig arbetskraft och det politiska systemet 

(Strategic Direction, 2006). 

 

5.2.1 Slöseri 

Ett annat stort problem är slöseri, då fristapling på golv är vanligt förekommande och 

strukturerade styrsystem är ovanliga i Kina är risken hög att företag hamnar i en situation 

där mycket föråldrade produkter ligger kvar på lagret. Detta är speciellt kritiskt för bolag 

som i någon mening driver på utvecklingen och med jämna mellanrum lanserar nya 

varianter. I Kina finns dessutom en större benägenhet att oftare lansera nya produkter på 

marknader. Problemet är inte bara att de gamla produkterna då blir svårsålda utan även att 

eventuella reservdelar redan har fasats ut ur företagets system (www.primelog.se). Billig 

arbetskraft leder även lätt till ett överflöd av arbetskraft i produktionen (Strategic 

Direction, 2006). 

 

5.2.2 Produktion och lagerverksamhet 

En förutsättning som skiljer den kinesiska marknaden från den europeiska är 

kostnadsfördelningen mellan IT och personal. Då arbetskraftskostnader i relation till 

teknologiinvesteringar är mycket små, kan det vid en första anblick vara ett självklart 

beslut att öka personalresurser i stället för att genomföra en större investering. Eftersom 

maskiner i princip kostar lika mycket som i Europa, men lönekostnaderna ligger på en 

mycket lägre nivå, är det naturligt att investeringarna av dessa ofta uteblir. Detta leder till 

en obalans och stora problem för kinesiska företag. Den övervägande delen manuell 

hantering av gods resulterar även i skador som inte bara leder till kassaktionskostnader 

och kostnader för ersättningsflöden. Lagren saknar dessutom ofta lagerstyrningssystem 
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och därför uppstår ofta problem som lagerinkurans och kostnadsökningar på grund av 

långa hanteringstider (www.primelog.se). 

 

Det har enligt Taj (2008) visat sig att en vanlig brist i kinesisk produktion är kunskapen 

inom inventarier och lager. Detta kan ligga bakom de stora problemen i lagerstyrning. 

Användandet av Kanban vilket är en viktig del i produktionen enligt Lean produktion är 

även det bristfällande i Kina enligt Taj (2008). Ytterligare problem inom produktionen är 

långa ställtider, dålig flexibilitet vid förändring av efterfrågan och bristande samarbete 

med leverantörer.  
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6 Fallstudier på Habia Cable, Ericsson och SKF 

I detta kapitel kommer en genomgång av våra fallstudier där även information om de tre 

företagen ges. Vi kommer bland annat gå in på produktionens uppbyggnad, vilka verktyg 

inom Lean produktion som de olika företagen använder. Samt vad som krävs för ett 

lyckat arbete med Lean produktion och vilka effekter ett arbete med Lean kan införa på 

Habia Cable, Ericsson och SKF. 

6.1 Habia Cable 

Habia Cable utvecklar och tillverkar specialdesignade kablar och kabelsystem och är en 

av de största aktörerna inom specialkabel i Europa. Deras styrka är en hög servicenivå, en 

hög teknisk kompetens och en global organisation. Habia Cable är ett dotterbolag i Beijer 

Alma koncernen. Omkring 90 % av alla företagets produkter är idag kundanpassade. 

Försäljningen omfattar cirka 50 marknader och de största länderna är Tyskland, Kina, 

Storbritannien och Sverige. Exportandelen har länge varit hög och omkring 90 % av 

försäljningsvolymen ligger utanför Sverige (Beijer Alma Årsredovisning, 2007). 

 

Habia Cables verksamhet är uppdelad i fyra affärsområden där grunden för de olika 

områdena är kundbehoven: 

• Radio Frequency and Communication - mobil telekom. 

• High Specification Products - försvars-, kärnkrafts- rymd-, flyg- och 

tågindustrin. 

• Engineered Cable Solutions – kraftgenerering, verktyg, offshore, 

råvaruförädling och andra kundspecifika produkter. 

• Distribution Products - standardprodukter för bland annat mätning, fordon, 

belysning och vitvaror (Beijer Alma Årsredovisning, 2007). 

 

Habia Cables vision för affärsområdet Radio Frequency and Communication som ligger i 

Changzhou, Kina: “High volumes repeat business, semi standard products with high 

added value for the customer”. 

 

Habia Cable har fyra produktionsenheter runt om i världen: 

• Söderfors, Sverige. 

• Norderstedt, Tyskland. 

• Liepaja, Litauen. 
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• Changzhou, Kina (Beijer Alma Årsredovisning, 2007). 

 

6.1.1 Habia Cable Kina 

Alltmer av Habia Cables tillverkning sker i lågkostnadsländer. I maj invigdes en ny och 

större fabrik i Kina (Beijer Alma Årsredovisning, 2007). 

 

6.1.2 Habia Cable Changzhou 

År 2000 startade Habia Cable fabriken i Changzhou, den största anledningen var en stor 

kund som låg belägen i området. Fabriken består nu av ca 90 anställda vilket förväntas 

utökas inom en snar framtid. 

 

6.1.2.1 Habia Cables syn på Lean produktion 

Synen på Lean produktion på Habia Cable i Kina är positiv. Samtliga chefer är noga med 

att utforma de verktyg och filosofier som passar dem bäst och väljer därför att använda 

delar av Lean produktion. Lean produktion handlar i första hand om att värdera sina 

resurser och de på Habia Cable ser bara fördelar med att arbeta med denna filosofi. Det 

gäller dock att prioritera och se situationen för att hitta rätt balans och plocka ut de delar 

som är relevanta för just den egna produktionen. Trots den positiva synen på Lean 

produktion är konceptet mer utbrett i den svenska fabriken än i Kina. I Sverige har 

initiativet kommit i från produktionen, ledningen har medtyckt om Lean produktion, men 

anser att det inte får ta tid från andra delar.  

 

6.1.2.2 Produktionens uppbyggnad 

Habia Cable i Kina arbetar inte efter något uttalat koncept, däremot använder de flera 

delar av olika koncept och flera delar från Lean produktion i sitt arbete i produktionen. 

Fabrikens layout är utformad efter produktflödet tack vare få produkter. Det förekommer 

inget centrallager utan enbart en station för kontroll av inkommande material. Efter det 

fraktas materialet till respektive station och finns därmed alltid där det behövs och 

onödiga transporter undviks. Detta underlättar även för personalen som har rätt material 

tillhands när det behövs. Habia Cable tillverkar i princip tre huvudprodukter, vilket 

underlättar produktionen och ger kortar ledtider. 
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Produktionen lider för tillfället av underkapacitet och arbetar med att leverera så mycket 

som möjligt, de arbetar dygnet runt i 3-skift. Just nu är det viktigaste att producera så 

mycket som möjligt. Detta leder till att nummer ett är att tillverka, till i princip vilken 

kostnad som helst. Om de inte lyckas med detta kommer Habia Cable att förlora sina 

kunder, därför kommer kostnaden i andra hand. Tillverkningen styrs efter Push-teorin 

nuförtiden, tidigare arbetade Habia Cable med Pull. 

 

För att skapa flyt i produktionen krävs lager då ledtiderna varierar stort i olika delar av 

processen. Det är billigare med lager än att investera i fler maskiner. Det handlar om att 

skapa en balans mellan flexibilitet och överkapacitet. En nyinvestering kommer att skapa 

en överkapacitet, samtidigt är en ny maskin är ett måste för att kunna möta marknadens 

krav på snabba leveranser och stora kvantiteter. 

 

Mantlingsmaskinen är en större investering än övriga maskiner, då den är specialbeställd 

och anpassad till just denna produktionslina. Det är en viktig investering eftersom detta är 

produktionens flaskhals och inte kan omarbetas eller förbigås. En ny maskin är därmed 

ett måste och ända lösningen. Den befintliga mantlingsmaskinen kan inte bli mer effektiv 

och nu ligger utnyttjandegraden kring 70 %. Trots det har ett projekt startats för att se 

över arbetssätten som används och kartlägga dessa steg för steg. Utifrån det kan möjliga 

förbättringsarbeten skapas.  

 

Habia Cable försöker arbeta med så mycket lokala leverantörer som möjligt för att 

undvika lager, i dessa fall sker de flesta leveranserna varannan till varje dag till fabriken, 

vilket går att likna vid JIT leveranser. Material kommer först när det behövs och enbart 

små lager finns direkt i produktionen. Därmed kan större lager av dessa material undvikas 

och kapitalbindningen i lagret minskar. Detta går inte att genomföra med allt material då 

vissa delar fraktas med båt från exempelvis Tyskland och därmed behöver ett större 

säkerhetslager. Det är enligt uträkningar mer kostsamt att frakta små batcher än stora trots 

den ökade kapitalbindningen i lager, eftersom den fasta kostanden vid leverans med båt är 

mycket stor. Den rörliga kostnaden däremot påverkas inte i någon större utsträckning av 

leveransens storlek. Frakt med flyg är inte aktuellt på grund av de mycket höga 

kostnaderna.  

 

Tack vare den stora efterfrågan är dock inte kapitalbindning i lager någon relevant fråga, 

utan de höga lager som finns nu kommer att försvinna och någon inkurans beräknas inte 

förekomma. Detta då det inte är några produkter som tar skada av att lagras samt att allt 

kommer att behövas i framtiden.  
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Sista stationen vid tillverkningen av kabel är spolningen, det är även här som fel och 

skarvar skärs bort från kabeln, detta för att minska spillet och för att få ut så långa längder 

som möjligt. Detta gör det i princip omöjligt för operatörer i tidigare led att påpeka fel, 

eftersom det är först vid spolning som dessa fel tas bort. Så länge som produkten kan gå 

genom produktionen behålls felet till slutstation. Arbetet vid maskinerna kan liknas vid 

ett standardiserat arbetssätt, det är inte uttalat men efterliknar detta arbetssätt. Det finns 

tydliga beskrivningar för arbetet vid informationstavlor men inte vid varje maskin. Där 

redovisas även produktionens utveckling, ställtider, ledtider och övrig information. 

 

Det förekommer inget arbete med SMED på Habia Cable. Detta kan komma att bli 

aktuellt beroende på vilket resultat förbättringsprojektet med mantlingsmaskinen ger. 

Dock nämns att vid vissa maskiner placeras en extra operatör för att förbereda samtidigt 

som en annan operatör byter exempelvis färg. Det kan liknads vid hur Formel1 team 

arbetar. Detta är möjligt hos Habia Cable enligt oss på grund av att personalkostnaderna 

är en sådan liten del av den totala kostnaden att en extra operatör lönar sig i längden. Det 

finns inte så mycket tid att spara genom förbättringar utan noggrann planering a och o i 

produktionen för att spara tid och maximera produktiviteten.  

 

Ett arbete med utveckling och ständiga förbättringar är inte aktuellt för tillfället då allt 

handlar om att trycka ut så mycket produkter som möjligt. Mycket av produktionen är 

bunden till egendesignade maskiner som är utvecklade av Habia Cable i Sverige för att 

vara så effektiv som möjligt. Någon utveckling av tillverkningsprocessen är därmed inte 

nödvändig i fabriken. Dessutom är produktutbudet mycket begränsat och vissa delar av 

produktionen producerar enbart en slags produkt och därmed är ställtiderna små och 

större förändringar inträffar inte, det finns inte så mycket mer tid att tjäna. Den 

kompetens som behövs för att kunna arbeta med produktutveckling finns inte i fabriken. 

 

Habia använder sig av flera olika KPI (Key performance indicator). Något utpräglat 

uppföljnings och förbättringsarbete förekommer inte, däremot avläses mätningarna 

regelbundet. Dessa är bland annat: 

- Kundrelationer 

- Reklamationer 

- Leveransprecision 

- Produktivitet 

- Svinn (skrot utfall) 

- Utnyttjandegrad av flaskhalsar 
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- Lageromsättningshastighet är inte relevant detta år 

- Inventering görs månadsvis 

 

6.1.2.3 Verktyg inom Lean produktion 

5S - Har använts tidigare i Kina, till skillnad mot för i Sverige där det används fullt ut. 

SMED – Arbetar med att förkorta ställtider med hjälp av ytterligare en operatör. 

Kanban – Tidigare användes olika färger på spolarna för att skicka signal till 

produktionen. Nu styr buffertlagret. Säkerhetslagret styrs från MPS-systemet. 

Processkartläggning – kartlagt över alla processer. 

Arbetsbeskrivningar – allt finns på intranätet, lika som i Sverige och Tyskland. Liknas 

vid standardiseringsarbete, styrande dokument till operatörer. 

 

6.1.2.4 Ledningen 

Fabrikschefen på Habia Cable styr det mesta själv på fabriken tack vare att fabriken är 

relativt liten. SBA chefen för RF and Communication ger vissa direktiv, det mesta 

beslutas dock tillsammans med fabrikschefen. Detta leder till att han har ett stort 

inflytande på fabriken och kan i stort sätt fatta alla beslut själv. Fabrikschefen sätter även 

sina egna mål och väljer vilka arbetssätt som skall finnas i fabriken.  

