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SAMMANFATTNING 
 

Titel: Kritiska framgångsfaktorer vid reducering av slöseri inom tillverkningsindustrin 

 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. 

 

Författare: Carl Sundqvist och Erik Zacco Lundén. 

 

Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmsson. 

 

Datum: 2020 – januari. 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för kritiska 

framgångsfaktorer vid arbetet med att reducera slöseri hos lean-praktiserande företag 

inom tillverkningsindustrin, samt att urskilja likheter och skillnader med kritiska 

framgångsfaktorer som identifierats vid implementeringen av lean production. 

 

Metod: Studien utgår ifrån en hermeneutisk vetenskapstradition och antar ett 

socialkonstruktivistiskt synsätt. Med en deduktiv ansats görs en kvalitativ studie i form 

av fallstudier. Studien baseras på semistrukturerade intervjuer.  

 

Resultat & slutsats: Studien identifierar och skapar en ökad förståelse för kritiska 

framgångsfaktorer kopplade till arbetet med att reducera slöseri inom 

tillverkningsindustrin. Den påvisar även ett sambandsförhållande till kritiska 

framgångsfaktorer som är viktiga vid en implementering av lean production. 

 

Examensarbetets bidrag: Studien lämnar ett bidrag i form av en a posteriori-modell 

som visar vilka kritiska framgångsfaktorer som kan kopplas till respektive slöseri samt 

de kritiska framgångsfaktorer som har en övergripande koppling till slöseri som helhet. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till fortsatt forskning är att överförbarheten 

av studiens a posteriori-modell testas vidare i en annan lean production-kontext, 

exempelvis lean-praktiserande företag i tjänste- och servicesektorn. 

 

Nyckelord: Lean Production, kritiska framgångsfaktorer, slöseri, tillverkning.  



 

 

ABSTRACT 

Title: Critical success factors in elimination of waste in the manufacturing industry. 

 

Level: Student thesis, final assignment for Bachelor’s Degree in Business 

Administration. 

 

Author: Carl Sundqvist and Erik Zacco Lundén. 

 

Supervisor: Tomas Källquist and Pär Vilhelmsson. 

 

Date: 2020 – January. 

 

Aim: The aim of this study is to gain a greater understanding of critical success factors 

in reducing waste in lean-practicing companies in the manufacturing industry, and to 

distinguish similarities and differences with critical success factors identified in the 

implementation of lean production.  

 

Method: The study is based on a hermeneutic science tradition and adopts a social 

constructivist approach. With a deductive approach, a qualitative study is made in the 

form of case studies. The study is based on semi-structured interviews. 

 

Result & Conclusion: The study identifies and creates an increased understanding of 

critical success factors linked to reducing waste in the manufacturing industry. It also 

demonstrates a relationship with critical success factors that are important in the 

implementing of lean production. 

 

Contribution of the thesis: The study contributes in the form of an  

a posteriori model that shows which critical success factors can be linked to each type 

of waste and the critical success factors that have an overall connection to waste as a 

whole. 

 

Suggestions for future research: A suggestion for continued research is that the 

transferability of the study's a posteriori model is further tested in another lean 

production context, for example, lean-practicing companies in the service sector. 
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Begreppsdefinitioner och förkortningar 
 

TPS: Toyota Production System, den modell som ligger till grund för lean. 

JIT: Just-In-Time är den filosofi som handlar om strävan att producera och leverera rätt 

mängd av varor vid rätt tidpunkt. 

Lean: En filosofi och ett verktyg som har för avsikt att reducera spill och slöseri av alla 

medlemmar i organisationen i alla delar av värdeflödet. 

Slöseri: Onödigt nyttjande av mänskliga och materiella resurser i 

tillverkningsprocessen. 

CSF: Critical Success Factors - kritiska framgångsfaktorer. 

5S - En metod för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. 

Poka-yoke - Ett system och en metod för att upptäcka misstag innan de sker. 
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1. Inledning 
I detta kapitel ges en inledande bakgrund till studien och det koncept som behandlas för 

att sedan övergå i en problemdiskussion som leder fram till studiens syfte. 

1.1 Bakgrund 
Lean production härstammar från fordonstillverkaren Toyota Motor Corporation och 

har i stor utsträckning kommit att förändra tillverkningsindustrin. Toyotas storhet och 

framgång kan i grunden härledas till den banbrytande strategi som präglat deras 

produktionssystem, Toyota Production System (TPS) sedan 1950-talet (Hines, Holweg, 

Rich, 2004), (Dahlgaard och Dahlgaard-Park, 2006). 

 

Lean production har därmed, vid rätt användning och en lyckad implementering, visat 

sig vara ett vägvinnande styrkoncept för tillverkande företag. Många företag misslyckas 

i implementeringsfasen vilket är ett kritiskt moment i form av att få alla bitar att falla på 

plats och således ta till sig konceptet (Baker, 2002). Stor vikt har lagts på att identifiera 

problem och kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen, vilket kan uppfattas som 

motsägelsefullt med tanke på styrkonceptets huvudsakliga karaktärsdrag som utgörs av 

ständiga förbättringar inom en organisation. Studier som behandlar kritiska 

framgångsfaktorer vid användningen av lean production som styrkoncept saknas, och 

därmed har denna studie för avsikt att identifiera och sedermera öka förståelsen för 

dessa.  

 

1.2 Problemdiskussion 

2000-talets tillverkningsindustri har kommit att karaktäriseras av specialtillverkade 

produkter. Detta har enligt Bhamu och Singh Sangwan (2014) lett till att komplexa 

produktionsplanerings- och kontrollsystem introducerats hos tillverkningsföretag för att 

möjliggöra massproduktion av dessa utmanande produkter.  

 

Vidare menar Bhamu och Singh Sangwan (2014) att flertalet företag inom 

tillverkningsindustrin har mött en viss problematik vad gäller de krav som ställs på den 

kunddrivna och globalt konkurrenskraftiga marknaden. De menar att dessa krav har 

utgjort en utmaning i den mening att tillverkningsföretag har behövt söka nya verktyg 

och metoder för att möta kraven av det förändrade marknadsscenariot samt kundens 
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värde- och kostnadspräglade tankesätt. För att bemästra denna situation och fortsatt 

skapa lönsamhet har allt fler tillverkningsföretag intresserat sig för lean production. 

 

Enligt en rapport av Baker (2002) framgår det att andelen företag som lyckas med 

implementeringen av lean uppgår till mindre än tio procent. Utifrån den statistiken vill 

vi hävda att det finns fog för att anta att en implementering av lean inom ett företag 

omfattas av olika problem och utmaningar i implementeringsprocessen. För att klara av 

dessa utmaningar menar Mostafa, Dumrak och Soltan (2013) att vissa kritiska 

framgångsfaktorer måste hänföras till implementeringsprocessen. 

 

Bland annat har Lande, Shrivastava och Seth (2016) samt Mostafa et al. (2013) således 

identifierat ett antal kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av lean. Lande et 

al. (2016) presenterar 17 av de viktigaste kritiska framgångsfaktorerna medan Mostafa 

et al. (2013) redogör för nio kritiska faktorer som är relevanta vid implementeringen av 

lean utifrån deras studie. Med detta vill vi belysa den starka implementeringsprägel som 

omgärdar befintlig forskning som berör kritiska framgångsfaktorer. 

 

Dessa kritiska framgångsfaktorer som kan hänföras till implementeringsfasen utgör i 

grunden inte något som i huvudsak karaktäriserar lean production som styrkoncept. De 

mest centrala karaktärsdragen inom lean production beskrivs istället av Dahlgaard och 

Dahlgaard-Park (2006) som utifrån 37 forskningsartiklar identifierat att arbetet med 

ständiga förbättringar är ett av två karaktärsdrag som samtliga artiklar redogör för. Även 

Shah och Naghi Ganji (2017) belyser att lean production innebär en kontinuerlig och 

oändlig förbättringscykel och att det i allra högsta grad är centralt inom konceptet.  

 

Eliminering av slöseri är enligt Karlsson och Åhlström (1996) en av de två mest 

fundamentala principerna inom lean production tillsammans med strävan efter ständiga 

förbättringar. Produktionssystemen inom lean production karaktäriseras av ständiga 

förbättringar eftersom perfektion är huvudmålet. 

  

Med Karlsson och Åhlströms (1996) tes om perfektion som huvudmål i beaktande vill 

vi hävda att det finns fog för att anta att ständiga förbättringar är en fortlöpande process 

för ett företag, inte minst inom lean production, då perfektion bör uppfattas som ett 

ouppnåeligt ideal som ställer krav på och ger utrymme för ständiga förbättringar. 
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Det vi finner problematiskt, utifrån konceptets huvudsakliga karaktärsdrag och den 

forskning som bedrivits inom konceptet, är den faktiska motsägelsen som de facto 

existerar inom konceptet. Vi kan utifrån den forskning som bedrivits av bland annat 

Lande et al. (2016) och Mostafa et al. (2013) se en genomgående röd tråd i form av att 

de uteslutande redogjort för kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av lean 

production. Detta trots de huvudsakliga karaktärsdrag som Karlsson och Åhlström 

(1996), Dahlgaard och Dahlgaard-Park (2006) samt Shah och Naghi Ganji (2017) 

redogör för i form av ständiga förbättringar samt en kontinuerlig och oändlig 

förbättringscykel.  

 

Med detta vill vi säga att det går att urskilja en tydlig skiljelinje i den mening att 

forskningen är starkt präglad av ett implementeringsfokus vad gäller kritiska 

framgångsfaktorer trots att konceptets huvudsakliga karaktär förespråkar ständiga 

förbättringar.   

 

Utifrån detta anser vi att det finns anledning att anta att forskningens starka fokus på 

implementeringsfasen förklaras av den låga andel företag som lyckas med 

implementeringen av lean production. I och med detta problem tror vi att forskningen 

lägger stor vikt vid att identifiera lösningar på implementeringsproblematiken och en 

stor del av detta problem kan förklaras av kritiska framgångsfaktorer. Utifrån de 

efterforskningar vi har gjort anser vi att uppföljningen av de tio procent som enligt 

Baker (2002) lyckas med implementeringen utelämnas. 

 

Vi anser att arbetet inte kan uppfattas som klart vid en lyckad implementering. Det bör 

krävas underhåll, uppföljning och en ständig utveckling för konceptets fortsatta existens 

inom ett företag för att möjliggöra en efterlevnad av konceptets karaktärsdrag. Med det 

sagt anser vi att det finns fog för att anta att det även bör finnas kritiska 

framgångsfaktorer som kan härledas till själva användningen av lean production, vilket 

vi anser är mer rationellt med utgångspunkt från konceptets karaktär.  

 

För att precisera och avgränsa användningsbegreppet har denna studie för avsikt att 

undersöka kritiska framgångsfaktorer som kan härledas till arbetet med att reducera 

slöseri hos lean-praktiserande företag inom tillverkningsindustrin. Därmed blir “arbetet 
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med att reducera slöseri” ett ämnesmässigt begrepp för studien som ställs i relation till 

implementering. Arbets-begreppet fyller en funktion som ämnesmässigt begrepp, trots 

dess breda innebörd, men detta sker med motivet att det står i tydlig kontrast till 

implementering.  

 

Således ämnar vi inom ramen för användningen av lean production som styrkoncept 

finna kritiska framgångsfaktorer som kan kopplas till att reducera de sju typerna av 

slöseri som enligt Arunagiri och Gnanavelbabu (2014) beskrivs som centrala inom lean 

production. De kritiska framgångsfaktorerna som identifierats som viktiga vid 

implementering bör rimligtvis även vara relevanta i arbetet med att reducera slöseri, 

men det bör även finnas kritiska framgångsfaktorer som har en tydligare koppling till 

vart och ett av de faktiska slöserierna. Dessa kritiska framgångsfaktorer har denna 

studie för avsikt att öka förståelsen kring. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för kritiska framgångsfaktorer vid 

arbetet med att reducera slöseri hos lean-praktiserande företag inom 

tillverkningsindustrin, samt att urskilja likheter och skillnader med kritiska 

framgångsfaktorer som identifierats vid implementeringen av lean production. 
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2. Metod 
Detta kapitel beskriver hur studien har genomförts och hur teori har angripits. Vi 

beskriver vilken metodstrategi och forskningsdesign vi använt oss av. Denna del 

kompletteras även med bearbetning av empiri. 

 

2.1 Övergripande metodval 
Denna studie utgår från en hermeneutisk vetenskapstradition då studien har för avsikt 

att genom tolkningar skapa en ökad förståelse för hur kritiska framgångsfaktorer 

hanteras vi användningen av lean production inom tillverkningsindustrin. Studien har en 

kvalitativ metod och antar en deduktiv ansats och utgår således från befintlig teori. 

 

2.1.1 Hermeneutisk tradition 

För att leva upp till och sedermera besvara det ställda syftet antar studien en 

hermeneutisk tradition. Den hermeneutiska traditionen har enligt Sohlberg och Sohlberg 

(2013) en lång historia präglad av tolkning och förståelse. Hermeneutik som ord och 

forskningsbegrepp härstammar enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) från grekiskan och 

betyder att tolka.  

 

Med den hermeneutiska traditionen som vetenskapsteoretisk utgångspunkt anser vi att 

vi ger oss själva goda förutsättningar att besvara det ställda syftet och skapa förståelse 

för forskningsfrågan och de organisationer som studeras. Bryman och Bell (2017) 

belyser att man som forskare, genom att anta ett tolkande synsätt och betrakta 

studieobjektet med ett utifrånperspektiv, kan nå goda resultat vilket vi har haft för avsikt 

att göra.  

 

2.1.2 Socialkonstruktivism 

Sohlberg och Sohlberg (2013) beskriver att den socialkonstruktivistiska inriktningen 

fokuserar på hur människor i interaktion konstruerar meningar, positioner och regler. De 

försöker således konstruera sin verklighetsavbildning i dialog med de människor som 

studeras. 
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Genom att anta en socialkonstruktivistisk utgångspunkt vill vi hävda att det finns fog för 

att anta att vi som forskare har större möjligheter att uppnå relevans genom 

interagerande och en öppenhet för alternativa förklaringar. Vi anser även att detta gett 

positiva effekter på vår studie genom argument som behandlar öppenhet och balans 

mellan eget tänkande och interagerande med andra individer. Detta har skapat större 

möjligheter att uppnå en relevant och stringent studie. 