 

Det är viktigt att fabriken har duktiga chefer vilket Habia Cable har. Bland annat en 

mycket engagerad kvalitetschef vilket gett mycket till fabriken och har resulterat i stora 

förbättringar. Även fabrikens produktionschef har ett stort ansvar och möjlighet att 

påverka fabriken och dess uppbyggnad. 

 

Det är produktions- och kvalitetscheferna som tar upp nya arbetssätt med 

produktionspersonalen och de har även ansvar för all implementeringen. Det är viktigt 

med en bra uppföljning och utvärdering, vilket nu blivit en rutin på Habia. Detta var 

tidigare en brist och ett problem i fabriken. 

 

6.1.2.5 Medarbetare 

I Kina är personalkostnaderna mycket lägre än i exempelvis Sverige. Detta påverkar 

produktionen på flera sätt. I de flesta fall räknas knappt kostnaderna för personalen och 

spelar därmed ingen större roll. Detta leder till att synen på personalen kan vara något 

annorlunda. I Kina är det både arbetsgivaren och arbetstagarens marknad, det är 

lätt att få tag i personal samtidigt som det är lätt att byta företag för den anställde. 
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Habia Cable värdera trots det sina anställda högt och är noga med att behålla duktig 

personal. 

 

Personalen på kontoret har stort inflytande och arbetar själva med att förbättra sitt arbete. 

Vilket leder till ett stort ansvar och möjlighet att påverka. Operatörerna har 

informationsmöten där de har möjlighet att ventilera frågor och problem. Tanken är att 

varje operatör meddelar om de upptäcker något fel. Detta har tidigare varit ett stort 

problem, men har nu blivit mycket bättre och ska motsvara arbetet Sverige. De stora 

kontrollerna på slutet samt inga felprodukter placerade längs flödet tyder dock på att detta 

inte fungerar lika bra än som i Sverige.  

 

Utbildning inom management har genomförts hos inköp, planering och 

ekonomipersonalen. Operatörerna får internutbildning av varandra samt kvalitets- och 

produktionscheferna. Målet är att kontorspersonalen skall få utbildning 1 gång per år, 

vilket är ovanligt även i Sverige. Vissa chefer har även varit till Sverige och vid 

installering av nya maskiner kommer svenska operatörer och startar upp maskinerna. 

 

6.1.2.6 Framgångsfaktorer med Lean produktion 

På Habia Cable ser de en mängd fördelar med att arbeta med Lean produktion. 

Framförallt mer med mindre, vilket alla företag strävar efter. Kortare ledtider är även det 

en klar fördel med Lean produktion och minskade ställtider, vilket bland annat kan nås 

genom standardiserade arbetssätt. 5S leder även till ordning och reda vilket underlättar 

det dagliga arbetet. Minimering av svinn är även det en fördel och något som Habia Cable 

har noggranna mätningar kring. Det viktigaste är minskade kostnader, vilket är 

huvudorsaken till alla koncept och så även Lean produktion.  

 

Det är som tidigare sagt ingen större skillnad mellan förutsättningarna för Lean 

produktion i Kina jämfört mot i Sverige. Det är upp till ledaren vad som han/hon anser är 

viktigt. Att få personalen engagerad har tidigare setts som ett hinder i kinesisk produktion 

men det finns samma möjligheter enligt Habia Cable i Kina till engagerad personal. Det 

är viktigt att involvera personalen i alla delar och få dem engagerade. 

 

Changzhou har flera fördelar, så som lägre personalkostnader än i storstäderna, stabilare 

arbetsmarknad med mindre personalomsättning. Infrastrukturen är även mycket väl 

utvecklad i Changzhou och är betydligt bättre än ute på landsbygden, där 

personalkostnaderna möjligtvis är något lägre. Det finns dock en anledning som skulle 
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kunna orsaka en flytt och det är möjligheten till lägre skatter, vilket ofta är fallet på 

landsbygden. Men detta är inte aktuellt just nu.  

 

Tack vare mindre omställning av maskiner kan även svinn hållas ner och är betydligt 

bättre här i Kina mot för i Sverige. Fabriken har dock något lägre kapacitet än i Sverige. I 

Sverige kan även mindre personal behövas vid vissa processer, men då 

personalkostnaderna är så låga i Kina blir det trots allt billigare i längden. I slutändan 

leder detta till en högre produktivitet i Kina jämfört i Sverige. 

 

En stor skillnad i Kina jämfört med Sverige är inköpskostnaden för nya maskiner. I Kina 

kostar en maskin ca 10-20 % av kostanden för motsvarande maskin i Sverige. Vilket 

leder till att det är lättare att ta beslut om nyinvesteringar samt öka kapaciteten i 

produktionen. En maskin betalar därmed snabbt av sina kostnader. Nya investeringar 

diskuteras mellan SBA-chefen som är ansvarig för dessa produkter och denna marknad 

tillsammans med fabrikschefen. Detta leder till att fabrikschefen har stora möjligheter att 

kontrollera och förändra sin egen fabrik och dess produktion. 

 

6.1.2.7 Hinder med Lean produktion 

Det är svårt att få allt att fungera i praktiken, därför är det viktigt att plocka det som 

passar ens eget företag. Det är även svårt att klara vissa av målen, exempelvis noll lager 

vilket är för teoretiskt och svårt att få att fungera i praktiken. Förutsättningarna för Lean 

produktion påverkas även av marknaden och produktutbudet. Det finns tydliga 

svårigheter i en kundorderstyrd produktion. Det är dessutom svårare för ett litet företag, 

då de inte kan ställa samma krav på sina leverantörer samt har begränsade resurser. 

 

Utöver ett mer auktoritärt ledarskap krävs det även att ledaren följer upp arbetet mer och 

att han inte kan släppa saker på samma sätt som i Sverige. Här krävs tydlighet och 

uppföljning för att nå önskat resultat. Att leda en fabrik i Kina ställer helt klart större krav 

på ledarskapet, det är viktigt att vara tydlig och nästan övertydlig i vissa fall. Det är även 

viktigt att få medarbetarna att se att det är något positivt att ta egna initiativ, vilket i 

kinesisk kultur inte är en självklarhet. Detta beror på att i Sverige har personalen större 

förväntningar på sig och anser att de själva skall prestera max. I Kina handlar det mer om 

att personalen gör det som de blir tillsagd att göra och inget mer. 

 

Fabriken klarar sig inte utan buffert och färdigvarulager, eftersom efterfrågan är så hög. 

Dessutom ställer kunderna i Kina större krav på snabbare leveranser och är mycket noga 
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med kvalitén på produkterna. De höga kvalitetskraven beror på att 

kvalitetskontrollanterna i Kina inte alltid har rätt utbildning för att se om defekten är 

relevant eller inte. Alla avvikelser oavsett om det påverkar produkten eller inte 

rapporteras och reklameras. Detta beror inte på att kvalitén är sämre på produkterna från 

Habia i Kina, där problemet oftast ligger i personalsynen. Om en kontrollant missar att 

rapportera en avvikelse eller ett fel, kan detta leda till direkt uppsägning. 

 

Trots den välutvecklade infrastrukturen där fabriken är beläget, brister 

transportmöjligheterna. Detta är en stor nackdel i ett arbete med Lean produktion och kan 

skapa stora problem. Detta är ett problem i stora delar av Kina. Mycket tack vare att 

båttransporter står för en mycket stor del. Mycket av materialet som köps in går inte att 

köpa i Kina vilket leder till långa ledtider. I vissa delar förekommer stora lager, vilket 

beror just på de långa leveranstiderna från andra världsdelar. Det blir som tidigare nämnt 

mer ekonomiskt än att importera med flyg. Det finns även stora buffertlager runt om i 

fabriken, detta på grund av den extrema efterfrågan och att alla trycker ut så mycket de 

kan, dock finns en flaskhals i slutet av flödet vilket skapar de stora buffertlagren. Dessa 

kommer dock att kunna arbetas undan när den nya mantlingsmaskinen kommer. Dock 

motsäger sig detta grundtankarna inom Lean produktion, så som JIT leveranser och noll 

lager för minskad kapitalbindning. 

 

Det har varit bristande underhåll på maskinerna vilket har orsakat flera olika problem i 

produktionen, det stämmer inte överens med 5S, där underhåll är en viktig del. Detta ska 

inte vara något problem längre. Det har skett en rad olika förändringar i fabriken, där 

målet har vart att skapa motivation och rutiner hos operatörerna. Tidigare var även ett 

överflöd av personal ett problem, där det krävdes fler operatörer per maskin i Kina 

jämfört med i Sverige. Även detta har Habia Cable fått bukt med och att de har så gott 

som samma antal operatörer per maskin nu. 

 

Den stora frågan är hur de skall bemöta den ökade efterfrågan. Den har ökat med det 

dubbla och förväntas fortsätta åt det hållet. Detta är största anledningen till att Habia 

Cable har frångått sitt tidigare arbete med flera delar av Lean produktion. Nu ligger allt 

fokus på att producera så mycket som möjligt som möjligt och allt annat kommer lite i 

skymundan. 

 

Vid arbetsplatser med stort utbyte av personal kan det vara svårt för företaget att försäkra 

sig om att all personal dyker upp dagen efter. Detta gör det extra viktigt att skapa en bra 

miljö för personalen. Upplärningen tar ungefär 2-3 månader, då kan personen ifråga köra 
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maskinerna själv och klara av de vanligaste problemen som kan uppstå. Det är mycket 

viktigt att behålla kunnig personal för att produktionen skall kunna fortlöpa utan 

störningar. För att behålla personalen är det även viktigt att skapa en känsla av behörighet 

och gemenskap vilket leder till att personalen väljer att stanna och inte byta.  

 

Tidigare har stor personalomsättning varit ett problem vilket är vanligt förekommande i 

Kina. Därför kan personalen få något mer i lön för att visa fördelarna med denna fabrik. 

Det leder även till att överflödig personal behålls vid dippar för att inte kompetens skall 

gå förlorad. Det är mest lönsamt i längden, men givetvis finns det gränser. Detta är dock 

något som går emot Lean produktions tänkesätt där tanken är mer med mindre, vilket 

även handlar om att ha så lite personal som möjligt. Överflöd av personal är vanligt 

förekommande men tack vare låga kostnader är detta inte relevant. 

 

6.1.2.8  Detta krävs för ett lyckat arbete med Lean produktion 

Det finns flera krav som bör uppfyllas för att ett arbete med Lean produktion skall lyckas. 

En av de viktigaste punkterna är att ha kunnig personal dock ställer det inte några högre 

krav att arbeta med just Lean produktion, men att duktig och engagerad personal är en 

grundsten i allt förbättringsarbete. Det är även viktigt att personalen känner sig delaktiga 

och får möjligheten att påverka arbetet för att lyckas med Lean produktion.  

 

Ett arbete med Lean produktion ställer även krav på lokala leverantörer, utan dem blir ett 

arbete med JIT omöjligt. Utan lokala leverantörer krävs även stora lager vilket inte 

överensstämmer med Lean konceptet. Möjlighet till snabba transporter är även det ett 

krav. Detta är ett problem för Habia Cable. Det är även viktigt att arbetarna har förståelse 

för arbetet och de olika delarna i processen. Habia Cable arbetar inte med någon tydligt 

teamarbete utan alla processer är avskilda. De som arbetar inom samma process har 

möten och samlas för att diskutera olika problem och liknande. Tack vare att operatörer 

som har lite att göra får lära sig andra delar i produktionen ges en större förståelse, även 

om en tydlig helhets bild tycks saknas. 

 

För att lyckas med Lean produktion spelar produkterna en stor roll och även 

marknadssidan. De krav som ställs från kunder måste tillgodoses i första hand och att 

följa ett koncept som Lean produktion kan ibland vara svårt, med de höga kraven från 

kunderna. Dock tror Habia Cable inte att det är någon större skillnad på förutsättningar 

för västerländska företag i Kina mot för i Sverige. Den största skillnaden tros vara att det 

krävs en annan typ av ledarskap. Någon annan större skillnad kan inte ses. I kinesiskt 
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ägda företag kan det dock se annorlunda ut, där råder en större hierarkiskordning där 

chefen är en tydlig ledare. Detta kan även spegla de egna arbetarna på Habia Cable i 

Kina, då de ser upp till sin chef.  

 

Med rätt ledarskap är Lean produktion och övriga förbättringsarbeten möjliga att 

genomföra. Det har skett stora förändringar under de senaste åren på fabriken. Genom rätt 

anpassat ledarskap kan flera onödiga problem undvikas.  

 

6.1.2.9  Effekter Lean produktion kan medföra till Habia Cable 

Tack vare liten variation i produktionen är Lean produktionen en möjlighet för Habia 

Cable i Kina.  Det finns en mängd fördelar, bland annat skulle minskad kapitalbindning 

vara en effekt. Kortare ledtider kan även det vara en effekt, samt minskade ställtider även 

om det är tveksamt dessa tider går att förbättra i fabriken. Visst skulle ett arbete med Lean 

produktion även kunna leda till ett minskat antal anställda, men detta är inte Habia Cable 

intresserad av för tillfället. Men detta kan komma att ändra sig i framtiden om efterfrågan 

ser annorlunda ut och marknaden blir mer stabil.  

 

6.2 Ericsson 

Ericsson levererar kommunikationsnät, professionella tjänster och multimedialösningar 

till världens största och mest avancerade operatörer och tjänsteleverantörer (Ericsson 

Årsredovisning, 2007). 

 

Kärnan i affärsverksamhet är en långsiktig och nära relation mellan leverantör och 

operatör. I mer än hundra år har Ericsson levererat produkter och tjänster på så gott som 

alla världens marknader och deras relationer med operatörerna är några av branschens 

starkaste. Operatörerna får redan från början veta vad det innebär att arbeta på Ericsson, 

det vill säga en pålitlig partner som engagerar sig för att göra dem så framgångsrika som 

möjligt (Ericsson Årsredovisning, 2007). 

 

Ericsson har enkla och effektiva processer som hela tiden syftar till att skapa produkter 

och tjänster med hög kvalité och som ger låga ägarkostnader. Det är så Ericsson hjälper 

sina kunder att bli framgångsrika. Operational excellence tillsammans med företagets 

kärnvärden; professionalism, respekt och uthållighet är grundläggande för deras sätt att 

arbeta (Ericsson Årsredovisning, 2007). 
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Ericssons vision är att vara den drivande kraften i en kommunikationsintensiv värld. En 

värld där alla människor kan använda röst, data, bilder och video för att byta idéer och 

information, när och var de vill. Ericsson är den ledande leverantören av 

kommunikationsnät och tjänster och har en central roll när det gäller att göra en sådan 

värld möjlig (Ericsson Årsredovisning, 2007). 

 

För att förverkliga Ericssons ambition att vara den drivande kraften i en 

kommunikationsintensivvärld, skapa konkurrensfördelar och på bästa möjliga sätt möta 

sina kunders behov har företaget delat upp verksamheten i segment. Dessa segment är:  

• Networks - tekniskt ledarskap, en bred produktportfölj och skalfördelar gör att 

Ericsson kan möta både mobiloperatörers och fastoperatörers behov av täckning, 

kapacitet och nätutveckling. 

• Services - specialistkunskap inom nätdesign, drift och kundsupport genom en 

global organisation med stark lokal närvaro och kompetens gör att Ericsson bättre 

förstår och kan svara upp mot varje kunds unika utmaningar och dra fördel av 

den trend som finns bland operatörer att outsourca fler delar av sin verksamhet 

till utrustningsleverantörer. 

• Multimedia - genom innovativa plattformar för hantering av multimediatjänster 

och genom samarbete med ledande utvecklare och leverantörer kan Ericsson på 

ett unikt sätt hjälpa kunderna att öka sin försäljning med spännande och 

differentierade multimediatjänster. 

• Phones - Sony Ericsson Mobile Communications, kompletterar Ericssons styrka 

och ökar ytterligare deras konsumentperspektiv, med målet att skapa kompletta 

helhetslösningar (Ericsson Årsredovisning, 2007). 

 
 

6.2.1 Ericsson Kina 

Ericsson ökade sin marknadsandel i Kina under året 2007. Även om inhemska 

leverantörer har blivit mer konkurrenskraftiga på den kinesiska marknaden och ökat sina 

marknadsandelar har Ericsson behållit sin marknadsposition i Kina (Ericsson 

Årsredovisning, 2007). 
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6.2.2 Nanjing Ericsson Panda Communications Company Ltd 

Ericssons fabrik i Nanjing har drygt 1600 anställda och fabriken grundades 1992. Den 

nuvarande anläggningen invigdes dock 1996.  

 

6.2.2.1 Ericssons syn på Lean produktion 

Ledningen anser att Lean produktion kan skapa värde för kunder och företaget i sig. Finns 

vissa klara krav från ledningen, flexibilitet, korta ledtider och minskade kostnader. Detta 

är effekter som förväntas komma från ett arbete med Lean produktion på Ericsson. 

 

Produktions-, verksamhetsutvecklings-, order- samt ekonomichef är alla eniga om att 

Lean produktion är något för dem och att det kan tillföra mycket till Ericsson. De anser 

bland annat att Lean konceptet skapar värde för kunden och bidrar till en ”enkel” 

produktion. Ericsson har arbetet hårt för att sprida deras tankar om förbättringsprojektet. 

Den svaga länken är mellancheferna som tidigare visat bristande engagemang för 

projektet. Det är här som Ericsson måste förbättras för att ett lyckat arbete med bland 

annat Lean produktion skall bli möjligt. Alla ingenjörer och kontorspersonal är positivt 

inställda till Lean produktion. Det finns en del arbete kvar för att få alla operatörer med 

på noterna men det förekommer stort engagemang i produktionen och det väntas öka i 

framtiden. 

 

6.2.2.2 Produktionens uppbyggnad 

Tillverkningen hos Ericsson varierar stort beroende på produkter och lina. Produktionen 

är uppdelad i två avdelningar, noder och moduler. Vissa delar är mer likt massproduktion, 

medan andra delar i stortsätt är helt kundanpassade. Ericsson arbetar med stora delar av 

Lean konceptet, de har dock valt att kalla det för Operational Exellence. Arbetet har 

pågått i ca 2 år och beräknas ta ytterligare 2 år innan själv implementeringen är 

färdigställd. Efter det väntas fortsatt förbättringsarbete. År 2008 kommer Ericsson att 

fokusera på synliga förbättringar för att motivera personalen. De har även använt vissa 

delar redan tidigare exempelvis 5S och Six Sigma. Det är viktigt att plocka de delar som 

passar Ericsson bäst och utveckla dem för att passa produktionen. 

 

Ericsson lägger stora delar av sin tillverkning i lågkostnadsländer, detta för att minska 

lokalkostnader, personalkostnader och lägre skatter. Ericsson centraliserar även sin 

produktion till dessa länder för att skapa kostnadseffektivitet. 
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Ericsson använder flera verktyg ur Lean konceptet. Dessa används utifrån personalens 

kunskapsnivå, målet är att alla skall använda sig av verktygen i framtiden. Bland annat 

pågår ett arbete med JIT, elektroniskt Kanban och 5S. Ericsson arbetar även med 

standardisering, dock har de en bit kvar för att lyckas med detta arbete. Det är mycket 

viktigt att lägga ner arbete på att förbättra standardiseringsarbetet för att undvika onödiga 

problem i framtiden. 

 

Produktionen är välplanerad och allt har sin plats, det finns tydliga markeringar vart saker 

ska stå. Det finns även skyltar som hänger i taket, för att undvika missförstånd. Nyckeltal 

och produktionsinformation för dagen visas på tv-monitorn i taket. Vid fel förekommer 

tydliga signaler längs linan, defekta produkter markeras även noga, för att inte blandas in 

med andra produkter. Arbetsbeskrivningar går att finna vid varje arbetsstation. Ordning 

och reda präglar produktionen och även övriga delar av fabriken.  

 

Information om ställtider, ledtider, utfall av dagens produktion, problem som har uppstått 

med mera redovisas på informationstavlor i produktionen. Där står även Ericssons policy 

och annan viktig information för den anställde. 

 

För att försäkra sig om att deras arbetssätt lönar sig och ger resultat har Ericsson valt att 

använda sig av några utvalda KPI i produktionen: 

 

- Ledtider    - Leveranspression 

- Värdeskapande  - Kundklagomål 

- Inventarier   - Kvalitet 

- Transportkostnader  - Ledtider vid transporter 

- Förmågan att möta kundefterfrågan 

 

Mätningar på medarbetarnas motivation och tillfredställelse samt synen på ledarskap 

utförs även. 

 

6.2.2.3 Verktyg inom Lean produktion 

Kanban - Visual factory 5 ”Why’s” 

5S  Eliminera svinn  

Noll fel  SMED 

Standardisering JIT 
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För att få ut så mycket som möjligt till så låga kostnader som möjligt pågår även ett 

arbete med sju former av slöseri, tidsstudier och kvalitetsförbättringar. Dessutom arbetar 

Ericsson med att löpande analysera sina processer där processkartläggning är en 

självklarhet. I framtiden skall produktionen styras från ett pull-system, målet är även 

självstyrande team med multi-skills. Arbetet med 5S pågår i hela fabriken från 

produktion, kontor och även i matsalen.  

 

6.2.2.4 Ledningen 

Ledningen på Ericsson är engagerad och väl medveten om arbetet i fabriken. Klara 

direktiv om exempelvis layout ges från ledningen. Ledningen gick även på utbildning 

inför arbetet med Lean produktion för att vara insatt i arbetet. Detta leder till extra höga 

förväntningar från ledningens håll angående detta förbättringsprojekt. Ledningen litar på 

de anställda och ger allt stöd som behövs för en lyckad implementering. Ledningens 

engagemang visas ytterligare på de gemensamma månadsmötena, där de är aktiva och 

informerar tydligt vad som är viktigt för dem och företaget. 

 

Stöd ges även från ledningen i Sverige där huvudkontoret finns. Ericsson har arbetat 

mycket med att få alla fabriker och kontor oavsett placering i världen att se lika ut. Detta 

för att skapa en gemenskap och igenkännande vart i världen du än är. 

 

6.2.2.5 Medarbetare 

Hos Ericsson är medarbetarna av största vikt vilket poängteras under alla intervjuer. 

Ericsson eftersträvar en balans mellan anställda och inhyrd personal där alla skall 

behandlas lika.  Det är en stor skillnad i personalfrågan i Kina mot för exempelvis i 

Sverige. I Kina får inte personalfrågan lika stort utrymme till följd av de låga 

kostnaderna. I Sverige är dessutom produktionen mer automatiserad än i Kina allt för att 

spara på personalkostnaderna, vilket som sagt inte är relevant i Kina. 

 
Ericsson satsar mycket på att använda kunnig och utbildad personal, det inte är lika 

viktigt vilken utbildning de anställda har utan huvudsaken är att de har utbildning och är 

mottagliga för ny kunskap och att de vill utvecklas. Ericsson har utbildning för all ny 

personal, detta har dock försvårats vid den höga tillförseln av ny personal. 

 

Ericsson har informationsmöten med information om planering, även dagliga rapporter 

för att följa upp arbetet samt informera nästa skift förekommer. Informationsmötena 

kommer även att utvecklas ytterligare under de närmsta åren. Där målet är 30-40 minuter 
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i veckan. Flera kurser är även planerade, detta för att motivera personalen ytterligare. Alla 

anställda möjligheten att påverka deras arbete och detta har förbättrats ytterligare genom 

en vidareutveckling av grupparbeten. 

 

I mindre avancerade arbeten kan temporär personal användas, i mer avancerade krävs 

dock kunnig personal vilket det är viktigt att vara rädd om. På Ericsson skickar de hellre 

hem personal som inte behövs för tillfället istället för att sparka dem eller att de skall gå 

och göra ingenting på jobbet.  

 

De anställda uppmanas att ta egna initiativ och detta visas genom ett utökat lönesystem 

med bonus vid förslag på förbättringar. Vid det årliga mötet delas utmärkelser ut till 

operatörer och personal som kommit med bra lösningar. Hela 90 % av 

förbättringsförslagen kommer från produktionspersonalen. De anställda som kommit med 

förbättringsförslag redovisas även på informationstavlor runt om i fabriken. 

 

6.2.2.6 Framgångsfaktorer med Lean produktion 

Lean produktion ger ökad produktivitet och att det skapar engagemang då chefer och 

kontorspersonalen har börjat tänka ett steg till. Nästa steg är som sagt att även 

mellanchefer och operatörerna skall nå dit. Arbete med Lean produktion kan bland annat 

förkorta ledtider, skapa flexibilitet och givetvis leda till minskade kostnader. Det skapar 

dessutom större värde för kunden. Möjlighet till snabba synliga resultat är även det en 

fördel för att sporra de anställda. 

 

Då Kina är en växande marknad och Ericsson är ett stort företag kan de kräva att deras 

leverantörer placerar sig i närheten av dem i Kina, vilket underlättar snabba transporter. 

Närheten till Ericssons kunder är även det en fördel då de både underlättar leveranser och 

ger minskade ledtider. Det är även en stor fördel att produktionen är belägen i ett 

lågkostnadsland. 

 

Det uppstår problem vid stor variation i efterfrågan vilket tagits upp ovan. Målet för 

Ericsson är att slippa prognoser och enbart styras genom ett pull-systemet. Detta kommer 

att skapa stora möjligheter för Ericsson att vidareutveckla sitt förbättringsarbete. 

Engagerad personal är en viktig resurs vilket tidigare poängteras, genom att Ericssons 

personal i alla led blir allt mer uppmärksammade på möjligheterna med Lean produktion 

kommer detta att skapa stora förbättringsmöjligheter. Ett tydligt fokus på ständiga 
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förbättringar kommer även det skapa bra förutsättningar för ett arbete med Lean 

produktion på Ericsson. 

 

Största anledningen till varför fabriken ligger där den ligger är tack vare en stor partner 

som var placerad i Nanjing. Andra faktorer som spelat in är: 

- Skattefördelar 

- Lägre personalkostnader 

- Mycket kunnig personal, bra skolor i området. 