 

2.1.3 Deduktiv ansats 

Deduktiv teori representerar enligt Bryman och Bell (2017) den vanligaste 

uppfattningen om förhållandet mellan teori och praktik. Den deduktiva teorin innebär 

enligt Bryman & Bell (2017) att man utifrån teoretiska överväganden härleder en eller 

flera hypoteser som ska genomgå en empirisk granskning. Således utgår studien från 

befintlig teori i det ämne som studeras för att sedan undersökas i empirin. Grovt uttryck 

kan således den deduktiva teorin uttryckas enligt modellen nedan. 

 
Figur 1. Deduktiv teori. Egen konstruktion skapad utifrån Bryman och Bell´s (2017, sid 

45) förenkling av deduktion. 

 

Vi vill hävda att användandet av en deduktiv ansats påverkat studien positivt i den 

mening att existerande teorier prövats med verkliga situationer i form av användandet 

av lean production och sedermera jämförts med existerande teorier.  

 

2.1.4 Kvalitativ metod 

Med utgångspunkt från de vetenskapsteoretiska utgångspunkterna som ligger till grund 

för studien har vi valt att anta en kvalitativ metod. Eftersom studien ämnar ge en ökad 

förståelse utifrån hur deltagarna ser på verkligheten, och antar en vetenskapsteoretisk 

utgångspunkt som tar fasta på ett tolkande perspektiv har vi valt en kvalitativ 

forskningsmetod (Bryman och Bell, 2017).  

 



 

7 
 

Den kvalitativa forskningstraditionen består av att på ett systematiskt sätt samla in, 

organisera och sedermera tolka kvalitativa data. Det som studeras inom kvalitativ 

forskning är ofta människor eller grupper av människor och deras uppfattning av ämnet 

som studeras. Eftersom den kvalitativa forskningen präglas av att beskriva, analysera, 

tolka och förstå sociala fenomen anser vi att valet av denna forskningsmetod förefaller 

sig vara logisk i förhållande till vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt som handlar om 

att tolka och förstå det som studeras genom interagerande med individer.  

 

De fenomen som studeras kan vara en person, en grupp eller en organisation. I vårt fall 

utgörs dessa fenomen av personer som företräder den faktiska organisationen som 

tillämpar det studerade konceptet. Målbilden är att tränga ned på djupet och skapa 

förståelse för fenomenet samt vad som i grunden driver olika beteenden, beslut och 

handlingar i den kontext där fenomenet finns. Denna studie undersöker fenomenet lean 

production och de beteenden, beslut och handlingar som i detta utgörs av kritiska 

framgångsfaktorer kopplade till att reducera slöseri (Skärvad och Lundahl, 2016).  

 

2.1 Tillvägagångssätt 

I detta avsnitt presenteras studiens upplägg och tillvägagångssätt. För att skapa en 

övergripande förståelse för detta presenteras en modell nedan där studiens 

tillvägagångssätt kan följas i en kronologisk ordning. 

 

2.1.1 Forskningsmodell 
Den modell som finns presenterad nedan representerar studiens övergripande 

tillvägagångssätt. De rubriker som återkommer i textform i nästkommande delkapitel 

behandlar de metodologiska val som ligger till grund för studien. Forskningsmodellen 

är en illustration över studiens kronologiska arbetsgång.  

Inläsning på lean production och identifiering av forskningsgap representerar den 

problemformulering och utformning av syfte som återfinns i studiens första kapitel. Den 

litteraturinsamling som genomförts ligger sedermera till grund för den teoretiska 

referensramen som i sin tur resulterat i en intervjuguide för att möta empirin. Denna 

intervjuguide är strukturerad utifrån de sju olika typerna av slöseri för att skapa en 

teoretisk anknytning till de intervjufrågor som använts.  
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De empiriska svar som utgörs av kritiska framgångsfaktorer har kodats utifrån dess 

teoretiska anknytning i form av de sju typerna av slöseri. Därefter har de kritiska 

framgångsfaktorer som visat sig vara relevanta när det kommer till att reducera slöseri 

jämförts med de faktorer som är kritiska vid implementering, för att sedan analyserats 

och resulterat i ett bidrag. 

 
Figur 2 - Forskningsmodell (Egen Konstruktion) 

 

2.1.2 Litteraturinsamling 

Vi har genomfört litteraturinsamling i form av att söka vetenskapliga artiklar. Detta har 

genomförts via de databaser som finns att tillgå via Högskolan i Gävle, främst i form av 

Scopus, Emerald och Google Scholar. De nyckelord som har legat till grund för 

sökningarna är Lean Production, Principles, Critical Success Factors, Implementation 

och Waste. Genom att avgränsa sökningarna i de använda databaserna till 

ämnesområdet Business, Management and Accounting anser vi att vi har exkluderat de 

artiklar som saknar relevans för det företagsekonomiska ämnesområdet och således 

förenklat insamlingsprocessen. Detta har således gett oss ett brett utbud av relevanta 

artiklar. Det breda utbudet har även resulterat i en stor mängd kritiska 
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framgångsfaktorer vid implementeringen av lean production. Med utgångspunkt från 

detta har vi gjort metodologiska och teoretiska val i form av att vi omsorgsfullt valt ut 

de kritiska framgångsfaktorer som vi uppfattat som mest centrala. Detta har gjorts med 

en medvetenhet om att vissa kritiska framgångsfaktorer kan ha exkluderats. Vi har 

således gjort ett motiverat val i insamlingen då vi valt ut de kritiska framgångsfaktorer 

som nämns återkommande i vetenskapliga artiklar och skrivs om på ett sådant sätt att vi 

uppfattat dem som de mest centrala. Somliga kritiska framgångsfaktorer som har 

exkluderats omnämns enbart i tabellform och därmed anser vi att dessa inte innehar ett 

tillräckligt djup för att utgöra en betydande del i studiens teoretiska referensram. 

 

2.1.3 Källkritik 

För att ha ett kritiskt förhållningssätt till den litteratur och teori som inhämtats i form av 

sekundärdata har vi utgått från Skärvad och Lundahls (2016) förhållningssätt till 

sekundärdata. Genom att ha sekundärdatas ursprung, publicerare, plattform, målgrupp 

och syfte i åtanke har vi, som beskrivet ovan, avgränsat sökningarna till Business, 

Management and Accounting för att således skapa förutsättningar för relevant och 

pålitlig litteraturinsamling. Vi har även strävat efter att i den mån det har varit möjligt 

följa den litteratur som inhämtats till dess ursprungliga källa. Trots att vi använt oss av 

den källa som faller inom ramen för det som kan uppfattas som modern forskning har 

dess ursprung säkerställts i form av kontroll gentemot ursprungskällan.  

 

Vid insamling av litteratur från de databaser som har en citeringsfunktion har artiklar 

sorterats och sedermera valts ut med utgångspunkt från antalet citeringar. Detta anser vi 

har gett oss artiklar som hög trovärdighet i form av de höga citeringsantalen, samtidigt 

som vi är väl medvetna om att detta i många fall korrelerar med artikelns publiceringsår. 

Genom detta tillvägagångssätt har vi fått en blandning av äldre, trovärdiga och väl 

citerade artiklar samt nyare artiklar som representerar modern forskning inom området.  
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2.2 Datainsamling 

I detta avsnitt beskrivs hur datainsamlingen skett. Tillvägagångssättet presenteras 

utifrån studiens urval, dess undersökningsenheter, operationalisering, intervjuform och 

utformning av intervjuguide. Sedermera beskrivs hur insamlade data bearbetats och 

tolkats. 

 

2.2.1 Urval 

Med studiens syfte som utgångspunkt i urvalet har vi kunnat koncentrera 

urvalsprocessen till de företag som vi anser är relevanta för studien i den meningen att 

vi är i behov att genomföra intervjuer hos företag som arbetat med lean production. 

Precis som syftet gör gällande har även urvalsprocessen koncentrerats till 

tillverkningsindustrin.  

 

Urvalsprocessen som sådan har genomförts i form av internetsökningar efter företag 

som fyller de krav som vi som författare satt upp för processen, men även i form av 

publika inlägg på forum såsom Facebook, Linkedin och Twitter där arbetet i korthet har 

beskrivits samt en efterfrågan av företag som anser sig fylla de krav som tidigare 

beskrivits. Således har vi låtit allmänheten, näringslivet och privata kontakter föreslå 

relevanta och intressanta kandidater till studien. Urvalen har således skett utifrån det 

som Skärvad och Lundahl (2016) beskriver som “purposive sampling”, det vill säga att 

vi valt ut sådana fall, organisationer och individer som vi anser har kunskap och 

relevans för vår studie, men även rekommendationsurval. 

 

2.2.2 Undersökningsenheter 

Inom ramen för lean production som styrkoncept har denna studie för avsikt att 

undersöka tillverkningsindustrin avgränsat till kritiska framgångsfaktorer. Därav krävs 

motiverade val av undersökningsenheter med utgångspunkt från studiens syfte. För att 

få en ökad förståelse för hur kritiska framgångsfaktorer hanteras vid arbetet med att 

reducera slöseri hos lean-praktiserande företag inom tillverkningsindustrin kräver 

studien undersökningsenheter med relevant erfarenhet och kunskap för att skapa 

förutsättningar att besvara studiens syfte. Därmed anser vi att det är centralt att 

undersökningsenheterna och de företag som studeras har en erfarenhet av lean 
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production som styrkoncept eller ett motsvarande processtyrt styrkoncept. Därtill anser 

vi att respondenterna behöver arbeta nära den faktiska användningen av styrkonceptet. 

 

2.2.3 Multipla fallstudier 

För att samla in empiri har vi valt att genomföra en rad fallstudier.  Genom att göra flera 

fallstudier anser vi att vi gett oss själva möjligheten att samla in bred empiri från olika 

organisationer inom tillverkningsindustrin. Valet av att genomföra fler än en fallstudie 

baseras till stor del på Yin´s (2007) råd om att en flerfallsdesign är att föredra före en 

enfallsdesign.  Detta anser vi har medfört en diversifierad empiriinsamling och en bred 

empirisk grund för analys där den empiri kan jämföras mot såväl teori som övrig empiri 

och således urskilja likheter respektive skillnader.  

 

Bryman och Bell (2017) beskriver att denna typ av fallstudier tagit större plats inom den 

företagsekonomiska forskningen och kategoriseras som multipla fallstudier. Denna typ 

av fallstudier genomförs vanligtvis med avsikt att göra jämförelser mellan de fall som 

studien omfattar. Genom detta handlingssätt menar Bryman och Bell (2017) att 

forskaren kan göra ett ställningstagande i form av vad kan uppfattas som unikt och vad 

som kan uppfattas som gemensamt i de fall som studeras. Detta kan underlätta 

teoretiska reflektioner över studiens resultat, vilket vi anser är fördelaktigt med 

utgångspunkt från den modell som vi har för avsikt att skapa över kritiska 

framgångsfaktorer.  

 

För att skapa en tillräckligt bred empirisk grund utan att göra avkall på studiens djup har 

vi valt att genomföra 10 intervjuer på 6 företag. Valet av antalet fall baseras enligt 

Skärvad och Lundahl (2016) på en avvägning mellan just bredd och djup i studien. 

Därför har vi, som beskrivet ovan, gjort en bedömning av antalet intervjuer och fall som 

vi anser skapat möjligheter för en relevant och stringent studie i form av att besvara 

frågeställningen med en väl grundad slutsats, vilket även Staw (1995) förespråkar.  

 

2.2.4 Semistrukturerade intervjuer 

De intervjuer som har genomförts har varit semistrukturerade intervjuer. Valet av 

semistrukturerade intervjuer som intervjumetod baseras på att vi som forskare inte har 

för avsikt att ta en dominerande roll i intervjun för att således ge respondenterna 
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utrymme att tolka och besvara frågor utifrån dennes perspektiv och därmed skapa ett 

mer flexibelt förhållningssätt till intervjun. Genom att ha antagit en hermeneutisk och 

socialkonstruktivistisk utgångspunkt för studien hävdar vi att den utgångspunkten ska 

uppfattas som ömsesidig med respondenterna och därigenom ge dem utrymme för 

tolkningar. Dessa metodologiska val styrks av Bryman och Bell (2017) som belyser den 

flexibilitet som symboliserar semistrukturerade intervjuer i form av den grund som 

utgörs av en intervjuguide, men att intervjupersonen har en hög grad av frihet att 

besvara respektive intervjufråga. Vid semistrukturerade intervjuer beskriver Bryman 

och Bell (2017) att forskaren använder sig av en uppsättning av specifika teman som 

ska beröras. Dessa teman utgör sedermera en intervjuguide.  

 

2.2.5 Operationalisering 

Operationalisering är enligt Bryman och Bell (2017) en utformning av de begrepp som 

en forskare är intresserad av. Detta används för att beskriva det tillvägagångssätt som 

används vid mätning av ett begrepp. Då denna studie inte har för avsikt att utföra 

mätningar, utan istället öka förståelsen för kritiska framgångsfaktorer vid arbetet med 

att reducera slöseri inom tillverkningsindustrin tar operationaliseringen en annan 

skepnad jämfört med kvantitativa studier som operationaliseringen är utformad för. Vi 

har därmed valt att se detta moment i metodavsnittet som ett steg till att utforma en 

intervjuguide. För att möjliggöra detta krävs en operationell definition och en eller flera 

indikatorer som tas i uttryck i form av intervjufrågor. Operationalisering möjliggör 

således en formulering av intervjufrågor baserat på de begrepp som studien ämnar 

besvara (Bryman och Bell, 2017). 

 

Teoretisk definition av kritiska framgångsfaktorer - Eftersom begreppet kritiska 

framgångsfaktorer kan uppfattas som ett svårdefinierat begrepp och därmed även 

försvåra en intervju har vi valt att använda definitionen “De få saker som måste fungera 

för att säkerställa framgång” (Boynton och Zmud, 1984).  

 

Operationell definition av kritiska framgångsfaktorer - De tankesätt och aktiviteter som 

en organisation aktivt och gynnsamt arbetar med i syfte att uppnå och upprätthålla en 

lyckad användning av lean production i form av att reducera slöseri. 

 



 

13 
 

Indikatorer för kritiska framgångsfaktorer - Eftersom indikatorer, i detta fall för kritiska 

framgångsfaktorer, enligt Bryman och Bell (2017) bör tas i uttryck i form av 

intervjufrågor har vi utformat en intervjuguide enligt nedan.  