- Inte lika ”hett” som i exempelvis Shanghai, vilket leder till lägre 
personalomsättning. 

 

Alla dessa faktorer kommer att underlätta ett arbete med Lean produktion, där kunnig 

personal och låg personalomsättning är en förutsättning för att lyckas. Låga 

personalkostnader och skattefördelar är även det fördelar i ett arbete att minska de 

totalkostnaderna. 

 

6.2.2.7 Hinder med Lean produktion 

Det finns inte några nackdelar i teorin, anser de vi intervjuat på Ericsson. Dessutom är 

alla överens om att det inte är lika lätt i praktiken. Några av de största svårigheterna med 

att arbeta efter Lean konceptet är inga lager och att anpassa till en kundstyrd efterfrågan.  

  

Det uppstår lätt problem med ett arbete med Lean produktion vid stor variation i 

efterfrågan. Målet för Ericsson är att slippa prognoser och enbart styras av ett pull-

systemet. Just nu krävs tydliga prognoser från kunder. Lean produktion försvåras med 

mycket temporär personal vilket varit ett resultat vid den stor tillväxt i företaget. Svårt att 

hinna lära upp alla och göra dem delaktig i de projekt som Ericsson arbetar med. 

 

De problem som nu varit oundvikliga för Ericsson är brist på yta, utrymme och brist på 

anställda då Ericsson stått inför en stor expandering och en ökad efterfrågan från kunder. 

Bristen på yta försvårar arbetet med ett tydligt flöde och leder till att det blir svårare att 

skapa ordning och reda i produktionen, vilket försvårar arbetet med Lean produktion. 

Tack vare den ökade tillväxten och efterfrågan har Ericsson även haft ett stort behov av 

ny personal. Detta har resulterat i att Ericsson kommit efter med utbildning av personal 

och inte haft tid att informera de nya anställda i deras förbättringsarbete. Samt att stor del 

av personalen är inhyrd.  
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Tidigare har motivation bland personalen varit ett problem, detta har övervunnits med en 

engagerad ledning som visar vägen. Mellanchefernas brist på engagemang är dock 

fortfarande ett problem. Detta är något som Ericsson måste få bukt med för att kunna 

vidareutveckla sitt arbete med Lean produktion. 

 

Problem med bristande prognoser i från kunder är vanligt förekommande, vilket ställer 

till stora svårigheter i produktionen. I vissa fall har kunder kommit med beställningar de 

vill ha om 14 dagar vars leveranser av material till Ericsson tar 3 månader att få. Det 

råder dålig kommunikation mellan Ericsson och dess kunder. Ericsson lider dessutom av 

långa leveranstider då mycket material levereras med båt. Detta försvårar arbete med JIT 

samt kan resultera i höga lagernivåer. 

 

6.2.2.8 Detta krävs för ett lyckat arbete med Lean produktion 

Det är viktigt att använda konceptet på rätt sätt och vid rätt tidpunkt, eftersom 

implementeringen är en mycket viktig del. Företaget måste låta det ta tid och inte stressa 

fram något. Det är även mycket viktigt att företaget är moget för en förändring samt att 

ledningen har den förbättringssyn som krävs. Detta var tidigare ett problem hos Ericsson, 

när de 2001 startade upp ett Six Sigma projekt. Företaget var då inte moget för denna 

förändring men det var här de började få upp ögonen för flera delar och 

förbättringsprojekt. Det är också viktigt att skapa en balans i produktionen och att inte 

trycka in verktygen. 

 

Det är dessutom viktigt att olika avdelningar samarbetar för att ett företag skall lyckas. 

Exempelvis att forskning och utveckling arbetar tillsammans med produktionen för att bli 

så effektiva som möjligt och skapa de bästa lösningarna. Det viktigaste är att leverera i 

tid, för att detta ska lyckas krävs samarbete mellan alla delar av kedjan. 

 

Det är viktigt att se till situationen och anpassa arbetssätten och verktygen efter det egna 

företaget. I teorin kan detta låta lätt men är inte det samma i praktiken. Det kan även 

komma att krävas ytterligare anpassning i de olika delarna av produktionen, bland annat 

på grund av olika produkter. Det är även viktigt att utvärdera arbetet med Lean 

produktion för att nå önskat resultat. 

 

Utöver detta spelar ledarskapet en stor roll, utan tydligt ledarskap och ett stort 

engagemang från ledningen är det omöjligt att lyckas med ett arbete inom Lean 
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produktion. Ledningen måste finnas där och vara medveten om vad som kommer krävas 

och vad Lean produktion innebär. De måste vara engagerade och vara med fullt ut i 

arbetet.  

 

Det är viktigt med rätt kunskap hos personalen, speciellt när företaget växer fort. Det 

ställer även stora krav på ledaren, vars största uppgift är att motivera personalen. 

Engagerad personal är ett måste, som vågar ta eget ansvar och se egna 

förbättringsområden. För att lyckas med detta behövs support från chefer och ledning 

samt träning. Möjlighet till vidare utbildning är även det viktigt för att lyckas med Lean 

produktion.  

 

Det krävs även tydliga prognoser från kunder för att kunna möta efterfrågan. På grund av 

de långa leveranstiderna med båt, som används i förstahand. Flyg var tidigare ett vanligt 

transportmedel hos Ericsson, de ökade kostnaderna har gjort detta omöjligt. 

Transportkostnaderna för båt är enbart 10-20 % av transport med flyg. 

 

När företaget har bestämt sig för att arbeta med Lean produktion är det viktigt att införa 

det nu, inte skjuta fram det eller hitta ursäkter för att slippa lägga ner den tid som krävs. 

Det är även mycket viktigt att företaget har både korta och långsiktiga planer för att 

lyckas med Lean produktion och andra förbättringsprojekt.  

 

6.2.2.9  Effekter Lean produktion kan medföra till Ericsson 

Flera delar fån Lean produktion är användbart i Ericssons produktion, det handlar om att 

välja ut dem som skapar värde för företaget och anpassa dessa till den egna produktionen. 

Detta är alla intervjuade chefer överens om och de ser flera stora fördelar med ett arbete 

inom Lean produktion vilket tidigare nämnts. Några av dessa är minskade ledtider, 

kortare ställtider och minskade kostnader. 

 

6.3 SKF 

SKF är världsledande leverantör av produkter, kundanpassade lösningar och tjänster inom 

området lager och tätningar. Företaget startades 1907 i Göteborg av ingenjören Sven 

Wingquist, som uppfann världens första självinställande kullager. Så tidigt som 1920 var 

företaget väl etablerat i Europa, Amerika, Australien, Asien och Afrika. Idag är SKF 

representerat i mer än 130 länder med 40 000 anställda. Företaget har mer än 100 
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tillverkningsplatser samt säljbolag som stöds av återförsäljare på cirka 15 000 platser. 

SKF har också en e-handelsplats och ett effektivt globalt distributionssystem (SKF 

Årsredovisning, 2007). 

 

SKF har delat in sin verksamhet i fem kunskaps- och teknikområden: lager och enheter, 

service, mekatronik, tätningar och smörjsystem. Verksamheten är även organiserad i tre 

divisioner:  

• Industrial – försäljning till industriella OEM-kunder (Original Equipment 

Manufacturers) och för produktutveckling och tillverkning av ett brett sortiment 

lager. 

• Automotive – försäljning till tillverkare av personbilar, lätta lastbilar, tunga 

lastfordon, bussar, tvåhjulingar, hushållsmaskiner, maskinverktyg och elmotorer. 

Divisionen utvecklar och tillverkar lager, tätningar och därtill relaterade 

produkter och servicelösningar. 

• Service - försäljning till den industriella eftermarknaden, främst via ett nätverk av 

runt 7 000 återförsäljare. Utöver att sälja produkter stödjer divisionen också 

kunderna med kunskapsbaserade servicelösningar som optimerar effektiviteten i 

deras anläggningar genom rådgivning och mekanisk service, förutsägande och 

förebyggande underhåll, tillståndsövervakning, beslutstödssystem och 

prestationsbaserade kontrakt (SKF Årsredovisning, 2007). 

 

SKF’s vision är att förse världen med SKF’s kunskap. Deras affärsidé är att stärka SKF’s 

globala ledarskap och bibehålla en lönsam tillväxt genom att vara det företag man väljer: 

• som kund eller distributör 

• som anställd 

• som aktieägare (SKF Årsredovisning, 2007). 

 

6.3.1 SKF Kina 

SKF’s närvaro i Kina började redan 1916 och det första SKF säljkontoret i Kina var 

etablerat i Shanghai.  I dag har SKF mer än 3,000 anställda i Kina, 9 fabriksenheter, flera 

tjänsteenheter och säljkontor nära de kinesiska kunderna (www.skf.com). 
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6.3.2 SKF Shanghai Automotive Technologies Co., Ltd 

SKF’s ATC (Automotive Technologies Co., Ltd) fabrik ligger beläget i utkanten av 

Shanghai. Fabriken är relativt ny och startade i augusti 2007 och det finns ca 100 

anställda. SKF har även en till fabrik i området ABC (Automotive Bearings Co., Ltd). 

 

6.3.2.1 SKF’s syn på Lean produktion 

Ledningen anser att Lean produktion och dess verktyg kan bidra med tydliga fördelar och 

ser positivt på ett arbete med Lean produktion. Lean produktion ingår i stor del i Channel-

concept, vilket kan liknas vid Lean produktion, och ses därmed som en stor fördel av 

samtliga intervjuade. Däremot krävs det ett långsiktigt arbete och är betydligt svårare att 

genomföra i verkligheten mot för i praktiken. Medarbetarnas syn på Lean produktion är 

något begränsad och de måste få upp ögonen för alla fördelar innan de kan se vad Lean 

produktion kan bidra med till produktionen och dess arbete. 

 

6.3.2.2 Produktionens uppbyggnad 

SKF’s produktion kan till största del beskrivas som ett flöde, vilket alla produkter går 

genom. I första hand levererar SKF produkter runt i Kina, leveranser sker även till andra 

delar av Asien. Inom snar framtid kommer SKF även att leverera till kunder i Italien. 

Detta på grund av att en lina har flyttats från Italien till ATC fabriken i Kina. Det 

vanligaste transportmedlet för produkter är med båt, i flera fall krävs det dock 

nödtransporter. Dessa sker i första hand med flyg vilket innebär höga kostnader för 

företaget. 

 

SKF arbetar med olika delar ur konceptet Lean produktion, de har dock inte fått detta 

arbeta att fungera fullt ut än. SKF har skapat ett förbättringsprojekt Channel-concept. 

Fabriken i Kina har mycket att förbättra och arbetet med Channel-concept har bara börjat, 

det är en lång väg kvar tills de kan jämföras med andra SKF fabriker i andra delar av 

världen. Hela kedjan är i behov av förbättringar enligt produktionschefen. SKF arbetar 

även med att starta upp ett Six Sigma projekt för att effektivisera och förbättra 

produktionen. 

 

Produktionen i ABC fabriken lider av flera problem, bland annat långa ställtider. De 

arbetar efter Push-systemet istället för pull. Det förekommer otydlighet i lager och de är 

långt ifrån ett arbete med 5S, då det är svårt att hitta rätt information och ordning och reda 

saknas. Det råder även brist på kapacitet i produktionen vilket leder till att allt fokus 
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hamnar på att trycka ut produkter och förbättringsarbetet har därmed kommit i skym 

undan. Stora lager är även det ett problem hos SKF vilket är svårt att hantera då det är 

både tidskrävande och mycket kostsamt. 

 

Bakom ovanstående problem ligger brist på rätt kompetensen, vilket krävs för att arbeta 

med Lean produktion. Det förekommer även ständigt rubbningar i flödet och 

leveranstiderna är för långa både från leverantörer och ut till kund. SKF har varit mentalt 

oförberedda på arbetet med Lean produktion och deras arbete med Channel-concept.  

 

För att få bukt med dessa problem använder sig SKF av Six Sigma bland annat vid 

problemlösning. Det fokuserar även på cykeltider för att kontrollera flödet i 

produktionen, effektivisera produktionen och skapa ett jämt flöde. SKF implementerar 

även TPM för att reducera leveranstider och förbättra effektiviteten i maskinerna. Tanken 

är även att få ett så optimalt materialflöde som möjligt och minska svinn i produktionen. 

 

För att förbättra effektiviteten i produktionen ligger ett tydligt fokus på flaskhalsar i 

produktionen, detta för att veta vart förbättringen borde ske. Det är även viktigt att starta 

projekt för att minska kostnaderna vid tillverkningen i fabriken. En så länge finns det 

inget tydligt styrsystem implementerat och det kommer att ta tid. För att lyckas skapa de 

förbättringar som krävs kommer flera studier och analyser att behövas. Det är även viktigt 

att komma fram till vad som är viktigt för fabriken och vad som kommer att krävas för att 

skapa en effektiv produktion och minska slöseri, leveranstider och kostnader vid 

tillverkning. För att mäta effektiviteten använder SKF ett antal KPI (key performance 

index), så som effektivitet i flödet, produktivitet i produktionen, SLR (scrap, lose and 

rework), ställtider, ledtider i leveranser till och från SKF. 