 

2.2.6 Utformning av intervjuguide 

I skapandet av den intervjuguide som utgör grunden för intervjuerna har vi haft för 

avsikt att koncentrera den till studiens syfte och de kritiska framgångsfaktorer som kan 

härledas till de olika typerna av slöseri. Således har vi genomgående eftersträvat att ha 

en teoretisk och vetenskaplig anknytning till de intervjufrågor som tagits fram i form av 

teoretiska teman. Med den kvalitativa metoden och den semistrukturerade 

intervjuformen anser vi att en intervjuguide är ett logiskt val av intervjuunderlag då 

Bryman och Bell (2017) menar att intervjuguiden kan fungera som en minneslista över 

de teman som vi har för avsikt att undersöka vid intervjutillfället. Det som beskrivs som 

centralt är att frågorna möjliggör en flexibel intervju som ger oss som forskare att 

erhålla information om hur respondenterna uppfattar och upplever det som efterfrågas, 

vilket ligger i linje med den semistrukturerade intervjun och övriga aktiva metodval 

som har fattats i denna studie.  

 

I utformningen har vi tagit hänsyn till några grundläggande råd som Bryman och Bell 

(2017, sid 460) redogör för: 

 

• Sträva efter en viss grad av ordning i de teman som är aktuella för att frågorna 

följer varandra på ett logiskt sätt. Detta har vi gjort genom att inleda med 

övergripande frågor för att sedan specificera dem utifrån den följd som vi 

redogör för de teoretiska anknytningarna i den teoretiska referensramen.  

• Formulera intervjufrågor och teman så att de förenklar svaren på studiens 

frågeställningar/syfte. Detta har gjorts genom att använda definitionen av 

kritiska framgångsfaktorer i intervjufrågan och sedan koppla dessa till respektive 

typ av slöseri. 

• Använd ett begripligt språk för att underlätta intervjun. Även detta sker genom 

att använda definitionen av kritiska framgångsfaktorer istället för begreppet i 

fråga för att skapa förståelse och en större frihet i respondentens svar. 
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• Ställ inte ledande frågor. Genom vår hermeneutiska och socialkonstruktivistiska 

ansats i kombination den kvalitativa metoden och semistrukturerade intervjuer 

har vi formulerat och ställt öppna frågor för att inte påverka respondenten. 

 

2.2.7 Bearbetning av empiri 

Transkribering av inspelat material - För att transkribera de inspelade intervjuerna har 

vi utgått från det som Skärvad och Lundahl (2016) kategoriserar utifrån tre olika nivåer. 

Den ytligaste av nivåer innebär att det inspelade materialet sammanfattas och delvis 

tolkas, medan mellannivån, som vi valt att använda oss av, går ut på att varje ord skrivs 

ned. Genom att skriva ned och transkribera allt som sägs under en intervju anser vi att vi 

ger oss själva en rättvis möjlighet att tolka och koda det inspelade materialet på bästa 

möjliga sätt. Vi har i största möjliga mån strävat efter att transkribera de inspelade 

intervjuerna i direkt anslutning till intervjutillfället för att således översätta de tankar 

som sker i realtid till textform.  

 

Kodning av empiri - Som framgår av intervjuguiden har varje intervju- och följdfråga en 

teoretisk anknytning som sedermera utgör grunden för den kodning som genomförts. 

Eftersom intervjufrågor har ställts utifrån en specifik teoretisk anknytning har 

kodningen underlättats då vi initialt haft för avsikt att kategorisera de empiriska 

resultaten utifrån de sju slöserierna inom lean produktion. Kodningen har därmed 

genomförts i enlighet med Skärvad och Lundahls (2016) alternativa tillvägagångssätt 

där de beskriver att det många gånger kan vara fördelaktigt att istället gruppera och 

redigera de empiriska svaren, vilket i detta fall har skett utifrån frågornas teoretiska 

anknytning. 

 

Tolkning av empiri och analysmetod - De empiriska svar som erhållits som en följd av 

genomförda intervjuer har i högsta möjliga mån tolkats utifrån de faktiska svaren som 

getts från respektive respondent. Skärvad och Lundahl (2016) beskriver att den 

vanligaste metoden för att tolka och analysera kvalitativt material är grundad teori, 

vilket är den metod vi valt att inspireras av. Det empiriska materialet har i denna studie 

resulterat i en uppsättning begrepp i form av kritiska framgångsfaktorer. Dessa kritiska 

framgångsfaktorer har i viss mån tolkats av oss som forskare medan andra har 

adresserats på ett tydligt sätt från respondenterna och således minskat utrymmet för 
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tolkning. Bryman och Bell (2017) menar att just begrepp är ett viktigt resultat från 

grundad teori i den meningen att begreppens värde fastställs utifrån dess användbarhet 

som vi bedömt, kodat och kategoriserat till vardera typ av slöseri.  

 

Därmed har tolkningen av de empiriska svaren underlättats utifrån de intervjufrågor vi 

ställt som har en tydlig teoretisk anknytning och således har begreppen lättare kunnat 

härledas till dess huvudsakliga kategori. Dessa huvudsakliga kategorier, som utgörs av 

de olika typerna av slöseri, representerar i denna studie det som inom grundad teori 

kallas kärnkategorier, medan de begrepp som erhållits från respondenterna utgör de 

underliggande kategorierna i form av kritiska framgångsfaktorer (Bryman och Bell, 

2017).  

 

Gällande analysmetoden har vi även där inspirerats av grundat teori och de 

tillvägagångssätt som beskrivs som centrala av Skärvad och Lundahl (2016). Den 

empiriska informationen har dels sorterats för att skapa en struktur och överblick över 

materialet, i form av kodning och kategorisering som beskrivet ovan. Därefter har 

materialet reducerats i form av att vissa delar av det empiriska materialet har 

exkluderats i de fall vi ansett att det saknar relevans för studien. Visst empiriskt material 

har även fallit under samma kategori vilket även är en form av reducering. I det 

analytiska momentet har vi argumenterat för likheter och skillnader mellan teori och 

empiri vad gäller de underliggande kategorierna, men även för egna poänger i form av 

tolkningar av empiriskt material och tidigare forskning. Dessa argument och egna 

poänger har i förlängningen mynnat ut i studiens bidrag.  

 

2.3 Kvalitetskriterier 

Bryman och Bell (2017) beskriver att validitet och reliabilitet tar en annan skepnad vad 

gäller kvalitetskriterier inom kvalitativ forskning. Således skiljer sig den kvalitativa 

forskningen från den kvantitativa forskningen som är starkt präglad av validitet och 

reliabilitet som kvalitetskriterier. Eftersom att denna studie antar en kvalitativ 

forskningsmetod kommer kvalitetskriterierna tas i uttryck på ett annorlunda sätt. 

Bryman och Bell (2017) redogör för två centrala kriterier för bedömning av en 

kvalitativ undersökning i form av trovärdighet och äkthet. Trovärdighet som 

kvalitetsmått kan delas in i fyra kriterier: 
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Tillförlitlighet - För att åstadkomma tillförlitlighet i studiens resultat är det väsentligt att 

försäkra sig om att studien utförs med hänsyn till de regler som finns och att 

intervjuobjekten tar del av studien i syfte att bekräfta att författaren uppfattat det ämne 

som studerats på ett korrekt sätt (Bryman och Bell, 2017). Genom att låta 

respondenterna ta del av de genomförda transkriberingarna anser vi graden av 

säkerställande har höjts genom att empiriska data kontrollerats av samtliga respondenter 

och således uppfattas som rättvis. Därigenom anser vi att ett eventuellt subjektivt 

förhållningssätt gentemot det som studerats har minskat. 

 

Överförbarhet - Kvalitativ forskning innefattar undersökningar av en liten grupp eller 

enskilda individer som karaktäriseras av en rad gemensamma egenskaper. Detta leder 

ofta till en studie som präglas av djup snarare än bredd (Bryman och Bell, 2017). Denna 

studie undersöker företag inom tillverkningsindustrin som tillämpar lean production och 

präglas således av ett sektors- och konceptbaserat djup inom ett specialiserat område. Vi 

anser att det djup som präglar studien i viss mån kan påverka överförbarheten i den 

mening att undersökningen är genomförd i ett nischat område. Å andra sidan 

tillhandahåller studien en databas för utomstående som kan hjälpa en utomstående 

betraktare att bedöma studiens överförbarhet till en annan miljö. 

 

Pålitlighet - Innebär säkerställandet av att det uppstår en komplett beskrivning av 

forskningsprocessens olika faser samt tillvägagångssättet (Bryman och Bell, 2017). För 

att uppnå pålitlighet i denna studie, utgör metodkapitlet en central del i form av en 

redogörelse av vetenskapsteoretiska utgångspunkter samt hur litteratur och empiriska 

data har insamlats och sedermera analyserats. Genom denna redogörelse anser vi att vi 

på ett systematiskt sätt kan redovisa tillvägagångssättet för att komma fram till studiens 

bidrag.  

 

Konfirmering - Betyder att forskaren dels är medveten om att en fullständig objektivitet 

är svåruppnåelig inom forskningsområdet och dels försäkra sig om att forskaren inte 

avsiktligen låtit dennes personliga värderingar och teoretiska inriktning influera studiens 

utförande och dess slutsatser (Bryman och Bell, 2017). I denna studie har vi som 

författare strävat efter att undanhålla personliga värderingar genom att låta 

respondenterna ta del av, revidera och godkänna transkriberingarna. Genom att ha dessa 

kvalitetskriterier i beaktning anser vi att studiens trovärdighet har höjts.  
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Utöver trovärdighetskriteriet som kan tas i uttryck enligt ovan finns bland annat ett 

kvalitetskriterium som kan härledas till äkthet och vara relevant för studien. 

 

Rättvis bild: Besvarar frågan om huruvida intervjusvaren som respondenter avger står 

för en tillräckligt rättvis bild (Bryman och Bell, 2017). Vi uppfattar detta som att vi som 

forskare, med hjälp av en noggrann avvägning och rättvis tolkning av materialet, i skrift 

kan återspegla vad respondenter menar. Genom att ha ett hermeneutiskt och tolkande 

tillvägagångssätt och försöka skapa en ökad förståelse i ämnet samt att ständigt ha 

tillförlitlighetskriteriet i åtanke vill vi hävda att vi gett oss själva förutsättningar att 

skapa en rättvis bild. 
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3. Teoretisk referensram 
Detta kapitel inleds med en definition av dels lean som styrkoncept, men även kritiska 

framgångsfaktorer, som på ett kortfattat sätt beskriver studiens huvudsakliga fokus. 

Kapitlet behandlar även de sju typerna av slöseri och kritiska framgångsfaktorer 

kopplade till implementeringen av lean production. 

 

3.1 Definition av lean 

Lean är ett styrkoncept som är under ständig utveckling och Hines et al. (2004) hävdar 

att en definition av konceptet enbart kommer vara en stillbild av ett rörligt föremål och 

således endast vara giltig under en begränsad tid. Även Pettersen (2009) menar att det 

inte råder någon samstämmighet i forskningsområdet vad gäller definitionen av lean då 

forskare tenderar att ha olika åsikter gällande de egenskaper som bör förknippas med 

konceptet vilket försvårar definitionsprocessen.  

 

Den vedertagna definitionen av lean är den som ges av Womack och Jones (beskriven i 

Näslund, 2008, s. 273) i form av; den systematiska elimineringen av slöseri från alla 

medlemmar i organisationen från alla områden i värdeströmmen”. För att 

genomgående ha ett konsekvent förhållningssätt till konceptet kommer denna studie 

utgå från och förhålla sig till Womack och Jones definition.  

 

3.2 Definition av kritiska framgångsfaktorer 
Lande et al. (2016) definierar kritiska framgångsfaktorer som de väsentliga ting som 

måste uppnås av företag för att identifiera vilka områden i verksamheten som kommer 

att skapa de mest konkurrenskraftiga effekterna. Boynton och Zmud (1984) definierar å 

andra sidan kritiska framgångsfaktorer som; de få saker som måste fungera för att 

säkerställa framgång. För att ha ett konsekvent förhållningssätt till kritiska 

framgångsfaktorer som begrepp kommer denna studie förhålla sig till Boynton och 

Zmud´s (1984) definition. 

 

3.3 Sju typer av slöseri 

En av Lean productions mest väsentliga beståndsdelar är att minska slöseri i 

tillverkningsprocessen. Slöseri definieras enligt Bhuiyan & Baghel (2005) som allt 

vilket en kund inte är villig att betala för. Det finns enligt Arunagiri och Gnanavelbabu 
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(2014) sju olika typer av slöseri, vilka är överproduktion, väntetid, transport, 

överflödiga rörelser, överflödiga processer, lageröverskott samt defekter.  

 

 
Figur 3 - Leans sju typer av slöseri. Källa: https://www.aecsoluzioni.it/wp/en/lean-

manufacturing-and-production-processes/ 

 

3.3.1 Överproduktion 

Arunagiri och Gnanavelbabu (2014) menar att överproduktion innebär att produkter 

produceras utan att det finns nya beställningar eller efterfrågan från kunder. Att 

producera mer material än vad kunderna efterfrågar alternativt att producera med 

otillräcklig kunskap om när produkterna behövs definieras som överproduktion.  

  

Överproduktion är enligt Shah och Naghi Ganji (2017) den mest kritiska delen av dessa 

sju typer av slöseri och är orsaken till många problem. Överproduktion fastställs likt 

Arunagiri och Gnanavelbabus (2014) definition och innebär att företagen producerar i 

förväg innan efterfrågan har preciserats. Detta leder enligt Shah och Naghi Ganji (2017) 

till att det jämna flödet av varor påverkas negativt, och skapar ett omfattande varulager 

med utökad lagringstid och onödiga kostnader som påföljd. 
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3.3.2 Väntetid 

Väntetider orsakas enligt Arunagiri och Gnanavelbabu (2014) av processförseningar, 

drifttider för maskiner och system, responstid och signaturer som krävs för 

godkännande. Förseningar och väntetider avseende material samt beroendet av andra 

maskiner för slutförande beskrivs som kritiska faktorer i processen.  
  

Väntetid uppstår enligt Shah och Naghi Ganji (2017) när tid inte hanteras rätt, effektivt 

eller hanteras tillräckligt bra. Detta uppstår även när utrustning, material eller arbetare 

inte skapar något ytterligare värde till samtliga aspekter av produktionslinjen. 