 

6.3.2.3 Verktyg inom Lean produktion 

SKF arbetar för att införa flera verktyg från Lean produktion för att effektivisera arbetet i 

produktionen. Där 5S, standardiserat arbetssätt, ständiga förbättringar, SMED och 

förbättring av flödet samt Six Sigma är några delar. I dagsläget är det få av dessa verktyg 

som är implementerade och i fullt bruk, däremot används processkartläggning.  

 

6.3.2.4 Ledningen 

Tanken är att alla SKF fabriker skall arbeta efter Channel-concept, detta är direktiv från 

ledningen och beskrivs i SKF’s informationshäfte för Kina. Fabriken har dock bara börjat 
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med detta arbete. Information om ledningens initiativ och arbete framkommer inte under 

intervjuerna. Däremot är produktionschef och logistikchef båda fokuserade på att 

förbättra situationen och leda fabriken mot ett effektivare arbete. Chefens roll beskrivs 

som något auktoritärt på SKF, där personalen ser upp till denna.   

 

6.3.2.5 Medarbetare 

Medarbetarna ingår inte i något större teamarbete, i första hand är det chefen som 

bestämmer och ger direktiv. Arbetet kan ibland varieras tack vare att rotationsarbete 

erbjuds när överkapacitet förekommer i produktionen. När tid finns får personalen även 

möjlighet till träning och upplärning vid andra stationer i produktionen.   

 

Medarbetare i Europa ges en större möjlighet till påverkan än arbetarna i Kina. Till viss 

del kan dock medarbetarna påverka sin arbetssituation och tanken är att intresset för 

förbättringsarbete även skall spridas bland de anställda och att de skall ta egna initiativ till 

förbättringar. För att lyckas med detta pågår utbildning inom bland annat Lean 

produktion, 5S och TPM i delar av personalen. 

 

6.3.2.6 Framgångsfaktorer med Lean produktion 

Lean produktion kan reducera och minska slöseri i produktionen och längs hela kedjan. 

Lean produktion leder även till minskade kostnader, mindre lager, kortare ledtider vilket 

leder till snabbare leveranser. I teorin finns det enbart fördelar anser de som vi intervjuat. 

 

Dock ser alla tydliga begränsningar och svårigheter för att nå dit, vilka nämns ovan. I 

dagsläget är fabriken inte mottaglig för detta enligt vissa och ett långsiktigt arbete 

kommer att krävas, vilket kommer att ta tid. Det kommer som tidigare nämnts att kräva 

många förändringar och det kommer krävas ett arbete från grunden som genomsyrar hela 

fabriken. Det kommer även att kosta mycket till en början då nya investeringar krävs.  

 

SKF kan använda många verktyg ur Lean produktion trots att de inte är ”helt” Lean. 

Bland annat kan 5S och ständiga förbättringar ge flera fördelar redan nu i fabriken. Det är 

även viktigt att se de fördelar som Kina har exempelvis låga personalkostnader och 

anpassa det efter Lean konceptet då det är viktigt att se till de förutsättningar som finns på 

plats för att lyckas. 
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6.3.2.7 Hinder med Lean produktion 

Det är inte alltid lika lätt att införa och arbeta efter Lean produktion och dess filosofi i 

verkligheten som i teorin. Det handlar om att övervinna flera utmaningar för att lyckas 

med ett arbete inom Lean produktion. Det kan vara svårt att skapa en balans mellan de 

olika delarna till exempel att sträva mot noll lager och samtidigt klara att leverera i tid 

och uppnå kunders krav på snabba leveranser. Därav krävs noggrann övervägning för att 

skapa en stabil lagernivå och bra arbetsmiljö samtidigt som så lite resurser som möjligt 

skall användas för att minska kostnaderna i produktionen.  

 

Det är inte alltid det går att lösa alla problem som konstaterats, trots ett arbete med 

ständiga förbättringar och standardiseringsarbete. Det är därför viktigt att se till andra 

lösningar vilka kan motsäga sig Lean produktion, där färdigvarulager är ett sådant fall. 

Det är lättare att skapa en Lean produktion i en massproduktion. Däremot är det viktigare 

i en kundorienterad produktion för att skapa flexibilitet. Detta kan bland annat minska 

svinn och långa ledtider. 

 

För att lyckas med Lean produktion krävs vilket tidigare nämnts pålitliga leverantörer. I 

Kina är detta ett stort problem, när problem eller förseningar uppstår tas detta inte på 

allvar hos leverantörerna och informationen är bristande. Flera leverantörer är mycket 

oförstående och svåra att samarbeta med. Detta skapar stora problem i produktionen och 

försämrar möjligheten till en ”lean” produktion i Kina. SKF arbetar även med mycket 

globala leverantörer, vilket försvårar arbetet med Lean produktion och snabba leveranser 

samt låga säkerhetslager av material. Ett arbete pågår dock för att hitta fler lokala 

leverantörer, detta är svårt och då SKF är ett relativt litet företag kan de inte ställa några 

större krav på sina leverantörer vilket ett stort företag skulle kunna göra. 

 

JIT är svårt att införa i Kina eftersom leverantörerna inte har den syn som krävs, samt att 

mycket material levereras från andra delar av världen och därmed har långa leveranstider. 

Det skulle bli mycket kostsamt för kunden om annat transportmedel skulle väljas för att 

minska leveranstiderna. Det är mycket svårt att använda alla delar av Lean produktion i 

produktionen i Kina som är kundorderstyrd. Det är även mycket svårt att leva upp till 

kundernas höga krav utan ett säkerhetslager. 

 

För att Lean produktion skall fungera i fabriken kommer nya investeringar krävas, 

exempelvis nya maskiner. Vilket kräver ett stort kassaflöde eller stora lån då kostnader 

för maskiner är de samma i Kina som i andra delar av världen. Det måste visa sig att 
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dessa maskiner och andra investeringar kommer att löna sig, vilket kan vara svårt att veta 

i förväg. Som det ser ut nu, får fabriken använda maskiner som andra fabriker inom SKF 

har bytt ut. Detta leder till att det är svårt att prestera på samma nivå och nå samma 

resultat som fabriker med nya maskiner. 

 

Synen på problem och problemlösning är ett hinder för att lyckas med Lean produktion i 

Kina. Det pågår ett löpande arbete med att upptäcka och konstatera problem, men nästa 

steg glöms ofta bort. Det vill säga att det inte skapar lösning till problemet eller förbättrar 

situationen. Detta för att de ofta har svårt att ta till sig problemen. Det är svårt att 

implementera Lean produktion i Kina då det finns mycket att förbättra och SKF har en 

lång väg kvar att vandra. Detta eftersom teorin och praktiken inte alltid stämmer överens, 

det krävs mer arbete än att bara fatta ett beslut. 

 

Det är även viktigt att se till hela kostanden, när ny fabrik startas upp. Det är inte säkert 

att det är så mycket lönsammare i låglönade länder. Det tillkommer ofta fler kostnader i 

dessa länder, som företagen inte räknat med från början. Det kan vara stora olikheter mot 

för i Europa och ibland kan Kina framstå som ett bättre alternativ än vad det kanske 

egentligen är rent kostnadsmässigt. Det är inte säkert att det går att göra mer med mindre 

enbart för de låga kostnaderna som Kina förknippas med. 

 

6.3.2.8 Detta krävs för ett lyckat arbete med Lean produktion 

För att lyckas med Lean produktion är det viktigaste att alla har vetskap om konceptet och 

vet vad det innebär samt vad som kommer att krävas av var och en. Det krävs även närhet 

till lager för att få ett jämnt flöde i produktionen. Ett lyckat arbete med Lean produktion 

kräver förståelse hos leverantörerna. Vilket även anser att ett tydligt informationsflöde är 

ett måste för ett lyckat Lean produktions arbete. 

 

Den viktigaste delen är människan, utan rätt kunskap och rätt inställning går det inte att 

lyckas. Därför är träning och vidareutbildning ett krav för att lyckas med Lean 

produktion. Här måste kostnaderna vägas mot fördelarna, det är mycket som behöver 

ändras för att Lean produktion skall fungera i produktionen. Hela synsättet måste ändras 

och operatörerna måste få upp ögonen för de fördelar som Lean produktion medför. Det 

kan krävas små steg i taget för att lyckas med personalen. 

 

Arbetet kan underlättas genom att göra alla fördelar visuella för medarbetarna, detta 

skapar en positiv inställning till Lean produktion och andra nya arbetssätt. Utan arbetarna 
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är Lean produktion en omöjlighet, arbetarna måste vara engagerade och kunna upptäcka 

problem och förbättringsområden själva. Systemen är bara en grund och ett hjälpmedel, 

det är viktigt att varje anställd tar eget ansvar. Hur väl en organisation lyckas beror på hur 

väl personalen lyckas använda de olika verktygen som Lean produktion består av. För att 

lyckas med detta kan en annan typ av ledarskap jämfört med i Europeiska länder komma 

att användas. I Kina krävs ett tydligare ledarskap med klara riktlinjer. 

 

Det är viktigt att se till hela kedjan och skapa förbättring i alla led samt skapa ett 

samarbete mellan alla delar. Detta samarbete kan förbättra arbetet med prognoser från 

kunder, vilket är nödvändigt för att ett arbete med utan säkerhetslager skall fungera. För 

att lyckas behövs även ett långsiktigt tänkande och tydlig planering. Det är viktigt att 

tänka ett steg till genom att exempelvis förbereda nästa steg innan det första är avslutat. 

 

Ett arbete med Lean produktion kräver även tydliga mål och användbart data och 

information om produktionen. Det är även viktigt att se långsiktigt och inte arbeta med att 

enbart släcka bränder, vilket speglar ABC fabrikens nuvarande arbetssätt. Det handlar om 

att fokusera på framtiden och se till de olikheter som uppstår i produktionen på grund av 

olika produkter och kundönskemål. 

 

6.3.2.9  Effekter Lean produktion kan medföra till SKF 

Lean produktion kan helt klart leda till flera fördelar i fabriken. Bland annat kortare 

ledtider, vilket leder till snabbare leveranser till kunder. Lägre lagernivåer är även en 

positiv effekt från Lean produktion samt minskad kapitalbindning och större möjlighet att 

upptäcka problem och effektivisera förbättringsarbetet. Även minskade ställtider och 

färre inventarier, lägre kostnader och högre kvalitet är resultat från ett arbete med Lean 

produktion. Däremot är det viktigt att hitta sitt eget sätt att arbete på, där olika fabriker 

kan komma att kräva olika lösningar. 

 

6.4 Sammanställning av fallstudier 

För att skapa en lättare överblick av fallstudierna kommer här en sammanställning av 

företagens syn på de delar ur Lean produktion som denna studie behandlar. Där viktiga 

punkter inom Lean produktion som medarbetare, ledning, verktyg, effekter, krav för att 

lyckas med Lean produktion samt svårigheter och möjligheter i Kina redovisas. 
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6.4.1 Lean produktion i Habia Cable 

 

 

 

 

Figur 6: Lean produktion i Habia Cable (Egen bild) 
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6.4.2 Lean produktion i Ericsson 

 

 

 

 

 
 
Figur 7: Lean produktion i Ericsson (Egen bild) 
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6.4.3 Lean produktion i SKF 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 8: Lean produktion i SKF (Egen bild) 
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7 Analys av fallföretagens tillämpning av Lean produktion 

Vi kommer här att analysera vår empiri som berör utvalda delar av Lean produktion. 

Lean produktion kan betyda mycket och innebär olika saker för de tre fallföretagen i 

studien. De har valt att använda olika delar och verktyg från Lean produktion med 

varierande resultat. Oavsätt hur det ser ut är alla eniga om att det finns flera fördelar att 

nå med hjälp av ett arbete med Lean produktion. 

 

7.1 Vanliga verktyg ur Lean produktion i Kina 

Det finns en mängd olika verktyg i konceptet Lean produktion. Fallföretagen i denna 

studie använder sig av olika verktyg och har dessutom kommit olika långt i deras arbete. 

Ericsson har valt att använda flera verktyg vilka alla redovisas i Figur 7, se sidan 66. De 

har dessutom kommit mycket långt i implementeringen av dessa, dock har de en bit kvar. 

Vissa av dessa verktyg angränsar även till andra koncept exempelvis TQM (Total Quality 

Management).  

 

Ericsson har valt att arbete med dessa verktyg för att förbättra och effektivisera 

produktion till så låga kostnader som möjligt. De arbetar även med sju former av slöseri, 

tidsstudier och kvalitetsförbättringar. I framtiden skall produktionen styras från ett pull-

system. Detta kan enligt oss leda till flera fördelar, bland annat låg kapitalbindning tack 

vare ett minskat färdigvarulager. Detta kräver dock ett nära samarbete med leverantörer. 

5S genomsyrar hela fabriken från produktion till matsalen. Detta leder till att alla är 

delaktiga och visar på att verktyget är väl implementerat, vilket är en viktigt i ett arbete 

med Lean produktion.  