Väntetider blir således en fiende för ett smidigt flöde och påverkar produktionen, 

förlänger ledtider och orsakar onödiga flaskhalsar. Väntetider orsakas även av på- och 

avlastning av material till maskiner (Arunagiri och Gnanavelbabu, 2014). 

 

3.3.3 Transport 

Transporter definieras enligt Arunagiri och Gnanavelbabu (2014) som frakter till och 

från fabriker eller varuhus. De beskriver att transportkostnader genereras av förflyttning 

av material till fabrik samt färdiga produkter till kund. I storskaliga industrier är det 

enligt Arunagiri och Gnanavelbabu (2014) vanligt förekommande med storskaliga 

centraliserade produktioner vilket resulterar i att produkter kan komma att transporteras 

hundratals mil från produktens slutdestination.  

  

Shah och Naghi Ganji (2019) menar att transport ses som slöseri i den meningen att 

kunder inte betalar för att deras produkter förflyttas inom en fabrik. Således är 

förflyttning av material från en plats till en annan ett slöseri eftersom det inte skapar 

något värde i den slutgiltiga produkten, istället ökar det ledtider i produktionen, 

förbrukar kapacitet och utnyttjar onödig golvyta.  

 

3.3.4 Överflödiga rörelser 

Överflödiga rörelser i fabriksmiljö resulterar enligt Arunagiri och Gnanavelbabu (2014) 

i processförseningar. Andra outnyttjade fördelar är förlorad tid hos medarbetare, 

outnyttjade färdigheter, ignorans av anställdas idéer och rekommendationer i syfte att 

förenkla processen. Även Shah och Naghi Ganji (2017) beskriver de negativa effekterna 
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av överflödiga rörelser i form av gångavstånd i fabriken, insamling och leverans av 

material och informationsdelning. Överflödiga rörelser från arbetare hämmar enligt 

Shah och Naghi Ganji (2017) företagets produktion och resulterar i produkter med lägre 

kvalitet.  

 

3.3.5 Överflödiga processer 

Förenklingar av processer beskrivs enligt Arunagiri och Gnanavelbabu (2014) som en 

kritisk del inom Lean Production och är kärnan i att reducera och eliminera slöseri i 

bearbetningsprocessen.  

 

Överflödiga processer kan även enligt Shah och Naghi Ganji (2017) härledas till 

olämpliga steg som inte är nödvändiga i produktionsprocessen och inte är kopplade till 

kundens krav. I praktiken hävdar Shah och Naghi Ganji (2017) att dessa moment kan 

vara okvalificerade maskiner och personer eller pågående processer under produktionen. 

Således är det viktigt att använda rätt maskin i produktionen av en viss produkt. Inom 

fabriken är den huvudsakliga anledningen till överflödiga processer kopplade till brister 

i attityd hos anställda (Shah och Naghi Ganji, 2017). 

 

3.3.6 Lageröverskott 

Lageröverskott uppstår enligt Arunagiri och Gnanavelbabu (2014) när 

överskottsprodukter tvingas stå i lager som en konsekvens av en uteblivna order. Den 

primära anledningen till lageröverskott är enligt Arunagiri och Gnanavelbabu (2014) 

överproduktion, som är en av de sju typerna av slöseri, och har således ett samband. 

Lageröverskott, som å ena sidan har en rad negativa effekter vad gäller värdeskapande, 

har en å andra sidan en positiv effekt i egenskap av försäkring mot oväntade händelser i 

form av maskinella besvär, materialbrist och andra oförutsedda händelser.  

 

Alla typer av överskott, oavsett om det handlar om material eller komponenter, delvis 

färdiga eller färdigproducerade produkter kräver enligt Shah och Naghi Ganji (2017) 

ytterligare faciliteter och lageryta från ett företag. De belyser även vikten av att 

lageröverskott binder kapital som kan användas för att utveckla processer samt övriga 

investeringar.  
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3.3.7 Defekter 

Defekter och felaktigheter på produkter innebär enligt Shah och Naghi Ganji (2017) 

ofullständiga produkter som kräver extra inspektion och kvalitetskontroller, detta 

inklusive omarbetning och justering av dessa felaktigheter. Denna faktor är kunder inte 

villiga att betala för eftersom de förväntar sig en viss kvalitetsstandard. Defekter 

påverkar företagets direkta kostnader, orsakar förseningar samt gör att kunderna tappar 

förtroende för företaget. Arunagiri och Gnanavelbabu (2014) menar att en defekt är alla 

fel i en process som gör en produkt eller tjänst mindre värdefull för kunderna eller som 

kräver ytterligare bearbetning för att korrigera felet.  
 

3.4 Kritiska framgångsfaktorer vid implementering 

Som beskrivet i problemdiskussionen är kritiska framgångsfaktorer starkt kopplade till 

implementeringsfasen i befintlig teori. Nedan beskrivs det som vi uppfattat som de mest 

centrala av kritiska framgångsfaktorer vid en implementering av lean production.  

 

3.4.1 Just-In-Time (JIT) 

Just-In-Time (JIT) är en lagerstrategi som företag använder för att öka effektiviteten och 

minska slöseri genom att producera och leverera varor i exakt den omfattning och 

tidpunkt som de behövs. Genom att implementera JIT på ett korrekt sätt i samband med 

lean production, leder det till högre vinstmarginaler samt lägre rörliga kostnader. Målet 

med JIT är att producera varor eller tjänster utan slöseri och samtidigt effektivisera 

processerna. Detta mål uppnås genom att undersöka varje steg i en process för att 

identifiera och fastställa huruvida, och vad som adderar värde till produkten (Hibadullah 

et. al, 2014). JIT bygger alltså på ett system där produktionen dikteras efter kundens 

behov. Produktion och distribution är efterfrågestyrd och därmed strävar företag som 

använder JIT efter ett noll-lager, alternativt ett minimilager, och framställning av 

produkter sker efter en specifik order. Detta eliminerar således överproduktion samt 

omotiverad lagerhållning. (Sharma, Dixit och Qadri, 2016). 

 

3.4.2 Ledarskap och management 

Företag som implementerar lean bör enligt Achanga et al. (2006) inneha starka 

ledaregenskaper. I huvudsak skulle dessa egenskaper underlätta integrationen av all 
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infrastruktur i en organisation, eftersom ett starkt ledarskap genomsyrar en vision och 

strategi för att nå en framgångsrik utveckling, samtidigt som det tillåter en flexibel 

organisationsstruktur. Bra ledarskap främjar, och tar tillvara på kunskaper och 

kunskapsförbättringar bland dess arbetskraft.  

 

Netland (2015) har baserat på en analys av existerande litteratur identifierat kritiska 

framgångsfaktorer vid implementeringen av lean production. För att lyckas med 

implementeringen bör chefer: 

 

Engagera sig, leda och vara aktiv - Baserat på det material och de intervjuer som ligger 

till grund för analysen är engagemang och deltagande från chefer den viktigaste 

framgångsfaktorn vid implementeringen av lean. Att aktivt leda och personligen delta är 

återkommande som kritiska framgångsfaktorer i den existerande litteraturen (Netland, 

2015). 

 

Träna och utbilda - Att utbilda personal och chefer inom en organisation beskrivs som 

essentiellt i form av kritiska framgångsfaktorer. Utan en grundlig träning och utbildning 

kommer en organisation troligen inte att lyckas med implementeringen av lean. Det är 

av stor vikt att även chefer tränas och utbildas. I större organisationer kan det rentav 

vara viktigare att utbilda chefer än övrig personal - men, utbildning av hela personalen 

är centralt (Netland, 2015). 

 

Ha en plan och följa upp den - Att sätta upp mål och sedermera följa upp dessa beskrivs 

som en central kritisk framgångsfaktor. Detta kan tas i uttryck i form av att utveckla en 

vision, att stegvis närma sig målen, övervaka och granska utförandet, hålla regelbundna 

möten och på så sätt följa upp implementeringen av projektet. För att underlätta detta 

bör chefer integrera lean i den dagliga driften och inte driva konceptet som ett separat 

och temporärt projekt (Netland, 2015). 

 

Använda lean-verktyg och tekniker - En högt värderad faktor betonar tillämpningen av 

lean-verktyg och konceptets tekniker och metoder. Baserat på uttalanden och 

påståenden från den genomförda studiens respondenter är de mest omtalade teknikerna 

inom kategorin att reducera slöseri, lösa problem, ständiga förbättringar (“kaizen”), 
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värdeflödesanalys och 5S. Dessa är alla välkända metoder från “The lean production 

philosophy” av Womack och Jones (1996) (citerad i Netland, 2015). 

 

3.4.3 Finansiell kapacitet 

Finansiell kapacitet är enligt Achanga et al. (2006) en avgörande faktor för 

fastställandet av alla framgångsrika projekt. Detta beror på det faktum att finansiell 

styrka täcker användbara processer och möjliggör exempelvis utbildning och 

konsultation. Beroende på ett företags finansiella ställning görs en bedömning om denna 

implementering anses vara gynnsamt i längden.  

 

Att implementera lean som koncept kräver ekonomiska resurser i form av att anställa 

konsulter för att understödja den faktiska implementeringen. Att utbilda personalen i att 

på ett effektivt sätt arbeta efter leans riktlinjer och tekniker kräver även det finansiell 

styrka. I vissa fall kan produktionen upphöra tillfälligt för att arbetskraften ska tillskansa 

sig den kunskap som krävs för att arbeta med lean, och detta kan ses som en onödig 

förlust av resurser, särskilt om man inte ser omedelbara resultat av denna 

implementering. 

 

3.4.4 Organisationskultur 

Skapandet av en stödjande organisationskultur är en betydelsefull plattform för 

implementering av lean production. Högpresterande företag har identifierats som de 

som innehar en kultur för hållbar och proaktiv förbättring. Achanga et al. (2006) visar 

med sin studie att förmågan att arbeta i olika miljöer är en förutsättning för chefer. Det 

är också önskvärt att besitta en god kommunikationsförmåga, långsiktigt fokus och 

strategiska team när en implementering av lean production ska genomföras. De flesta 

stora organisationer är medvetna om detta, oavsett deras val av kulturell modell eller 

framgång att bedriva denna modell. Men kulturen i många små och medelstora företag 

återspeglas av ägaren/chefens personlighet och därmed begränsas dessa organisationer i 

termer av vilka organisationskulturella förändringar de kan göra. 

 

Dessa faktorer kan enligt Achanga et al. (2006) betraktas som de mest kritiska 

framgångsfaktorerna som är avgörande för en framgångsrik implementering av lean 

production. Dessa faktorer kan ytterligare delas upp i olika underkategorier. Vad gäller 
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ledarskap och management bör ledningen ha en tydlig vision och strategiska initiativ, 

bra utbildningsnivå samt en vilja och strävan att stödja produktivitetsförbättring som 

lean production. Kriterier för organisationskultur inkluderar en ledningsförmåga att 

kunna arbeta i olika miljöer, acceptans av förändringar samt långsiktigt fokus på sina 

roller. Den finansiella faktorn innefattar kriteriet att ha en tillgänglighet till finansiella 

medel för att möjliggöra kapitalinvesteringar samt en stark ekonomisk förvaltning.  

 

3.4.5 Anställdas engagemang  

Medarbetares engagemang i lärande och utvecklande aktiviteter har enligt Hibadullah et 

al. (2014) skapat ett ökat intresse ur ett beteendeperspektiv av ett antal viktiga 

anledningar. Exempelvis hur anställdas effektivitet och karriärutveckling ter sig samt 

hur de anställdas organisatoriska engagemang och trivsel är.  

 

Utöver det menar Basu, Hartono, Lederer och Sethi (2002) att organisationens 

engagemang samt deltagande och engagemang från chefer påverkar uppnåendet av 

målen för strategisk planering, och därmed underlättar en implementering av lean 

production. Desto högre grad av engagemang, ju större möjlighet att man uppnår de 

strategiska målen. Således förbättrar medarbetares engagemang de anställdas arbetsmål, 

deras förståelse och identifiering med organisationen samt arbetsprestationen som 

helhet. 

 

3.4.6 Kommunikation 

Att upprätta en kommunikationsplan är enligt Banuelas Coronado och Antony (2002) 

viktigt i syfte att involvera personalen i implementeringsinitiativet genom att visa hur 

det fungerar, hur det påverkar deras arbete samt vilka fördelar som medföljer. Genom 

att göra detta har företagen som implementerar lean, goda förutsättningar att minska 

eventuellt motstånd och skepsis från personalen. 

  

Genom att fastställa ett kommunikationsprogram menar Banuelas et al. (2002) att 

företag kan beskriva vad som ska kommuniceras, av vem och hur ofta. Det underlättar 

för organisationer att sprida deras strategi, krav från kunder och arbetsgrupper. Efter en 

lyckad implementering av lean är det bra att publicera resultaten kring 

kommunikationsprogrammen, men inte enbart de positiva aspekterna utan även visa 
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transparens i form av erkännande av eventuella motgångar. Detta hjälper således andra 

projekt i organisationen att undvika och lära från dessa motgångar. 

 

3.5 A priori-modell 
I modellen nedan presenteras de kritiska framgångsfaktorer som vi uppfattat som de 

mest centrala vid implementeringen av lean production. Dessa har kommit att utgöra 

den “a priori-modell” som vi använder som utgångspunkt för den empiriska studien.  

 
Figur 4 - A priori-modell (Egen konstruktion) 

 

3.6 Teoretisk syntes 
Den teoretiska syntesen ger en bild över hur teorier valts samt hur de tillsammans 

kommit att utgöra den teoretiska referensramen. För att på ett överskådligt sätt 

tydliggöra den teoretiska referensramens sammansättning samt övergången mellan teori 

och empiri har vi sammanställt en förenklad modell. Detta för att redogöra för dels den 

funktion och roll som kapitel “3.7 Kritiska framgångsfaktorer vid implementering” 

fyller, men även den koppling som kommer göras som en följd av den empiriska 

undersökningen.  

 

Befintlig forskning är som tidigare beskrivet starkt implementeringspräglad och 

behandlar inte kritiska framgångsfaktorer vid den faktiska användningen av lean 

production. Därmed återfinns implementeringsstadiet i den teoretiska referensramen för 

att utgöra en kumulativ grund för kommande jämförelser med de kritiska 
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framgångsfaktorer som kan identifieras och kopplas till arbetet med att reducera slöseri, 

i enlighet med studiens syfte. 