 

Habia Cable använder även de delar ur Lean produktion dessa redovisas i Figur 6, se 

sidan 65. Det förekommer inget uttalat arbete med SMED på Habia Cable. Däremot anser 

vi att deras arbete går att likna vid SMED då en extra operatör förbereda maskinen 

samtidigt som en annan operatör byter exempelvis färg. I ett ”typiskt” arbete med SMED 

skulle en operatör ha utfört nästa steg i stället för att använda en till operatör. Det är här 

viktigt att se till förutsättningarna i Kina, där personalkostnaden är så låga. Därmed kan 

en extra operatör användas för att minska genomloppstider. De arbetsbeskrivningar som 

finns i produktionen går även att likna vid standardiserade arbetssätt. Habia Cable har gått 

ifrån några verktyg, detta för att det inte finns tid för tillfället, allt fokus ligger nu på att 
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producera så mycket som möjligt. Detta kan tyda på att verktygen inte varit 

implementerade fullt ut. 

 

SKF har utformat ett globalt projekt (Channel-concept), vilket även fabriken i Shanghai 

skall använda. Detta innefattar några av Lean produktions verktyg se Figur 8, sidan 67. 

Detta arbete har nyss startat och är för tillfället mer tankar och idéer än etablerade 

arbetssätt. SKF ser stora fördelar vid en lyckad implementering av de utvalda verktygen, 

men inser även att dit är det långt. Trots att SKF inte arbetar helt med Lean produktion 

tror de dock att enstaka verktyg kan ge snabba resultat.    

 

SMED, 5S, standardiseringsarbete och processkartläggning är verktyg alla företag vill, 

har eller planerar att arbeta med. Processkartläggning är de verktyg som är implementerat 

i alla företag. En processkartläggning beskriver det övergripande syftet med processen 

utan detta finns risken att genomförda förändringar inte leder till någon förbättring 

(Leanforum, 1999). Processkartläggning kan därmed ses som en mycket viktig grund i 

Lean produktion, där fokuset på ständigaförbättringar är stort. Detta kan vara en av 

anledningarna till att alla fallföretag valt att arbete med detta. Även standardiserade 

arbetssätt är en viktig grund och enligt oss extra viktig vid mycket inhyrd personal, vilket 

är fallet vid både Habia Cable och Ericsson. Detta underlättar upplärningen av ny 

personal och finns även som stöd under arbetets gång då arbetsbeskrivningar finns vid 

maskinerna.  

 

5S kräver inte några stora strukturella förändringar och är lätt att förstå. Det är även 

användbart direkt i det dagliga arbetet och ger snabba resultat (www.primelog.com). 

SMED är även ”enkelt” att använda och ger flera stora fördelar, vilket tas upp i 

litteraturen. Detta anser vi är orsaken till den positiva inställningen till de båda verktygen. 

Val av verktyg tycks styras av hur ”lätt” de är att införa och det får heller inte vara för 

tidskrävande, även snabba resultat är önskvärt. Trots det är det långsiktigt tänkande som 

ger bäst resultat vilket visas av Ericsson. De låter implementeringen ta tid, vilket kan leda 

till ett långvarigt arbete och ett bättre resultat. Bristen på långsiktigt tänkande lyfts fram 

vid Habia Cable där några verktyg inte används längre på grund av kortsiktigt tänkande 

och bristande intresse.  

 

Ingen av fallföretagen använder Ishikawadiagram i sitt arbete. Vi tror att detta verktyg 

skulle kunna förbättra arbetet i produktionen eftersom det hjälper företaget att komma till 

grundorsaken till problemet. Vilket är ett problem i ett av företagen i denna studie, det 

beskrivs närmare under kapitel 7.3.6. 
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7.2 Framgångsfaktorer för ett arbete med Lean produktion i Kina 

Det finns flera krav och förutsättningar för att ett framgångsrikt arbete med Lean 

produktion i Kina. Dessa kan variera i vissa delar av de tre företagen i den empiriska 

studien, mycket beroende på de olika förutsättningar som finns inom företagen. 

 

7.2.1 Ledarskap 

Engagerat ledarskap är något som poängteras i all litteratur om Lean produktion. Bland 

annat av Worley och Doolen (2006), de påpekar vikten av delaktighet från ledningen och 

att det är viktigt att de visar vägen för ett lyckat resultat. Vikten av engagerat ledarskap 

kommer fram i empiristudien då både Ericsson och SKF tar upp detta. Trots det ser 

förhållandena helt olika ut i företagen, ledningens ställning är svår att hitta i SKF. Det 

framgår dock att de anser att det finns klara fördelar med konceptet. I övrigt kommenteras 

inte ledningens arbete eller engagemang.  

 

I Ericsson är situationen en annan, där framgår ledningens engagemang tydligt och 

poängteras under alla intervjuer. Ledningen har även de gått en utbildning inom Lean 

produktion för att skapa en bättre förståelse. Resultaten av företagens förbättringsarbete 

och arbete med delar av Lean produktion skiljer sig stort. Ericsson har sett stora fördelar i 

sitt arbete med Lean produktion medan SKF fortfarande kämpar med att få det att fungera 

i praktiken. Detta tror vi har mycket att göra med ledningens delaktighet. Detta styrker 

vilket tidigare påpekats att ledningens engagemang är en viktig del för ett lyckat arbete 

med Lean produktion.  

 

I Habia Cable nämns inte ledningens engagemang som något krav, detta beror troligtvis 

på att fabrikschefen själv har ett stort inflytande och i princip bestämmer allt själv. Detta 

leder till att ledningens åsikter inte påverkar fabriken i samma utsträckning som i de två 

andra företagen. Här spelar istället ledarens och chefernas roll en större betydelse. På 

Habia Cable menar de att det ställs ett större krav på ledarskapet i Kina mot för i Sverige. 

Det är viktigt att anpassa ledarskapet för att passa in och nå uppsätta mål. På Habia Cable 

har produktions och kvalitetscheferna en stor roll, deras engagemang har stor betydelse 

för förbättringsarbetet i produktionen.  

 

Detta påvisar att det inte enbart är ledningens engagemang som är en viktigt 

framgångsfaktor utan även chefer och ledare. Ledningen och övriga chefers syn på Lean 
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produktion och förbättringsarbete har en stor påverkan på de anställda och det är därmed 

viktigt att ledningen visar vägen och lyfter fram Lean produktion som en viktig del i det 

dagliga arbetet. 

 

7.2.2 Medarbetarna 

Utöver ledningens och ledarnas delaktighet och positiva inställning krävs även 

engagemang från medarbetarna. Detta anser även Sayer och Williams (2007), de menar 

att utan medarbetarna är Lean produktion omöjligt. Samtliga företag understyrker vikten 

av medarbetarna i företaget och hur deras inställning är en viktig del i arbetet med Lean 

produktion och förbättringsarbete i stort.  

 

Ericsson betonar deras teamarbeten och utvecklingen av dessa. Alla har möjlighet att 

påverka sitt arbete och det leder i sin tur till ett lyckat arbete inom Lean produktion. 

Habia Cable anställda har varierande möjlighet att påverka arbetet och de metoder som 

används, det ger även ett varierande engagemang från medarbetarnas håll. Där 

kontorspersonalen har mycket påverkan och därmed är delaktiga, operatörerna har mindre 

påverkningsmöjligheter vilket även speglar deras arbete. På SKF ingår inte personalen i 

något teamarbete och chefen bestämmer hur produktionen och arbetet ska se ut. Det har 

även visat sig att personalens engagemang för Lean produktion brister på SKF. Detta 

visar att företagens förbättringsarbeten speglas även av den nivån de anställda är 

delaktiga. Det vill säga att delaktig personal underlättar ett arbete med Lean produktion.  

 

Detta visar även på att utan allas delaktighet är Lean produktion en omöjlighet då alla 

delar är lika viktiga för ett lyckat resultat. Vilket även styrks av litteraturen där Frick 

(2005) poängterar vikten av att alla är delaktiga och bidrar med sin kunskap. Alla måste 

ta ett eget ansvar och se vad som behövs förbättras och hur produktionen kan 

effektiviseras. Detta är alla företag eniga om i denna studie, dock är det enbart på 

Ericsson som detta tycks fungera väl. Där står operatörer och personal för 90 % av de 

lösningar och förslag till förbättringar som sker i produktion. Det tror vi beror på att 

Ericsson även har en tanke bakom hur det ska bli möjligt och inte enbart säger att alla ska 

ta ansvar. De anställda uppmuntras att ta egna initiativ vilket även visar sig i lönekuvertet 

vid ett bra förslag.  

 

Habia Cable anser att allas delaktighet och eget ansvar fungerar väl i fabriken, men 

utifrån andras och våra egna observationer har vi svårt att tro att detta är fallet. Detta 

fungerar bättre i fabriken i Sverige. Anledningen till detta kan enligt Habia Cable vara 
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kulturskillnader vilket beskrivs mer ingående under kapitel 7.3.4 Kultur. Målet är även på 

SKF att de anställda ska ta större ansvar och var mer delaktig i förbättringsarbetet. Det är 

dock långt dit, SKF måste få personalen i produktionen att se de fördelar Lean produktion 

medför. För att lyckas med det krävs snabba och synliga resultat och ett långt arbete 

uppdelat i små steg anser SKF. Snabba resultat är även något som Ericsson kommer att 

satsa på under detta år för att motivera personalen ytterliggare.  Det vill säga att enbart 

tankar och mål om allas delaktighet inte ger något resultat utan det måste ligga mer 

bakom och ett aktivt arbete är ett måste för att alla ska känna sig delaktiga och ta ansvar. 

Det visar även att delaktighet leder till klara förbättringar i produktionen och kan därmed 

ses som en av framgångsfaktorerna i ett arbete med Lean produktion. 

 

Utbildad personal är även det en viktig del och ett krav för att Lean produktion skall 

fungera. Boyer (1996) anser till och med att bakom en lyckad implementering av Lean 

produktion står utbildad personal med rätt kunskaper. Detta tycker vi syns tydligt i fallet 

med Ericsson. Då all personal på Ericsson är välutbildade. Utbildningen i sig är inte lika 

viktig utan synen på Ericsson är att det är viktigt att personen i fråga är villig att lära sig 

nya saker. Där har även implementeringen en så länge varit lyckad, det är dock viktigt att 

komma ihåg att de har en bit kvar innan implementeringen av förbättringsprojektet är helt 

implementerat.   

 

Habia Cable och SKF har inga uttalade krav på hög utbildning hos sin personal. Däremot 

finns det möjlighet till intern utbildning på båda företagen. Vid underkapacitet i 

produktionen kan operatörer rotera och testa på nya delar av tillverkningen. Alla 

operatörer på Habia Cable får intern utbildning och när produktionen är något lägre i 

vissa delar av fabriken kan rotation och upplärning av andra moment ske. 

Kontorspersonal och chefer får även möjlighet till extern utbildning en gång per år, vilket 

enligt Habia Cable är ovanligt även i Sverige. Visst är träning och utbildning en viktig del 

under arbetstiden, men detta visar att det även är en fördel med välutbildad personal vid 

anställning. Detta underlättar ett arbete med exempelvis Lean produktion, däremot går det 

inte att se som ett krav.  

 

7.2.3 Kommunikation 

Ytterligare ett krav är ett tydligt samarbete mellan all personal och olika avdelningar. 

Detta är något som flera på Ericsson påpekar och menar att det kan uppstå onödiga fel vid 

brist på kommunikation. Även SKF anser att kommunikation och samarbete är ett måste 

för att de skall lyckas genomföra ett arbete med Lean produktion. Detta är även något 
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som tas upp i litteraturen, Boyer (1996) anser att ett utvecklat informationssystem 

underlättar förbättringsarbetet. 

 

Enligt Boyer (1996) leder information även till en ökad känsla av delaktighet. Detta är 

något som alla tre företagen arbetar med då de har informationstavlor runt om i 

fabrikerna. Där går all viktig och aktuell information att få tag på. Om medarbetarna 

utnyttjar detta är oklart, vi tror dock att detta har en viktig funktion även om alla inte läser 

på informationstavlorna vet det att viktig information går att få tag på.  

 

Informationsmöten är även det en viktig del och något både Ericsson och Habia Cable 

arbetar med. På SKF saknas några större informationsmöten för operatörer, detta kan 

även det vara en orsak till att SKF har stött på problem vid införandet av Lean produktion 

i produktionen. Vi anser att det är genom en bra kommunikation ledning och chefer har 

möjligheten att påverka och informera de anställda om Lean produktion. Detta är en 

viktig del som inte får glömmas bort enligt oss. 

 

7.2.4 Långsiktigt tänkande 

Ett arbete med Lean produktion kräver även ett långsiktigt tänkande vilket poängteras av 

flera författare, där bland Nicholas och Soni (2006) vilka anser att implementering av 

Lean produktion tar lång tid. Detta visar sig i vår studie där Ericsson har nått flera bra 

resultat med hjälp av Lean produktion och där de är inställda på att implementeringen 

kommer att ta minst två år till. SKF präglas istället av att ständigt släcka bränder, detta 

måste ändras för att ett lyckat arbete med Lean produktion skall bli möjligt. SKF ser ett 

krav på tydliga mål, användbart data och information om produktionen för att detta skall 

vara genomförbart. Detta visar enligt oss att ett arbete med Lean produktion i Kina även 

kräver ett långsiktigt tänkande och det i sin tur kan påverka utkomsten av resultatet 

positivt.  