 

Ur den teoretiska referensramen tar vi fasta på kritiska framgångsfaktorer vid arbetet 

med att reducera slöseri och angriper detta genom att ställa intervjufrågor utifrån de sju 

typerna av slöseri som behandlats i den teoretiska referensramen, hämtat från den högra 

delen av figuren nedan. Vi kommer även att ta med oss vissa utgångspunkter och idéer 

gällande vad som kan vara kritiska framgångsfaktorer från implementeringsfasen, 

hämtade från den vänstra delen av figuren nedan. Detta gör att vi kommer intressera oss 

för dessa aspekter men med en öppenhet för kritiska framgångsfaktorer som har en 

tydligare koppling till det faktiska arbetet med att reducera slöseri. 

  

 
 

Figur 5 - Teoretisk syntes (Egen konstruktion) 

 

Eftersom att vi antar en deduktiv ansats samt att vi utifrån denna syntes har skapat en “a 

priori-modell” som utgörs av kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av lean 

production, utan någon föregående undersökning i form av denna studie. Efter den 

empiriska undersökningen har vi för avsikt att skapa en “a posteriori-modell” över de 

kritiska framgångsfaktorer som identifierats i arbetet med att reducera slöseri inom lean 

production. Denna modell är således beroende av de erfarenheter och de svar som följer 

den empiriska undersökningen.  
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4. Empiri 
 
I detta kapitel presenteras insamlad empiri från genomförda intervjuer. Kapitlet inleds 

med en företagsbeskrivning där varje företag och respondent tilldelats en anonymiserad 

titel. Kapitlets struktur kategoriseras utifrån teman i form av de slöserier som 

presenteras i teorikapitlet. Varje tema innefattar i sin tur subkategorier i form av 

kritiska framgångsfaktorer som kunnat härledas till varje slöseri. 

 

4.1 Företagsbeskrivning 

De företag som studerats i denna studie är större tillverkande industriföretag. Samtliga 

företag är ledande aktörer inom sin bransch och använder eller inspireras av lean 

production som styrkoncept. Då vi i denna studie har valt, och i viss mån blivit 

ombedda, att låta såväl företag som respondenter vara anonyma presenterar vi nedan en 

kort sammanfattning över de inblandade företagen och dess representanter. 

 

Roll    Företag Bransch  Intervjudatum 

Produktionsmedarbetare A       1 Tillverkning  4 november 2019 

Produktionschef A       1 Tillverkning  19 november 2019 

Lean-projektledare A       2 Tillverkning  13 november 2019 

Lean-projektledare B       2 Tillverkning  13 november 2019 

Produktionsteknisk chef       3 Tillverkning  27 november 2019 

Processchef        3 Tillverkning   29 november 2019 

Produktionschef B       4 Tillverkning  26 november 2019 

Produktionsmedarbetare B       4 Tillverkning  13 december 2019 

Lean-manager       5 Tillverkning  25 november 2019 

Produktionschef C       6 Tillverkning  17 december 2019 

 

4.2 Övergripande kritiska framgångsfaktorer 

Eftersom de sju typerna av slöserier inom lean production till stor del visat sig hänga 

ihop och att de i viss mån påverkar varandra har samtliga respondenter beskrivit att det 

finns ett antal kritiska framgångsfaktorer som i grunden inte kan härledas till endast en 

typ av slöseri, utan klassas som övergripande och är fundamentala för samtliga 

slöserier.  
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4.2.1 Ledarskap 

Inom ramen för övergripande kritiska framgångsfaktorer som saknar direkt koppling till 

ett specifikt slöseri har vi kunnat notera en enighet i vår empiri i form av att ledarskap 

kan uppfattas som en kritisk framgångsfaktor i denna kontext.  

 

Vi har uppmärksammat att flertalet respondenter beskrivit att arbetet måste ta sin början 

på ledningsnivå för att sedan gå nedåt i organisationen. Produktionschef A och den 

Produktionstekniska chefen beskriver detta i termer av att lean-arbetet kan uppfattas 

som lönlöst om ledningen inte är engagerade i det dagliga arbetet: 

 

“För att få lean att fungera är det viktigt att ledningen står bakom och verkligen går in 

för att implementera lean och att sedan leva därefter. Så chefer och ledare måste 

verkligen vara sålda på lean, annars går det inte. Syftet med det bygger på att man har 

ett stort engagemang från de som är på ledande positioner för att sedan få det att nå 

fabriksgolvet där förbättringsarbetet ska sprudla”. - Produktionsteknisk chef. 

 

Utifrån detta tolkar vi det som att chefer på ledande positioner har ett stort ansvar att till 

personalen förmedla vikten av de lean-principer som företaget valt att följa. Genom att 

lyckas förmedla detta har vi uppfattat ett samband i vår empiri genom att 

förbättringsarbetet kan flöda i tillverkningen då personalen har tillskansat sig kunskap 

om konceptets principer och dess fördelar. 

 

Vi har även noterat en samstämmighet bland respondenterna att ledarskapet fokuserar 

på att ta tillvara på medarbetarnas idéer och tankar. Bland annat Lean-projektledare A 

beskrev att det kan komma att vara en fråga om mjuka värden och hur företaget arbetar, 

tänker och agerar. Detta beskrevs även gälla chefer i den mening att det uppfattats som 

viktigt att tillgodose personalens behov samt att vara lyhörd gentemot deras tankar och 

förbättringsförslag: 

 

“Kärnan i det ständiga förbättringsarbetet är att ledningen tar tillvara på personalens 

tankar och idéer eftersom det är dem som arbetar i produktionen och kan identifiera 

när det händer något som kan orsaka ett slöseri”. - Lean-projektledare A. 
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Lean-projektledare B var av samma uppfattning och beskrev att ett bra ledarskap 

möjliggör för anställda att vara med och påverka: 

 

“Nyckeln är att alla känner ansvar och delar med sig av sina åsikter för att således nå 

små förbättringar och på sikt reducera slöseri. Detta har sin grund i ett bra ledarskap 

och lagbygge”. - Lean-projektledare B. 

 

Med utgångspunkt från detta kan vi se att respondenterna visat på ett 

överensstämmande om att ledarskap utgör en övergripande kritisk framgångsfaktor för 

att reducera slöseri. Att denna enighet är oberoende av huruvida respondenten arbetar på 

en ledande position eller ej anser vi stärker uppfattningen gällande att ledarskap 

beskrivs som en kritisk framgångsfaktor. 

 

4.2.2 Organisationskultur 

Utifrån respondenternas svar kan vi se ett mönster i att det är av betydelse att 

företagsmedlemmarna arbetar mot gemensamma mål och att alla har samma 

organisatoriska grundvärderingar. Bland annat Produktionschef A och Produktionschef 

C belyste vikten av att alla vet i vilken riktning de ska och varför.  

 

“Att alla på något sätt drar åt samma håll är en grundläggande del i att utveckla ett 

effektivt samarbete på företaget”. - Produktionschef C. 

 

Ur de empiriska svaren har vi kunnat urskilja ett samband genom att organisationskultur 

kan uppfattas som ett fundamentalt verktyg för att reducera slöseri i den dagliga 

verksamheten. Den produktionstekniska chefen beskrev att det måste finnas en kultur på 

företaget som vill använda lean. Vi har uppfattat att konceptet således inte ska fungera 

som en verktygslåda som tas i bruk från tid till annan, utan det ska byggas in i 

organisationskulturen som en kritisk framgångsfaktor. 

 

“Det är viktigt med en kultur som arbetar mot att ständigt förbättra sig och att 

personalen förstår att det är viktigt att ta upp problem och inte sopa dem under mattan 

- en kultur som skapar glädje i förbättringsarbete”. - Produktionsteknisk chef. 
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Det samband och den enighet som vi ser från respondenterna stärks då den 

Produktionstekniska chefen får medhåll från Produktionschef B:  

 

“Sedan vi började förknippa förbättringsarbete och att reducera slöserier med glädje 

har vi sett att vi över tid minskat samtliga slöserier i produktionen. Vi premierar våra 

medarbetare för de förbättringsförslag som tas i bruk och leder till positiva effekter, det 

har gett oss ett stort engagemang i arbetet.” - Produktionschef B. 

 

Utifrån detta tolkar vi det som det är viktigt att ha en organisationskultur där personalen 

delar samma värderingar, har en förståelse för slöserier och vad som förväntas av dem 

för att reducera dessa. Vi uppfattar det även som centralt att ha en organisationskultur 

som finner glädje i att reducera slöserier, vilket visat sig vara effektivt för att just 

reducera dessa och att organisationskulturen därmed uppfattas utgöra en kritisk 

framgångsfaktor.  

 

4.2.3 Personalengagemang och utbildning 

Ur vår empiri har vi noterat att ett företag lägger stor vikt vid personalengagemang och 

utbildning och beskrev det som två övergripande kritiska framgångsfaktorer. Just 

personalengagemang har även visat sig vara en slöserispecifik sådan, men i termer av 

övergripande kritiska framgångsfaktorer har vi kunnat urskilja personalengagemang och 

utbildning.  

 

Vi har uppfattat att företaget i fråga anser att det är viktigt att arbeta med människor för 

att få dem engagerade och att vilja saker. Lean-projektledare A beskrev: 

 

“Visionen är att låta personalen vara med och påverka, dels för att ta tillvara på deras 

kompetens men också för att de ska känna sig delaktiga och viktiga. Det är viktigt att ha 

en tydlig strategi, vad målet är samt vad de strävar efter. Detta uppnås genom att alla 

är delaktiga och engagerade.” - Lean-projektledare A. 

 

Utifrån intervjusvaren har vi tolkat att det finns en koppling mellan 

personalengagemang och utbildning i den meningen att utbildningar kan utgöra ett 

verktyg för att skapa engagemang. Detta samband togs i uttryck i empirin genom att det 
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ses som en kritisk framgångsfaktor att personalen har kompetens och förståelse för de 

slöserier som förekommer: 

 

“Det skulle bli problematiskt om medarbetarna inte har denna förståelse eftersom det 

är de som i praktiken hanterar det dagliga arbetet med att reducera slöseri”.   

- Lean-projektledare A. 

 

De empiriska svaren har visat att utbildningar kan tas i uttryck i form av så kallade lean-

spel där personalen utifrån en fiktivt utformad miniatyr av fabriken får jämföra 

tidsåtgången av olika rörelser samt få en visuell bild av hur andra typer av slöserier kan 

minimeras. Även olika seminarier med chefer förekommer där det diskuteras om bland 

annat förbättringsarbete. Utbildningarna kan således utgöra en grund för att skapa 

engagemang och diskussioner. 

 

4.3 Överproduktion 
Vid frågan om någon typ av slöseri är extra viktigt att reducera har vi sett en tydlig 

enighet från flertalet respondenter att överproduktion är den typ av slöseri som är extra 

viktigt att reducera.  

 

“Överproduktion drar med sig mycket annat, exempelvis extra lager, förflyttningar, 

extra skador som i sin tur leder till omarbetning” - Lean-projektledare B.  

 

Inom ramen för överproduktion som slöseri har vi utifrån de empiriska svaren kunnat 

urskilja tre kritiska framgångsfaktorer för att reducera överproduktion. Dessa är: Just-

In-Time, Närhet och Standardisering.  

 

4.3.1 Just-In-Time (JIT) 

För att reducera överproduktion har vi med utgångspunkt från de empiriska svaren 

uppfattat att det är en kritisk framgångsfaktor att agera utifrån JIT:s 

principer.  Produktionsmedarbetare A beskrev:   
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“Vi arbetar utifrån kundorder, och tillverkar endast utifrån orderlistor. Då producerar 

vi inte mer än den faktiska efterfrågan som finns hos företagets kunder”.  

- Produktionsmedarbetare A. 

 

Vi kan se att dessa tankegångar återkommer hos Produktionschef A och Lean-

projektledare B som beskrev att det är viktigt att veta vilken kvantitet som ska tillverkas 

och när den faktiska produkten ska vara klar. Här anser vi att det finns ett 

återkommande mönster för att reducera överproduktion som tagits i uttryck enligt 

följande:  

 

“Genom att arbeta utifrån JIT:s principer tillverkar vi produkter vid rätt mängd och vid 

rätt tillfälle, vilket är i anslutning till det leveransdatum som framgår av en kundorder 

som ligger till grund för en specifik tillverkningsprocess”. - Produktionschef A. 

 

“Vi har ett schema för varje avdelning som beskriver vilken dag en serie ska påbörjas 

på en specifik avdelning i produktionen. Det definierar på något sätt när vi ska starta 

och när vi ska sluta produktionen.” - Lean-projektledare B. 

 

Även Lean-projektledare A vidhöll att de inspireras av JIT för att reducera 

överproduktion och att det har kommit att uppfattas som en kritisk framgångsfaktor. De 

arbetar med endagsproduktion, det vill säga att de producerar alla produkter på en dag 

och således kan rätt produkt, till rätt kvantitet tillverkas vid rätt tillfälle.  

 

4.3.2 Närhet  

Med utgångspunkt från de svar vi erhållit kan vi tyda att närhet i fabriksmiljö kan 

uppfattas som en kritisk framgångsfaktor genom att personal i tillverkningen inte 

behöver lämnas frågande gällande produktionens flöde, när nästa uppsättning 

komponenter anländer samt vilken kvantitet och typ av produkter som efterfrågas.  

 

Detta stärks av Lean-projektledare B som beskrev att korta avstånd mellan 

arbetsstationer och medarbetare är att föredra för att skapa en effektiv produktion: 
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“Nyckeln för att handskas med överproduktion är närhet, att man kommer nära 

varandra. Är man utspridda i fabriken har man ingen koll på varandra och blir det 

långa transporter samt att man behöver man ha extra buffertar, som blir en direkt 

överproduktion”. - Lean-projektledare B. 

 

Produktionschef B berör vikten av att skapa en centrerad tillverkning för att reducera 

överproduktion, vilket vi tolkar är nära besläktat med närhet som kritisk 

framgångsfaktor. 

 

“Genom att inte ha en utspridd tillverkning är det lättare att ha en övergripande bild 

över tillverkningsprocessen och på så sätt underlätta eventuella avvikelser som kan leda 

till överproduktion”. - Produktionschef B. 

 

4.3.3 Standardisering 

Vi ser ett tydligt samband i att standardisering uppfattas som en kritisk framgångsfaktor 

för att reducera överproduktion. Utifrån de empiriska svaren har vi kunnat urskilja att 

standardisering kan ske på olika sätt. Dels beskrev Lean-projektledare A att det är 

centralt att ständigt göra saker i samma ordning och därmed minska risken för att 

produkter överproduceras.  

 

“Tidigare präglades produktionen av att varje avdelning suboptimerade sin produktion. 

Nu arbetar vi istället utifrån att samtliga avdelningar gör saker i samma ordning. 

Därmed börjar alla avdelningar med samma artiklar och arbetar i en sekvens”. 

- Lean-projektledare A. 

 

Vi ser att hon får medhåll från Produktionschef C som beskriver att de präglas av ett 

standardiserat arbetssätt, han berättar: 

 

“Vår produktion är uppbyggd på så sätt att operatörerna har sina arbetsstationer där 

de utför ett specifikt moment i processen. Därför genomför operatörerna sin del i 

tillverkningen utifrån ett bestämt produktionsschema”. - Produktionschef C. 
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Även Produktionschef A belyser vikten av standardiserat arbete, dock på ett annorlunda 

sätt än tidigare respondenter. Detta sker genom att alla har förståelse och kunskap om 

alla arbetsuppgifter. Vi har uppfattat att detta sker genom en överenskommen standard 

och möjliggör en stabilitet, ständiga förbättringar och en möjlighet att minska 

överproduktion inom företaget. 

 

“Medarbetarna har utbildats att utföra arbeten på majoriteten av arbetsstationerna i 

produktionsavdelningen. Detta för att säkerställa att alla gör på samma sätt oavsett var 

man arbetar”. - Produktionschef A. 

 

4.4 Väntetid 
Med utgångspunkt från väntetid som slöseri kan vi urskilja tre framgångsfaktorer som 

kan uppfattas som kritiska. Dessa har i de empiriska svaren från enskilda respondenter 

beskrivits som Utjämnat flöde, Stödfunktioner och Personalengagemang. Övriga 

respondenter pratade relativt opreciserat om kritiska framgångsfaktorer anslutna till 

väntetid, således ansåg vi att dessa svar inte var relevanta för studien. 

 

4.4.1 Utjämnat flöde 

Nyckeln till att reducera väntetider är enligt Lean-projektledare B att arbeta med ett 

utjämnat flöde, gällande både produktion och administration.  

 

“Vid ett utjämnat flöde är arbetsbelastningen lika stor och planering av bemanning 

underlättas. Om flödet är växlande krävs det bemanningar av olika numerärer och det i 

sig leder till väntetider” - Lean-projektledare B. 

 

Han beskrev vidare att de kan reducera ojämnheterna i arbetsinnehållet på olika 

stationer som i sin tur skapar väntetider, och därmed motverka över- eller 

underutnyttjade delar i värdekedjan. För att uppnå ett utjämnat flöde menade han att de 

har en utjämning av arbetsmängden över året och skapar således en lagerproduktion för 

att skydda sig om ojämna orderingångar uppstår under året, och behåller på så sätt 

samma personalstyrka oavsett marknadsförhållanden. Utöver detta strävar de mot att 

alla avdelningar ska ha samma skiftform samt att ha gemensamma ansvarsområden på 

den administrativa sidan. 
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4.4.2 Stödfunktioner 

Vi har sett en enighet bland Lean-projektledarna att väntetider kan bero på haverier och 

tekniska fel. Som följd har vi kunnat urskilja att stödfunktioner och i viss mån 

operatörsunderhåll är två viktiga element att ha tillgängliga.  

 

“Stödfunktioner är viktiga, dels för att förebygga att utrustning och material inte går 

sönder, men även för att snabbt åtgärda dessa fel om de uppstår”  

- Lean-projektledare A. 

 

De stödfunktioner som finns att tillgå utgörs enligt Lean-projektledare A främst av 

interna funktioner, vilket är en kritisk framgångsfaktor vad gäller tillgängligheten för att 

i högsta möjliga mån reducera väntetider i produktionen.  

 

Vi tolkar även Produktionsmedarbetare B:s svar på ett sådant sätt att vi kan härleda det 

till stödfunktioner. Genom att montörerna utbildats och förväntas hantera väntetider 

kopplade till produktionen uppfattar vi det som att varje montör är sin egen 

stödfunktion.  

 

“Hos oss är det ofta de små felen som skapar stopp i produktionen. Det handlar ofta om 

säkerhetsrelaterade stopp som gör att produktionsbandet behöver kontrolleras innan 

omstart. Just detta är alla montörer utbildade till att klara av, och därför drabbas vi 

inte av längre väntetider”. - Produktionsmedarbetare B. 

 

4.4.3 Personalengagemang 

Vi har uppfattat att det är av stor vikt att ha en förståelse för hela flödet och därmed är 

ett engagemang hos medarbetarna centralt för att reducera väntetider. Lean-manager 

exemplifierar detta i form av att det är viktigt att de olika avdelningarna på företaget 

förstår att det är bättre att lämna en lastpall som ska levereras senare under dagen och 

istället fokusera på att hämta produkter som ska levereras tidigare.  

 

“Jag skulle vilja likna detta vid arbetet på en flygplats. Att man hela tiden jobbar för att 

säkerställa att det plan som ska gå iväg just nu, och är planet försenat kraftsamlar man 

för att säkerställa flödet till just det planet”. - Lean-manager. 
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Vidare beskriver han att personalen arbetar så mycket i sin egen avdelning att det ibland 

blir svårt att förstå vikten och kostnaden av andra moment som kan leda till förseningar 

mot slutkunden. I och med att personalen tenderar att vara alltför fokuserade på sina 

interna mätetal, kan detta råka att förbises. Ledningen har därför ett stort ansvar att hitta 

välbetänkta nyckeltal som förespråkar rätt beteende för företagets bästa och därmed 

bidra till ökat personalengagemang. 

 

4.5 Transport 

Utifrån de empiriska svaren gällande transport kan vi se ett tydligt mönster och således 

identifiera två kritiska framgångsfaktorer vilka är leverantörssamarbeten och 

leveransfrekvens. Då vi uppfattat att dessa framgångsfaktorer har en koppling till 

varandra har vi i den empiriska delen valt att beskriva dem tillsammans trots att de kan 

ses om enskilda framgångsfaktorer.  

 

4.5.1 Leverantörssamarbeten och leveransfrekvens 

Vi har uppfattat att det är betydelsefullt att ha goda leverantörssamarbeten, både vad 

gäller in- och utleveranser. Både Lean-projektledare A och B påpekade att det är 

fördelaktigt att få transporter med korta mellanrum. 

 

“Bra leverantörssamarbeten skapar en pålitlighet och om leveranserna kommer 

frekvent så blir lagerhållningen inte för omfattande. Om vi inte har ett bra samarbete 

med leverantörerna eller oklara leveranstider tvingas vi till ett överflödigt lager som 

kostar pengar”. - Lean-projektledare B. 

 

“Vi har arbetat med att få frekventa leveranser. Istället för en gång i veckan får vi nu 

transporter en gång om dagen, vilket medför att lagerhållningen hålls på en låg nivå”.  

 - Lean-projektledare A. 

 

Vad gäller utgående leveranser är det enligt Lean-projektledare A eftersträvansvärt att 

packa varorna så optimalt som möjligt och leverera så ofta som möjligt. Dels för att 

uppnå en stabilitet och att produkterna ska hållas intakt, men eftersträvar också att 

maximera lastutrymmets area. 
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Vi noterar att hon får medhåll från Lean-manager som belyste vikten av en god 

leveransfrekvens vad gäller utleveranser.  

 

“Vi jobbar hela tiden med ruttplanering och det arbetar vi med flera gånger per år. 

Förut kunde det förekomma lite för många transporter med halvfulla lastbilar istället 

för att säkerställa att dessa lastbilar blev fyllda och att varorna levererades med en 

rimlig frekvens”.  - Lean-manager. 

 

4.6 Överflödiga rörelser 

Under samtalen som rör överflödiga rörelser ser vi att samtliga respondenter är överens 

om att det som kallas för 5S är högst centralt. Inom ramen för detta alternativa 

styrkoncept kan två underliggande kritiska framgångsfaktorer för att reducera 

överflödiga rörelser urskiljas i form av att sortera och systematisera. 

 

4.6.1 Sortera och systematisera 

För att reducera överflödiga rörelser i tillverkningen beskrev flertalet respondenter att 

det är viktigt att ha i åtanke hur medarbetare rör sig samt hur långt de behöver gå för att 

hämta saker som används ofta. 

 

“Genom att montörer förhåller sig till en mall ser alla arbetsstationer i 

monteringslinjen likadana ut, med samma verktyg på samma plats och därmed sparar 

de tid och reducerar de överflödiga rörelser”. - Produktionsmedarbetare A.  

 

Vi ser även att företaget som både Lean-projektledare A och B representerar präglas av 

ett liknande tankesätt för att reducera överflödiga rörelser.  

 

”Om man flyttar den här verktygshållaren från A till B sparar vi en sekund varje gång 

vi gör ett omställ, det kan uppfattas som en petitess, men i själva verket är det en 

jättebra förbättring”. - Lean-projektledare B. 

 

“Genom att exempelvis ha verktyg placerade vid arbetsstationen istället för på en 

verktygstavla två meter bort kan vi spara mycket tid och inte minst överflödiga 

rörelser”. - Lean-projektledare A. 
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Gällande ett effektivt utnyttjande av arbetsplatsen beskrev den Produktionstekniska 

chefen att de lägger stor vikt vid arbetsplatsens utformning, och att det är en kritisk 

framgångsfaktor för att reducera överflödiga rörelser.  

 

“Vad gäller arbetsplatsens utformning så använder vi en metodik som heter MTM. Det 

är en metodik som funnits länge inom industrin där man ska kunna tidsätta 

arbetsoperationer. När vi gör en MTM-studie filmar vi vanligtvis arbetsplatsen, sedan 

finns det ett kodsystem för varje typ av rörelse samt längden på rörelsen”. 

 - Produktionsteknisk chef.  

 

Detta tolkar vi som en underliggande komponent till 5S som även det faller inom 

ramarna för sortering och systematisering som kritisk framgångsfaktor. Gällande 

arbetsplatsens utformning beskrev även den Produktionstekniska chefen att de rent 

estetiskt utformar varje arbetscell i en U-form.  

 

“Om man har en montering där flera personer är inblandade samt att man måste 

förflytta produkten genom olika arbetsstationer ska man utforma arbetsstationen i U-

formad cell, det är det mest effektiva, det blir kortast transportväg och att operatörerna 

kan hjälpas åt i de olika stationerna om det behövs”. - Produktionsteknisk chef. 

 

Lean-manager beskrev att det är viktigt med en logik i hur produktions- och 

plockmomenten är uppsatta och att kontinuerligt arbeta med att ta bort onödiga steg och 

förenkla för personalen eller i maskinerna.  

 

“I produktionen är 5S en av de verktyg man implementerar först. Detta görs för att det 

är lätt att förstå. Alla människor förstår att om det är en oreda eller avsaknad av 

material på arbetsplatsen blir det jobbigt och problematiskt. Detta anser jag att 

företaget har lyckats bra med”. - Lean-manager. 

 

4.7 Överflödiga processer 

Inom ramen för överflödiga processer har vi kunnat urskilja och identifiera en enskild 

kritisk framgångsfaktor i form av integrering, som flertalet respondenter beskrivit som 

viktig i en processeffektiv tillverkning. 
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4.7.1 Integrering 

Vi uppfattat en enighet bland respondenterna i att integrering beskrivs som en kritisk 

framgångsfaktor för att reducera överflödiga processer i tillverkningen. Att integrera 

fler funktioner i samma cell beskrivs som en målbild för att minska överflödiga 

processer. Vi kan se att flertalet företag aktivt arbetar med att göra fler moment i ett och 

samma steg.  

 

“Ponera att du har hyvling som en cell, sedan behöver du ta materialet och köra det till 

en bearbetningsmaskin för att bearbeta hål och så vidare. Då kan man integrera 

bearbetningen i hyvellinjen, i sådana fall sparar man just den processen. Sådana saker 

jobbar vi med för att eliminera onödiga processer”. - Lean-projektledare B. 

 

Detta är även något som Produktionsmedarbetare A vidhåller och beskrev att de tidigare 

har funktionstestat sina produkter i produktionen genom att de förflyttats till en egen 

station för att sedan flyttas tillbaka till produktionen. Denna process kontrolleras 

numera direkt på svetsavdelningen vilket underlättar monteringsprocessen och därmed 

sparar tid.  

 

“Vi arbetar ständigt med att försöka hitta små processeffektiviseringar då det i många 

fall kan spara tid, men att det inte krävs så mycket arbete att genomföra förändringen”. 

- Produktionsmedarbetare A. 

 

Vi ser dessutom att Lean-manager och Processchefen tycks vara av samma uppfattning 

då de beskrev att de ständigt söker efter onödiga moment som kan integreras.  

 

“Vi producerar olika produkter på samma typ av produktionslina, men försöker också 

att förenkla och ta bort komplexitet i produkterna. Vi strävar efter att inte ha några 

extra moment i produktionen när grundprodukterna är väldigt lika varandra”.  

- Lean-manager. 

 

“Huvudprioriteringar inom överflödiga processer är att fokusera på kundvärde. När du 

är klar med det bör du ta ställning till om en mindre värdeskapande process bör 

integreras eller om den helt enkelt bör elimineras”. – Processchef. 
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4.8 Lageröverskott 

I samtalen om lageröverskott har vi noterat ett samband bland respondenterna då de 

beskrivit lageröverskott som en direkt konsekvens av överproduktion. De kritiska 

framgångsfaktorer som beskrivits som relevanta för att reducera överproduktion går 

således att härleda till lageröverskott. Utöver detta har vi sett en viss grad av enighet i 

två kritiska framgångsfaktorer för att reducera lageröverskott. Dessa är 

Kundorderstyrning och Planering. 

 

4.8.1 Kundorderstyrning 

För att reducera lageröverskott som slöseri beskriver två respondenter att de tillverkar 

sina produkter efter kundens efterfrågan och behov. De beskrev att lagret således enbart 

utgörs av olika komponenter som används i produktionen. 

 

“Vi har ett kundorderstyrt förhållningssätt i produktionen. Därmed produceras varje 

leverans utifrån en unik order och skapar således inget lageröverskott”.  

- Produktionsmedarbetare A. 

 

Detta är något Produktionschef A vidhåller då han beskrev att kundorderstyrning har 

blivit ett sätt att använda JIT och således reducera såväl överproduktion som 

lageröverskott. 