 

7.2.5 Nytt fokus 

En viktig aspekt i Kina är de låga personalkostnaderna som råder i landet. Detta leder 

enligt samtliga företag att kostnaderna för personalen inte uppmärksammas på samma vis 

som i exempelvis Sverige. Flera exempel ges där det är lönsammare att behålla personal 

istället för att sparka dem under lågsäsong. Då det är viktigt att ta till vara på kunnig 

personal och inte släppa dem. På Ericsson förekommer det även mindre automatisering än 
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i Sverige vilket leder till fler anställda i produktionen. Detta motsäger sig Lean 

produktion där mindre av allt är målet. Vi anser här att det kan komma att krävas en 

annan syn på Lean produktion i Kina än i till exempel Sverige. Slutmålet med Lean 

produktion är mindre totala kostnader, om företagen då släpper kunnig personal kommer 

detta att bli betydligt mer kostsamt i längden än att behålla dem och bortse från mindre av 

allt. Enligt oss är det slutmålet som är det viktigaste och därmed bör detta vara i fokus 

och inte mer av mindre, vilket i detta fall enbart leder till mer kostnader av mindre.  

 

7.3 Hinder med Lean produktion i Kina 

Det förekommer flera olika delar som kan sätta käppar i hjulen för ett arbete med Lean 

produktion i Kina, vilka framkommer i denna studie. Vissa av dessa är svåra att komma 

förbi medan andra går att övervinna genom ändrade arbetssätt. 

 

7.3.1 Kunder 

Ett stort problem i Kina enligt Habia Cable är kundernas höga krav. Kunder i Kina har 

ofta mindre förståelse och ställer högre krav på snabba leveranser än kunder från Europa. 

Detta kommer även fram vid intervjuer vid Ericsson, där exempel om kunder som vill ha 

leverans inom några dagar av produkter vars råmaterial tar flera veckor att få hem är 

vanligt. Detta är troligen på grund av dålig planering hos kunder dessutom är synen på 

kunden en annan än i exempelvis Sverige. I Sverige sägs det att kunden alltid har rätt, i 

Kina har vi märkt att detta tas ett steg till, det vill säga kundens önskemål är ”lag”.  

 

Detta är därmed ett stort hinder för Lean produktion, då ett nära samarbete är viktigt. I 

nuläget arbetar inget av företagen med en pull-styrd produktion vilket leder till att 

pålitliga prognoser även krävs för att underlätta övrigt arbete ur Lean produktion.  

 

7.3.2 Leverantörer 

Utöver problem med kunder finns även stora svårigheter i samarbetet mellan fallföretagen 

och dess leverantörer. Dessutom levereras mycket material från andra delar av världen till 

samtliga företag. Det leder till långa leveranstider då båt är det vanligaste transportmedlet 

på grund av de höga kostnaderna med flyg. Detta är en nackdel vid ett arbete med JIT, 

vilket är en viktig del i Lean produktion. Det leder i sin tur till krav på stora materiallager, 

vilket innebär en ökad kapitalbindning. Habia Cable anser dock inte att kapitalbindning i 
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lager är något problem hos dem, de ser även mycket lite kassaktioner. Detta beror troligen 

på deras höga omsättningshastighet och material hinner därmed inte ligga länge på 

hyllorna. SKF ser däremot stora lager som en nackdel, då de både är svårt att hantera, 

tidskrävande och mycket kostsamt. Vi anser även att stora lager kan dölja orsaken till 

problem. Detta presenteras i litteraturen som den japanska sjön. För att få bukt på detta 

problem krävs fler lokala leverantörer hos alla fallföretag. 

 

7.3.3 Litet företag, liten påverkan 

Kravet på lokala leverantörer för att underlätta JIT-leveranser och minska 

kapitalbindningen i lagret kan vara svårt att lyckas med för både SKF och Habia Cable. 

De är båda relativt små företag på den stora kinesiska marknaden och har därmed inte 

samma möjlighet att påverka deras leverantörer som ett stort företag som Ericsson. Detta 

kommer att vara ett stort hinder för både SKF och Habia Cable i deras fortsatta arbete 

med Lean produktion. 

 

En annan nackdel för ett litet företag kan vara nya investeringar. På SKF kommer det att 

behövas nya maskiner och andra inventarier för att arbetet med Lean produktion skall 

kunna utvecklas. Idag använder SKF gamla maskiner från andra fabriker, detta försvårar 

ett effektivt arbete och gör det svårt att prestera på samma nivå och nå samma resultat 

som fabriker med nya maskiner. Dessa nya investeringar kommer att kräva ett stort 

kassaflöde eller stora lån då kostnader för maskiner är de samma i Kina som i andra delar 

av världen. Detta är ett stort hinder för SKF i deras arbete mot Lean produktion. Detta 

visar på att ett litet företag kan möta fler hinder i Kina än ett stort. 

 

7.3.4 Kultur 

På Habia Cable anser de att det krävs en annan typ av ledarskap i Kina, vilket kan ses 

som något mer auktoritärt än i Sverige. Även SKF poängterar att de anställda ser på 

chefen med andra ögon i Kina mot för i till exempel Europa. På Habia Cable leder detta 

till att det är viktigare att följa upp arbetet i produktionen i Kina och se till att allt blivit 

utfört som det är tänkt. Det krävs även extra tydlighet i ledarskapet för att ge önskat 

resultat. Detta kan enligt oss försämra förutsättningarna för Lean produktion där tanken är 

att medarbetarna ska ta eget ansvar och ta egna initiativ. 
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Habia Cable anser att Kina har en annan syn på eget ansvar, där är det mer vanligt att 

sköta sitt och inte se till helheten. Även SKF finner problem i att motivera personalen att 

själva se förbättringar i produktionen. Detta går dock att komma över vilket visas genom 

Ericsson och deras lyckade arbete med förbättringsförslag från produktionen vilket 

tidigare nämnts. På Ericsson är däremot mellancheferna ett hinder, då det har varit svårt 

att få deras delaktiga i arbetet med Lean produktion. Detta tycks vara ett vanligt 

förekommande problem i Kina vilket tidigare nämnt i litteraturen, då det i vanliga fall är 

de högsta cheferna som fattar beslut och tar initiativ inte mellancheferna 

(www.primelog.se). 

 

Berggren (1992) presenterar några nackdelar med Lean produktionen, till exempel 

obegränsade prestationskrav, obegränsade arbetstider och ökade hälso- och 

säkerhetsklagomål, då arbetsmoment som utförs är väldigt monotona och tillsammans 

med de långa arbetstiderna ökar risken att drabbas av skador. Detta kan ses som något 

omodernt och inget aktuellt problem i en svenskindustri då hårda lagar och förordningar 

förekommer. I Kina däremot kan detta enligt oss vara ett problem som kan bli aktuellt, 

detta mycket på grund av att medarbetarna där inte har samma möjlighet att styra sitt 

arbete och chefen styr det mesta. På SKF förekommer flera monotona rörelser vilket kan 

leda till skador hos personalen. På Ericsson förhindras detta problem då viss 

tillverkningen sker i form av cellarbeten och i andra delar används arbetsrotation. Habia 

Cable’s produktion innefattar inte lika många monotona moment och är därmed orelevant 

i denna fråga.  

 

7.3.5 Stor tillväxt 

Ytterligare ett hinder för Lean produktion i Kina, är den stora tillväxt två av fallföretagen 

står för. Ericsson har stött på flera hinder i deras stora expandering, för det första leder det 

till att mycket ny personal behövs. Detta har löst genom både inhyrning och 

nyanställningar. Den stora mängden av nya anställda under en mycket kort period leder 

till att det är omöjligt att ge samma utbildning och information om företagets 

förbättringsarbete som sker i vanliga fall. Detta försämrar kvalitén på medarbetarnas 

kunskap om Lean produktion. den stora tillväxten leder även till att det blir brist på yta i 

produktionen vilket bland annat försvårar arbetet med 5S, där ordning och reda är en 

viktig del.  

 

Även Habia Cable har upptäckt att den ökade efterfrågan försvårar arbetet med Lean 

produktion. Där även här inhyrd personal är vanligt vilket som sagt försvårar ett 
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förbättringsarbete, även om arbetsbeskrivningarna underlättar. Tack vare att efterfrågan är 

hög, hamnar allt fokus på att producera så mycket så möjligt vilket har resulterat i att 

arbetet med Lean produktion och dess verktyg har prioriterats bort av Habia Cable. 

Detta påvisar att en ökad efterfrågan vilket berör flera företag i Kina skapar hinder för 

Lean produktion och dess implementering. 

 

7.3.6 Massproduktion eller kundorderstyrd 

Något alla informanter nämnde vid intervjun var svårigheter med Lean produktion i en 

kundorderstyrd produktion. Inställningen till problemet varierade dock. Det är just här 

som en del kritik har riktats mot Lean produktion och en anledning till att Agile har fått 

sitt fäste. Ericsson har valt att arbete lite mindre med Lean produktion i de delar som är 

kundorderstyrda. Målet är dock att utveckla Lean produktion även i de kundorderstyrda 

delarna.  

 

På SKF anser att det är viktigt att se olikheterna i produktionen och de skillnader som 

uppstår på grund av olika produkter eller kundönskemål. SKF ser dock inte detta som ett 

hinder utan som att anpassning behövs. Istället för att se att massproduktion är ett krav för 

att Lean produktion skall vara möjligt tror vi att det är viktigt att se på det som SKF, 

nämligen att se att det finns mer att hämta och vinna på ett ”leant” arbete i en 

kundorderstyrd produktion. Detta kräver då lite extra av företaget och dess intressenter, 

då ett nära samarbete och en pull-styrd produktion är ett måste, snabba leveranser är även 

det ett krav. 

 

7.3.7 Svårt att nå kärnan i problemet 

Synen på problem och problemlösning är på SKF ett hinder för att lyckas med Lean 

produktion i Kina. Ett löpande arbete med att upptäcka och konstatera problem pågår, 

men nästa steg hoppas oftast över på SKF. Det vill säga att det aldrig skapas någon 

lösning på problemet. Detta kan bero på att i vissa delar av SKF ses vissa problem som 

olösliga. I vår studie använder inget av fallföretagen Ishikawadiagram, vilket tidigare 

nämnts under kapitel 7.1. Detta tror vi är ett viktigt verktyg i Lean produktions 

verktygslåda och extra viktig i SKF där problem finns med att nå grundorsaken till 

problemet och se vad som påverkar vad. 
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8 Slutsats 

Här kommer slutsatserna från studien att redovisas samt förslag till fortsatta studier. 

Syfte med denna studie var att undersöka hur fallföretagen har tillämpat Lean 

produktion. Vi har i studien kommit fram till en rad olika framgångsfaktorer för ett lyckat 

arbete med Lean produktion. Flera hinder har även identifierats samt en rad användbara 

verktyg och arbetssätt vilka används i fallföretagen med olika resultat dessa beskrivs 

nedan. 

 

8.1 Vanliga verktyg ur Lean produktion i Kina 

Det finns en rad verktyg inom Lean produktion och studien visar att användandet av dem 

varierar stort. Fyra av verktygen har dock på ett eller annat vis används i alla fallföretag. 

Dessa är SMED, 5S, standardiseringsarbete och processkartläggning. Processkartläggning 

är de verktyg som är implementerat i alla företag. Processkartläggning kan därmed ses 

som en mycket viktig grund i Lean produktion, där fokuset på ständiga förbättringar är 

stort. Detta tror vi är en av anledningarna till att alla fallföretag valt att arbete med det.    

 

Bakgrunden till val av verktyg anser vi styrs av hur ”lätt” de är att införa, det får heller 

inte vara för tidskrävande även snabba resultat är önskvärt. Trots det är det långsiktigt 

tänkande som ger bäst resultat vilket visas av Ericsson. Detta leder till att alla är delaktiga 

och visar på att verktyget är väl implementerat, vilket är en viktigt i ett arbete med Lean 

produktion.  

 

Ingen av fallföretagen använder Ishikawadiagram i sitt arbete. Vi tror att detta verktyg 

skulle kunna förbättra arbetet i produktionen eftersom det hjälper företaget att komma till 

grundorsaken till problemet.  

 

8.2 Framgångsfaktorer för ett arbete med Lean produktion i Kina 

En av grunderna till Lean produktion är engagerat ledarskap, att detta är en viktig del 

visar även denna studie. Där ledningen har gått en utbildning inom Lean produktion har 

konceptet blivit mest utbrett och bäst implementerat. Vi anser även att övriga chefer och 

ledare är en viktig del och det är därmed viktigt att både de och ledningen lyfter fram 

Lean produktion som en viktig del i det dagliga arbetet. För att detta skall lyckas är även 
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lyckad kommunikation ett krav och kan därmed ses som en av framgångsfaktorerna 

bakom ett arbete med Lean produktion. 