 

“Genom att kundorderstyrning påminner lite om JIT så blir det inte att vi 

överproducerar, och därför får vi sällan lageröverskott. Eftersom varje produkt är unik 

måste vi jobba utifrån kundorderstyrning för att inte få massa lager.” 

 - Produktionschef A. 

 

4.8.2 Planering 

Utifrån respondenternas svar har vi även sett att planering kan uppfattas som en kritisk 

framgångsfaktor som direkt kan härledas till lageröverskott.  

 

Vi bedömer utifrån respondenternas svar att det är av yttersta vikt att sträva efter en god 

produktions- och lagerplanering för att kunna upprätthålla en tillfredsställande nivå på 

lagerhållningen. 
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 “Vi arbetar efter prognoser på de produkter som inte är kundstyrda. Om det 

förekommer stor variation i beställningarna som inte stämmer överens med 

prognoserna kan det leda till lageröverskott alternativt lagerunderskott”.  

- Lean-manager. 

 

Vi kan se att det finns en viss likhet i att planering beskrivs som en framgångsfaktor, 

men att det tas i uttryck på ett annorlunda sätt. Vi noterar dock att vikten av att kunna 

förutse marknaden är gemensamma drag. Lean-projektledare A beskriver:  

 

“För att behålla personal har vi valt att producera lager under vintern och sedan sälja 

av det under resten av året. Där är det viktigt att vi har rätt saker i lager och kan 

planera och förutse vad marknaden efterfrågar så att vi säljer av rätt saker”.  

- Lean-projektledare A. 

 

4.9 Defekter 
Inom ramen för defekter som slöseri har vi utifrån de empiriska svaren kunnat urskilja 

två kritiska framgångsfaktorer; Standardisering och Grundorsaksanalys. 

 

4.9.1 Standardisering 

Både Lean-projektledare B och Processchefen förklarade vikten av att arbeta med 

standardiserat arbete, att alla gör likadant samt strävan efter förbättringar som 

säkerställer att operatörer inte kan göra fel. Vår uppfattning är att standardiserat arbete 

är en gemensam nämnare för samtliga respondenter, men att det genomförs på olika sätt 

beroende på vilket företag som berörs. 

 

“Det gäller att konstruera så att det blir lätt att göra rätt, poka yoke-lösningar där man 

inte kan montera en viss del fel. Går det att göra fel så kommer fel uppstå”.  

- Lean-projektledare B. 
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“Vi försöker förutse defekter via olika poka yoke-lösningar och fundera över vad vi kan 

göra för att undvika defekter i form av produktens utformning och förbestämda 

checklistor i de olika processerna för att säkerställa att det inte går att göra fel.” 

 - Processchef.  

 

Även Produktionschef A poängterade att risken för att defekter uppstår minskar om alla 

gör likadant. 

 

“Det förekommer rotationer i produktionen och monteringen, vilket ställer höga krav 

på att samtliga medarbetare gör likadant och arbetar standardiserat. Detta sker främst 

i form av tydliga arbetsbeskrivningar såsom fotoinstruktioner och överskådliga 

anvisningar”. – Produktionschef A. 

 

Lean-projektledare B beskrev att de även arbetar med något de kallar 

störningsrapporter. Alla på företaget bär ett ansvar att rapportera när saker och ting inte 

fungerar och de jobbar även med samma rutiner vad gäller arbetsmiljösäkerhet, 

kvaliteter och leverans av material.  

 

4.9.2 Grundorsaksanalys 

Produktionstekniska chefen beskrev att en reducering av defekter i grunden handlar om 

kvalitetsarbete, samt att fånga upp defekter på ett bra sätt. Det handlar således om att 

felen måste upptäckas i tillverkningen.  

 

Vår uppfattning är att Processchefen delar det tankesättet då han beskrev att om defekter 

uppstår trots förebyggande åtgärder behöver de fokusera på att göra en 

grundorsaksanalys för att förstå vad som missats i föregående steg. 

 

“Genom att göra dessa grundorsaksanalyser, delvis genom ett nyckeltal som kallas 

MDR (Manufacturing Defect Rate) kan vi få fram data på vad som orsakar felen och de 

defekter som uppstår” - Produktionsteknisk chef. 
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“Defekter är en bra illustration av ständiga förbättringar inom lean. Förutse så mycket 

som möjligt vad som kan hända, ta lärdom av misstagen och vad som faktiskt händer, 

analysera, anpassa och förutse igen.” – Processchef. 

 

Vi tolkar det som att även företaget Lean-projektledare A representerar aktivt arbetar 

med grundorsaksanalyser för att reducera defekter. Hon beskrev att det handlar om att 

ha fakta och koll vad de gör, vad som händer och varför defekter uppstår. 

 

“Man kan inte se att det är massa saker som går sönder, utan man måste veta varför, 

vilka produkter det är, vart på produkten som defekterna uppstår. Vi behöver veta vart 

vi ska börja leta och vad det är som ska åtgärdas för att det inte ska hända. Det är 

viktigt att hitta grundorsaken till de defekter som uppstår i tillverkningen”.  

- Lean-projektledare A. 

 

Utifrån de svar vi erhållit från respondenterna har vi valt att tolka det som att samtliga 

strävar efter att reducera defekter genom att gå till grunden av problemet. Några av 

respondenterna redogjorde inte uttryckligen för att de arbetade med grundorsaksanalys. 

Däremot ser vi ett tydligt mönster i svaren i form av att alla i någon mening ständigt 

strävar efter att huvudsakligen ta reda på varför problemen uppstått från första början.  
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5. Analys 
I detta kapitel presenteras en analys. Kapitlet struktureras utifrån de teman som tagits 

fram utifrån den kodning som skett i den empiriska undersökningen. Med utgångspunkt 

från detta styr den empiriska undersökningen de teman som analyseras med fokus 

kritiska framgångsfaktorer som är centrala vid både implementering och användning, 

samt på de sju olika typerna av slöseri och de kritiska framgångsfaktorer som kunnat 

kopplas till varje slöseri.  

 

5.1 Ledarskap 
I den teoretiska referensramen beskriver Achanga et al. (2006) att företag som har för 

avsikt att implementera lean i sin organisation behöver ett starkt ledarskap, vilket vi 

tolkar som en av de mest grundläggande kritiska framgångsfaktorerna i 

implementeringsfasen. Den empiriska studien har även visat att ledarskap är en högst 

central kritisk framgångsfaktor vad gäller det övergripande förhållningssättet till de 

slöserier som behandlas inom lean production. Ledarskapet beskrivs således som en 

grundläggande kritisk framgångsfaktor för att reducera slöseri i allmänhet.  

 

Netland (2015) menar att chefer och ledare behöver engagera sig, leda och vara aktiv 

för att lyckas med implementeringen av lean production. Detta är något som den 

empiriska studien även visat är relevant även när det kommer till att reducera slöserier 

inom organisationen. Det har visat sig att det aktiva arbetet med att reducera slöseri och 

att ha en fortlöpande framgångsrik användning av lean production kräver ett ledarskap 

som präglas av engagemang.  

 

Den empiriska studien har visat att arbetet således behöver ta sin början på ledningsnivå 

samt att det finns en efterfrågan från ledningen att organisationen ska agera på ett visst 

sätt för att sedan låta personal och medarbetare präglas av tankesättet. Detta tolkar vi 

som att det är ledningen som sätter prägeln för medarbetarnas engagemang och 

konceptets riktning.  

 

Vi tolkar det även som att det är ledarskapet som ska förmedla information om hur 

organisationens agerande ska fortlöpa, förklara grundligt varför detta ska ske samt skapa 

ett effektivt reduceringsarbete och således främja organisationens hållbara utveckling 

och resultat. Oavsett om det handlar om implementering eller användning, i detta fall 
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arbetet med att reducera slöseri, av lean production tolkar vi det som att det är en 

förutsättning att organisationen präglas av ett starkt ledarskap.  

 

Således finner vi likheter i det ledarskap som kan uppfattas som en kritisk 

framgångsfaktor i implementeringsstadiet med det ledarskap som i allra högsta grad 

visat sig vara en kritisk framgångsfaktor vad gäller det fortlöpande arbetet. Vi tror 

därmed att ledarskapet i sig tar en annan skepnad men att det i grunden är detsamma vad 

gäller värderingar och förhållningssätt. 

 

I implementeringsstadiet menar Achanga et al. (2006) att ledarskapet tas i uttryck i form 

av visioner och strategier, medan den empiriska undersökningen visat att ett ledarskap 

som utgör en kritisk framgångsfaktor i användning tas i uttryck i form av en stark tro på 

konceptet och en entusiasm som man i egenskap av ledare ska ha förmåga att förmedla 

till medarbetare för att skapa samma tro och engagemang.  

 

5.2 Organisationskultur 
I teorin belyser Achanga et al. (2006) att en organisationskultur som skapar stöd inom 

organisationen är viktig vid implementeringen av lean production. De menar även att 

företag som har lyckats med implementeringen och är välfungerande har en 

organisationskultur som främjar proaktiva förbättringar. Dessa faktorer beskrivs således 

i teorin som de främsta och mest kritiska för framgång. Även den empiriska 

undersökningen har visat att det är viktigt att ständigt sträva efter att göra förbättringar i 

den löpande användningen. Studien har även visat att det är av största vikt, och en 

kritisk framgångsfaktor, att inneha en organisationskultur där medarbetare finner en 

glädje i och förstår vikten av förbättringsarbete.   

 

Detta tolkar vi som en logiskt följd av ett starkt ledarskap som tas i uttryck genom att 

förmedla tron på konceptet samt att skapa ett kollektivt engagemang bland medarbetare. 

Vi anser i förlängningen att engagemanget i sin tur blir ett verktyg i skapandet av den 

organisationskultur som visat sig vara en kritisk framgångsfaktor i form av att finna 

glädje i förbättringsarbete. Vi vill därmed hävda att det finns ett tydligt återkommande 

samspel mellan kritiska framgångsfaktorer i såväl teori som empiri, vilket är något vi 

finner intressant, och skapar en ökad förståelse för de olika faktorernas innebörd och 

betydelse.  
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En organisationskultur som finner glädje i att söka problem, som vid en första anblick 

kan uppfattas som en destruktiv organisationskultur, kan enligt oss i själva verket med 

hjälp av ett starkt ledarskap vändas till en kultur som förespråkar ett sådant tankesätt 

och därmed även finna glädje i det faktum att det leder till ständiga förbättringar som 

Karlsson och Åhlström (1996), Dahlgaard och Dahlgaard-Park (2006) samt Shah och 

Naghi Ganji (2017) beskriver som konceptets grundprincip. 

 

5.3 Personalengagemang och utbildning 

I teorin beskriver Basu et al. (2002) att personalens engagemang påverkar arbetet med 

att nå uppsatta mål samt att engagemang förbättrar sättet som personal identifierar sig 

med organisationen samt dess arbetsprestation som helhet. Den empiriska studien har 

visat ett samband mellan utbildning och graden av personalengagemang. Det 

standardiserade arbetet som följer ett användande av lean production som styrkoncept 

har i studien visat sig vara enformigt för personalen från tid till annan, och därmed blir 

personalengagemang en kritisk framgångsfaktor. Det finns således en vision om att 

personalen bör vara med och påverka för att dels utnyttja dess kompetens till fullo men 

även för att öka graden av delaktighet.  

 

Genom att den empiriska studien visat att arbetet till stor del utgörs av ett standardiserat 

arbetssätt, som i sig är en kritisk framgångsfaktor, tolkar vi det som att personal per 

automatik placeras på en arbetsstation där det utförs ett standardiserat arbete som kan 

uppfattas som enformigt. Därmed tolkar vi det som att just engagemanget från personal 

blir en kritisk framgångsfaktor i dubbel bemärkelse. Dels för individen i sig för att öka 

känslan av delaktighet och därmed även reducera känslan av enformighet i arbetet. Men 

även för organisationen som genom personalengagemang utnyttjar individen till sin 

fulla potential för att på sikt göra ständiga förbättringar som organisation, vilket visat 

sig varit extra viktigt inom lean-praktiserande företag.  

 

Netland (2015) beskriver i teorin att utbildning av personal och chefer är en viktig 

kritisk framgångsfaktor vid implementeringen av lean production inom en organisation, 

och att implementeringen mest troligt inte kommer lyckas utan en träning och 

utbildning. Detta är något som den empiriska studien visat har relevans även i 

användningen av lean production i arbetet med att reducera slöserier.  



 

48 
 

 

Personalens engagemang har i grunden visat sig ha en koppling till utbildning och 

träning. Genom att hålla utbildningar i lean och dess principer samt en grundläggande 

kompetens och förståelse för slöserier tolkar vi det som att just utbildningen resulterar i 

en förmåga att se och visualisera potentiella och faktiska slöserier i det dagliga arbetet. 

Just utbildning och dess utfall skapar i vår mening ett engagemang och en 

tillfredsställelse hos personal som stämmer överens med den organisationskultur som 

finner glädje i förbättringsarbete, som den empiriska studien tidigare visat.  

 

I teorin menar även Netland (2015) att det är viktigt att chefer tränas och utbildas när ett 

företag bestämt sig för att implementera lean production. Den empiriska studien har 

visat att även detta är av största vikt i användningen av konceptet som följer en tidigare 

implementering. Genom utbildning av chefer kan vi även urskilja en koppling till det 

ledarskap som visat sig vara en kritisk framgångsfaktor. Då den empiriska studien visat 

att arbetet med att reducera slöseri kräver ett ledarskap som präglas av engagemang 

tolkar vi det som att detta även har sin grund i en kompetens och förståelse för det 

faktiska arbetet som uppnås av utbildning inom konceptet och dess utnyttjande.  

 

Netland (2015) hävdar i teorin att det i större organisationer kan vara av större vikt att 

utbilda chefer än övrig personal. Den empiriska studien har i viss mån visat att den 

tesen inte helt saknar relevans eftersom ett ledarskap som präglas av kunskap och 

engagemang har visat sig utgöra en kritisk framgångsfaktor och påverka organisationen 

positivt. Däremot har studien i högsta grad visat att utbildning av hela personalen är 

viktigt, vilket även Netland (2015) vidhåller och att det på många sätt har en positiv 

inverkan på personalens engagemang 

 

5.4 Överproduktion 
I teorin menar Shah och Naghi Ganju (2017) att överproduktion är det mest kritiska 

slöseriet inom lean production och att det i många fall är orsaken till andra problem 

inom organisationen. Detta styrker vår empiriska studie, då flertalet respondenter 

beskriver att de upplever just överproduktion som det mest kritiska slöseriet. 