 

Samtliga företag understyrker vikten av medarbetarna i företaget och hur deras inställning 

är en viktig del i arbetet med Lean produktion. Studien styrker därmed att företagens 

förbättringsarbeten speglas även av nivån på de anställdas är delaktiga. Att motivera 

personalen är viktigt och för att underlätta detta är snabba och synliga resultat en viktig 

del. En annan viktig framgångsfaktor studien visar på är vikten av träning och utbildning 

för medarbetarna. Studien visar även fördel med att anställa välutbildad personal. Detta 

underlättar ett arbete med exempelvis Lean produktion, men går däremot inte att se som 

ett krav för att lyckas. 

 

Ytterligare en framgångsfaktor för ett lyckat arbete med Lean produktion i Kina är 

tydliga mål och både kort och långsiktig planering. Detta kan i sin tur påverka resultatet 

positivt. Det är även viktigt att se till de förutsättningar som råder i Kina, en viktig punkt 

är synen på personalen. Det finns flera exempel där det är lönsammare att behålla 

personal istället för att sparka dem under lågsäsong. Då det är viktigt att ta till vara på 

kunnig personal och inte släppa dem. Detta motsäger sig Lean produktion där mindre av 

allt är målet. Vi anser här att det kan komma att krävas en annan syn på Lean produktion i 

Kina än i till exempel Sverige. Enligt oss är det slutmålet som är det viktigaste och 

därmed bör detta vara i fokus och inte mer av mindre, vilket i detta fall enbart leder till 

mer kostnader av mindre. 

 

8.3 Hinder med Lean produktion i Kina 

Ett stort hinder för Lean produktion är det dåliga samarbetet med kunder som råder i Kina 

enligt fallföretagen i vår studie. Detta beror till stor del på dålig planering hos kunder 

dessutom är synen på kunden en annan än i exempelvis Sverige. I Kina är i princip 

kundens önskemål ”lag”. Det leder till att färdigvarulager nästan ses som ett måste hos 

samtliga fallföretag. Det vanligaste transportmedlet är med båt, vilket ger långa 

leveranstider även detta ökar behovet av lager. Vilket försvårar ett arbete med JIT och 

motsäger sig Lean produktions filosofi. 

 

De höga lagernivåerna kan enligt oss även dölja orsaken till problem. För att lösa detta 

problem krävs fler lokala leverantörer hos alla fallföretag. Detta har visat sig vara svårt 

och extra problematiskt för mindre företag, vilket tyder på ytterligare ett hinder i Kina för 
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ett arbete med Lean produktion. En annan nackdel för Lean produktion är att det 

förekommer en annan typ av ledarskap i Kina. Vilket är mer auktoritärt än i Sverige. 

Detta kan enligt oss försämra förutsättningarna för Lean produktion där tanken är att 

medarbetarna ska ta eget ansvar och egna initiativ. 

 

En ökad tillväxt är även det ett hinder då det innebär många nyanställda vilket leder till 

svårigheter att hinna utbilda och informera alla om företagets arbete med Lean 

produktion. Tack vare en för hög efterfrågan, hamnar även allt fokus på att producera så 

mycket så möjligt vilket kan leda till att arbetet med Lean produktion och dess verktyg 

prioriterats bort för tillfället. Detta påvisar att en ökad efterfrågan vilket berör flera 

företag i Kina skapar hinder för Lean produktion och dess implementering. 

 

Fallföretagen såg alla svårigheter med Lean produktion i en kundorderstyrd produktion. 

Inställningen till problemet varierade dock. Detta kan skapa problem vid Lean 

produktion, men om företaget satsar fullt ut kan även flera fördelar utvinnas. Synen på 

problem och problemlösning kan även det vara ett hinder i Kina för att lyckas med Lean 

produktion, då grundorsaken ofta förblir olöst. 

 

Det finns flera hinder för ett arbete med Lean produktion i Kina, men med ett långsiktigt 

tänkande och tålamod vid implementeringen, drivna chefer och medarbetare och ett 

tydligt användande av flertalet verktyg finns mycket att vinna. Habia Cable anser att 

möjligheterna är de samma i Kina som exempelvis Sverige. Detta håller vi med om, det 

handlar bara om att se de förutsättningar som finns och inte vara rädd för att anpassa Lean 

produktion efter dessa. 

 

8.4 Förslag till fortsatta studier 

Lean produktion är ett koncept och en filosofi som berör alla delar i organisationen, vi har 

valt att se till förutsättningarna i produktionen i denna studie. Det skulle därför vara 

mycket intressant att se till andra områden och hur Lean produktion påverkar dessa delar. 

Exempelvis hur ett arbeta med Lean produktion skulle påverka kvalitén på produkterna, 

samt hur kundsynen påverkar organisationen. 

 

I denna studie har enbart personer på chefsnivå blivit intervjuade och därmed är det deras 

syn som ligger tillgrund för studien. Genom att intervjua produktionspersonalen kan nya 

faktorer belysas, detta skulle därför vara intressant att titta närmare på. 
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Det har i studien kommit fram att JIT-leveranser är ett problem, både på grund av 

svårigheter med leverantörer och långa leveranstider med båt. Det skulle därav vara 

intressant att se hur detta påverkar produktionen och hur det skulle kunna lösas.  
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Bilaga 1- Intervjufrågor Söderfors 

 

Vad är Lean Produktion för er? 

 

När började ni införa arbetet med Lean Produktion? 

 

Vilka förbättringsverktyg använder ni? 

5S, SMED, processorientering, kanban, mm? 

 

 Hur påverkar förbättringsverktygen ert arbete? 

 När och var arbetar ni med de olika verktygen? Varför? 

 

Fördelar och nackdelar med Lean Produktion? 

 

Vilka förutsättningar krävs för att Lean Produktion ska fungera? 

 

 Har Sverige och Kina olika förutsättningar för Lean Produktion? 

 Har ni stött på några hinder? 

 

Ledningen och medarbetarnas syn på Lean Produktion, skiljer sig denna syn? 

 

Använder ni er av andra verktyg för att effektivisera er produktion? 

 

Hur har informationen om Lean Produktion och förbättringsverktygen förmedlats till 

medarbetarna? Kurser, informationsmöten, mm? 

 

Fanns kunskapen inom företaget eller har resurser utifrån används? 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor till företag i Kina 

 

Lean manufacturing or Lean produktion, which is often known simply as "Lean", is the 

optimal way of producing goods through the removal of waste and implementing flow, as 

oppose to batch and queue. Lean produktion is a process management philosophy 

derived mostly from the Toyota Produktion System (TPS). It is known for its focus on 

reduction of the original Toyota seven wastes in order to improve overall customer value, 

but there are varying perspectives on how this is best achieved. 

 

What is Lean produktion for you?   

 

Does Company X work with Lean produktion? 

  

Is Company X using any special tools from the concept Lean produktion, like 5S, SMED, 

Kanban, process mapping, standardized work, improvement cycle and tools or other 

tools? 

 

Advantages with Lean produktion from your point of view?  

 

Disadvantages with Lean produktion from your point of view? 

 

Which conditions are required in order to Lean produktion will function? 

 

How would you describe Company X’s produktion and manufacturing?  

 

Which approaches is the produktion based on?  

 

What does Company X prioritize, a big number of employees to a low cost or a few and 

more effective. 

 

Why is Company X’s produktion located in this area?  

 

Which tools does Company X use to get a more effective produktion? 

 

How do the tools influence your work?  

 

Where do you use the different tools and why?  
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How ensures Company X the effectiveness in the produktion, which key 

measurements/figures are used?   

 

Have you experience any barriers in the produktion, like problems with improvements 

project or similar.  

 

How does the Management feel about the tools and the way the produktion is created? 

 

How do the workers feel about the tools and the way the produktion is created? 

 

Have the workers the possibility to influence the work in the produktion and to contribute 

the improvement work.  

 

What does the Management think about Lean produktion and why?  

 

How does Company X formulate new approaches and tools to your workers? 

 

Do you have any information meeting or courses for your employees? 

  

Do you think Lean produktion is anything for Company X in China? Why or why not? 

 

If so what can Lean produktion bring to your company? 

 

 91


	Förord
	Abstract
	Sammanfattning
	Innehållsförteckning
	1 Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte
	1.3 Avgränsning
	1.4 Disposition

	2 Metod
	2.1 Litteraturstudier
	2.2 Fallstudie
	2.3 Intervjuer
	2.4 Observationer
	2.5 Kvantitativ- och kvalitativstudie
	2.6  Kvalitetssäkring
	2.7 Arbetsgång
	2.8 Metodkritik

	3 Grundbegrepp inom produktionslogistik
	3.1 Just-in-Time (JIT)
	3.2 Ledtid
	3.3 Ställtid
	3.4 Resurssnål produktion
	3.5 Push
	3.6 Pull
	3.7 Den japanska sjön
	3.8 Kapitalbindning
	3.9 Säkerhetslager
	3.10 Lina

	4 Lean Produktion
	4.1 Historia
	4.2 Vad är Lean produktion?
	4.2.1 Definitioner av Lean produktion
	4.2.2 I praktiken 

	4.3 Verktyg inom Lean produktion
	4.3.1 Ishikawadiagram
	4.3.2 5S
	4.3.3 SMED
	4.3.4 Processkartläggning
	4.3.5 Kanban
	4.3.6 Standardisering

	4.4 För- och nackdelar med Lean Produktion
	4.5 Förutsättningar och hinder
	4.5.1 Ledning
	4.5.2 Medarbetare

	4.6 Lean Produktion i framtiden
	4.6.1 Agile


	5 Produktion i Kina
	5.1 Organisationskultur
	5.1.1 Ledningen
	5.1.2 Medarbetarna

	5.2 Vanligt förekommande problem i produktion
	5.2.1 Slöseri
	5.2.2 Produktion och lagerverksamhet


	6 Fallstudier på Habia Cable, Ericsson och SKF
	6.1 Habia Cable
	6.1.1 Habia Cable Kina
	6.1.2 Habia Cable Changzhou
	6.1.2.1 Habia Cables syn på Lean produktion
	6.1.2.2 Produktionens uppbyggnad
	6.1.2.3 Verktyg inom Lean produktion
	6.1.2.4 Ledningen
	6.1.2.5 Medarbetare
	6.1.2.6 Framgångsfaktorer med Lean produktion
	6.1.2.7 Hinder med Lean produktion
	6.1.2.8  Detta krävs för ett lyckat arbete med Lean produktion
	6.1.2.9  Effekter Lean produktion kan medföra till Habia Cable


	6.2 Ericsson
	6.2.1 Ericsson Kina
	6.2.2 Nanjing Ericsson Panda Communications Company Ltd
	6.2.2.1 Ericssons syn på Lean produktion
	6.2.2.2 Produktionens uppbyggnad
	6.2.2.3 Verktyg inom Lean produktion
	6.2.2.4 Ledningen
	6.2.2.5 Medarbetare
	6.2.2.6 Framgångsfaktorer med Lean produktion
	6.2.2.7 Hinder med Lean produktion
	6.2.2.8 Detta krävs för ett lyckat arbete med Lean produktion
	6.2.2.9  Effekter Lean produktion kan medföra till Ericsson


	6.3 SKF
	6.3.1 SKF Kina
	6.3.2 SKF Shanghai Automotive Technologies Co., Ltd
	6.3.2.1 SKF’s syn på Lean produktion
	6.3.2.2 Produktionens uppbyggnad
	6.3.2.3 Verktyg inom Lean produktion
	6.3.2.4 Ledningen
	6.3.2.5 Medarbetare
	6.3.2.6 Framgångsfaktorer med Lean produktion
	6.3.2.7 Hinder med Lean produktion
	6.3.2.8 Detta krävs för ett lyckat arbete med Lean produktion
	6.3.2.9  Effekter Lean produktion kan medföra till SKF


	6.4 Sammanställning av fallstudier
	6.4.1 Lean produktion i Habia Cable
	6.4.2 Lean produktion i Ericsson
	6.4.3 Lean produktion i SKF


	7 Analys av fallföretagens tillämpning av Lean produktion
	7.1 Vanliga verktyg ur Lean produktion i Kina
	7.2 Framgångsfaktorer för ett arbete med Lean produktion i Kina
	7.2.1 Ledarskap
	7.2.2 Medarbetarna
	7.2.3 Kommunikation
	7.2.4 Långsiktigt tänkande
	7.2.5 Nytt fokus

	7.3 Hinder med Lean produktion i Kina
	7.3.1 Kunder
	7.3.2 Leverantörer
	7.3.3 Litet företag, liten påverkan
	7.3.4 Kultur
	7.3.5 Stor tillväxt
	7.3.6 Massproduktion eller kundorderstyrd
	7.3.7 Svårt att nå kärnan i problemet


	8 Slutsats
	8.1 Vanliga verktyg ur Lean produktion i Kina
	8.2 Framgångsfaktorer för ett arbete med Lean produktion i Kina
	8.3 Hinder med Lean produktion i Kina
	8.4 Förslag till fortsatta studier

	Referenslista
	Litteratur
	Artiklar
	Internet
	Muntliga källor
	Övrigt