 

Just-In-Time (JIT) - Den empiriska studien har visat att en inspiration eller ett aktivt 

användande av JIT:s principer utgör en kritisk framgångsfaktor för att reducera graden 
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av överproduktion i en tillverkande organisation. Vi har sett att den faktiska 

tillämpningen av dessa principer kan tas i användning på olika sätt i de olika 

organisationerna, men att det gemensamt kan ses som en kritisk framgångsfaktor. Ett 

företag som studerats har en tydlig struktur i form av att de ständigt tillverkar sina 

produkter utifrån en kundorder, och tillverkar således ingenting förrän det kommit en 

unik order, medan ett annat företag producerar på daglig basis utan en uttalad 

kundorderstyrning. Det vi finner gemensamt är att företagen har en strävan efter att ha 

ett färdigställande av produkter i nära anslutning till leveransdatum för att inte drabbas 

av överproduktion.  

 

Vi anser att en strävan efter att arbeta efter JIT:s principer är ett rationellt 

förhållningssätt till tillverkningsprocessen men att det i viss mån kan uppfattas som en 

idealbild över processen genom ett eget underliggande koncept. Vi tolkar det som att 

det kan vara svårt att applicera JIT som en fullständig kritisk framgångsfaktor i form av 

ett enskilt tankesätt. Detta eftersom vår empiriska studie visat att företag rimligtvis bör 

utsättas för en viss grad av lagerhållning och därmed skapas svårigheter i att ha ett 

jämnt och kontinuerligt in- och utflöde av komponenter respektive färdiga produkter i 

en produktionsprocess.  

 

I teorin menar Sharma et al. (2016) att produktionen är efterfrågestyrd vilket även den 

empiriska studien visar i form av ett tillverkningssystem som bygger på 

kundorderstyrning. Det problem som vi genom studien kan urskilja är det ideal som 

Sharma et al. (2016) beskriver i form av en strävan efter ett noll-lager.  

 

Vi tolkar detta som att det förblir just en strävan eftersom en fullskalig användning av 

JIT:s principer skulle gå emot den faktiska lagerhållningen av komponenter som den 

empiriska studien visat att företagen är i behov av. Med det sagt visar respondenterna en 

enighet i att JIT:s grundidéer uppfattas som en kritisk framgångsfaktor snarare än en 

fullskalig tillämpning av konceptets alla delar. 

 

Närhet - En annan kritisk framgångsfaktor som den empiriska studien visat är närhet. 

En högst central närhet som enligt respondenterna direkt kan förknippas till 

tillverkningsprocessen är den geografiska närheten i fabriksmiljö. Genom att befinna sig 

i sina kollegors närhet menar några respondenter att det skapas en ömsesidig kontroll 
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och vetskap över produktionsprocessens olika skeden som visat sig leda till mindre 

buffertar, vilket är en anledning till överproduktion.  

 

Det anser vi är ett logiskt förhållningssätt till det enskilda slöseriet och vi kan göra 

tolkningen att närheten i grunden handlar om en förenkling av kommunikationen i 

tillverkningsprocessen. Vår tro är att om samtliga delar i produktionen, och de 

medarbetare som befinner sig i den, är nära varandra och kan föra en tydligare 

kommunikation och minska risken för missförstånd kommer detta troligen leda till en 

produktion som på ett tydligare sätt följer den initiala tillverkningsplanen och således 

reducerar en eventuell risk för överproduktion. Med utgångspunkt från detta tenderar 

närhet att uppfattas som en kritisk framgångsfaktor. 

 

Standardisering - Den empiriska studien har även visat att standardisering är en kritisk 

framgångsfaktor för att reducera överproduktion. Detta genom att standardiseringen tas 

i användning i form av att ständigt bedriva tillverkningen i samma ordning. Genom att 

samtliga avdelningar i en tillverkningsprocess gör saker i samma ordning samt att 

produkten går genom olika produktionssteg har vi uppfattat att risken för att en 

organisation överproducerar minskar.  

 

Den skillnad vi har kunnat se kring det standardiserade arbetssättet är att en respondent 

redogjort för att det kan tas i användning genom att samtliga produktionsmedarbetare 

utbildas i och behärskar hela tillverkningsprocessen. Detta görs för att säkerställa att 

hela produktionsprocessen bedrivs på samma sätt oavsett var i kedjan en operatör 

arbetar. Vi tolkar detta som att standardiseringen ger en helhetsförståelse för 

produktionskedjan, varför en viss del tillverkas, var den ska bearbetas härnäst och hur 

det därifrån mynnar ut i en slutgiltig värdeskapande produkt. Detta påvisar att 

standardisering går att arbeta med på olika sätt, men att det likväl förenas i en kritisk 

framgångsfaktor. 

 

Genom att ha en förståelse för hela produktionsprocessen, att alla gör likadant samt en 

vetskap om vilken kvantitet nästkommande station i produktionskedjan efterfrågar vid 

en viss tidpunkt, har den empiriska studien visat att det standardiserade arbetet utgör en 

kritisk framgångsfaktor för att reducera överproduktion.  
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5.5 Väntetid 

Utjämnat flöde - Den empiriska studien har främst via ett företag visat att ett utjämnat 

flöde är en kritisk framgångsfaktor för att reducera väntetider. Detta sker bland annat 

genom att upprätthålla ett jämnt flöde av arbetskraft oavsett marknadsförhållanden. Just 

detta tolkar vi utifrån den empiriska studien som ett motiverat val som kan komma att 

påverka andra typer av slöseri negativt i den meningen att det jämna flödet av 

arbetskraft resulterar en viss grad av lagerhållning, vilket företag i grunden har för 

avsikt att hålla så låg som möjligt. Ett utjämnat flöde kommer därmed ske på bekostnad 

av att ett annat slöseri uppstår men vi tolkar det skeendet som ett val av vad som är 

lättast för en organisation att kontrollera.  

 

Genom att behålla samma kvantitet, och ett utjämnat flöde av arbetskraft kan 

produktionen ske inom ramen för det som uppfattas som normal produktionstakt under 

årets alla månader med resultatet att ett lager skapas för framtida försäljningar. Detta 

ställer i vår mening krav på en god kunskap över marknadsförhållanden samt goda 

prognoser över framtida orderingångar.  

 

Vad gäller utjämnat flöde i den faktiska produktionen har den empiriska studien visat att 

samma skiftform på samtliga avdelningar är ett tillvägagångssätt för att uppnå ett 

utjämnat flöde. Detta tolkar vi som att olika avdelningar i produktionen synkroniserar 

sina skift vilket skapar en utjämning av materialflödet under en produktionsdag. Genom 

att arbeta efter detta sätt tolkar vi det som att en organisation kan minska risken för att 

väntetider uppstår om en produktionslinje förblir aktiv medan en annan är vilande. 

Således tenderar just ett utjämnat flöde att vara en framgångsfaktor. 

 

Stödfunktioner - En vanlig anledning till att väntetider uppstår har visat sig vara haverier 

och tekniska fel, vilket vi tolkar som ett verkligt inträffande av de processföreseningar 

som Arunagiri och Gnanavelbabu (2014) beskriver i teorin. För att reducera dessa har 

den empiriska undersökningen visat att stödfunktioner blivit en kritisk 

framgångsfaktor.  

 

Då den empiriska undersökningen visat att en tillverkningsprocess bör utgöras av 

standardiserat arbete och flera stationer i ett flöde tolkar vi att stödfunktioner fyller en 

stor roll i just detta. Flödet har visat sig orsaka väntetider på grund av små haverier eller 
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tekniska fel i en enskild del av tillverkningsprocessen. Respondenternas svar skiljer sig 

åt i den meningen att ett företag använder sig av interna stödfunktioner medan ett annat 

inkluderar stödfunktionen i den ordinarie arbetsbeskrivningen, men vi uppfattar att 

budskapet är detsamma.   

 

Dessa stödfunktioner anser vi vara högst centrala då vi tolkar att hela produktionskedjan 

är beroende av varje enskild arbetsstation i kedjan. Ett företag beskriver att ett litet 

haveri eller tekniskt fel kan komma att orsaka väntetider för samtliga stationer såväl 

före som efter den station där haveriet uppstått, vilket gör produktionen lidande. Vi 

tolkar detta som en talande illustration över vikten av fungerande och närvarande 

stödfunktioner för att återskapa det flöde som en tillverkningsprocess efterfrågar.  

 

Personalengagemang - Den empiriska studien har visat att personalengagemang är en 

kritisk framgångsfaktor utifrån många aspekter, dels som en övergripande kritisk 

framgångsfaktor men även som en slöserispecifik sådan. I teorin talar Basu et al. (2002) 

om anställdas engagemang i termer av att det är en kritisk framgångsfaktor i 

implementeringsstadiet att personalen är engagerade i processen, har en förståelse och 

kan identifiera sig med organisationen och arbetet som helhet. Den empiriska studien 

har visat att det även i den dagliga användningen av konceptet är en kritisk 

framgångsfaktor att ha en engagerad personal.  

 

Gällande väntetider framhävde en respondent personalengagemang som en 

framgångsfaktor. Detta i form av att det är av central vikt att göra en kraftsamling för att 

gemensamt säkerställa att de sysslor som uppfattas mest akut tas hand om först. 

 

Vi tolkar detta delvis som att engagemanget kan bli en ledningsfråga då den empiriska 

studien visat att det är viktigt att anställda på ledande positioner förespråkar ett beteende 

som främjar personalengagemang men även skapar en förståelse för organisationen som 

helhet, då det visat sig att anställda såväl fysiskt som mentalt kan bli isolerade till en 

specifik arbetsstation.  
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5.6 Transport 

Leverantörssamarbeten och leveransfrekvens - För att reducera transporter som slöseri 

har den empiriska studien visat två centrala kritiska framgångsfaktorer. Vår tolkning av 

de olika respondenternas empiriska svar är att det föreligger en enighet i form av att det 

dels finns en koppling mellan ett bra leverantörssamarbete och en hög leveransfrekvens, 

vilka båda ses som kritiska framgångsfaktorer för att reducera transporter.  

Den empiriska studien påvisar även i vår mening en viss olikhet vad gäller de olika 

typerna av leveranser. Det har dels visat sig vara viktigt med frekventa inkommande 

leveranser för att uppnå en låg lagerhållning. Men vi kan även urskilja att det finns en 

vikt i att optimera de utgående leveranserna i form av en strävan att utnyttja 

lastutrymmet på bästa möjliga sätt. 

 

Det vi ser som en central punkt i arbetet med att reducera transporter är den 

missförståelse som kan uppstå vid en tolkning av begreppens rätta innebörd. Vi tolkar 

det som att en reducering av transporter kan uppfattas som att ett företag vill ha så få 

leveranser som möjligt. Den empiriska studien har däremot, utifrån vårt perspektiv, 

visat på en omtolkning av begreppet. Att reducera transporter bör istället ses som en 

optimering av transporter utifrån den empiriska studiens synvinkel i form av att företag 

tenderar att vilja ha många leveranser med täta intervall istället för få leveranser, vilket 

kan uppfattas som en reducering av transporter.  

 

Eftersom den empiriska studien har visat att det finns en koppling mellan de olika 

typerna av slöseri kan den höga leveransfrekvens som företag eftersträvar i vår mening 

kopplas till lageröverskott. Detta eftersom ett lageröverskott enligt Shah och Naghi 

Ganji (2017) i teorin binder kapital som hade kunnat utnyttjas för andra ändamål. 

Utifrån denna teoretiska ståndpunkt ser vi en logik i att företag tenderar att eftersträva 

många täta leveranser istället för få stora leveranser som skapar ett lageröverskott. 

 

5.7 Överflödiga rörelser 

Sortera och systematisera - Den empiriska studien har visat ett tydligt samband vad 

gäller att företag strävar efter sortering och systematisering i sin produktion. Vår 

uppfattning är att detta är en relativt okomplicerad åtgärd att genomföra på 

arbetsplatsen, men att det ändå leder till tidssparande både på kort och lång sikt.  
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Det tydliga sambandet gällande sortering och systematisering i den empiriska 

undersökningen anser vi stärker denna uppfattning. Detta genom att den empiriska 

studien i vår mening visat att företag tar fasta på en basal form av de underliggande 

komponenterna i 5S, då de valt att placera verktyg på strategiska platser och likartad 

utformning av arbetsstationer för att reducera överflödiga rörelser.  

 

En avvikelse som vi finner intressant gentemot majoriteten av de empiriska svaren som 

kan kopplas till överflödiga rörelser är den MTM-studie som ett av företagen använder 

sig av. Detta tolkar vi som en mer detaljerad form av systematisering då varje rörelse 

tydligt analyseras utifrån olika parametrar för att på bästa möjliga sätt reducera 

överflödiga rörelser. Vi anser att denna form av systematisering och MTM-studien som 

verktyg ställer krav på organisationen, dels i form av kunskap men även i viss mån 

finansiell kapacitet.  

 

Vi tror att en sådan studie resulterar i ett tydligare statistiskt underlag för att reducera 

överflödiga rörelser, men att även den enklaste formen av systematisering kan uppnå 

goda resultat och mindre överflödiga rörelser.  

 

5.8 Överflödiga processer 
Integrering - I den empiriska studien har vi observerat stora, komplexa 

produktionsprocesser och fabriksmiljöer där produkter går igenom många steg innan de 

når slutkunden. För att förenkla och kostnadseffektivisera produktionen har studien 

visat att integrering kan uppfattas som en kritisk framgångsfaktor för att reducera 

överflödiga processer. Vi tolkar att integrering är eftersträvansvärt då det i vår mening 

är logiskt att minimera onödiga steg och processer men att det i praktiken tenderar att 

vara komplicerat att genomföra.  

 

Den empiriska studien har visat ett tydligt samband i form av att flertalet företag 

genomför små processrelaterade integreringar snarare än stora och omfattande 

förändringar avseende överflödiga processer. Detta tolkar vi som ett logiskt 

förhållningssätt till integreringsproblematiken eftersom vår uppfattning är att både 

produktion och marknadsförhållanden är under ständig förändring.  
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Det kan således uppfattas som en risk att genomföra stora förbättringsprojekt då dessa 

förändringar kan visa sig vara föråldrade inom en relativt snar framtid. Därmed kan de 

små integrerings- och förbättringsprojekten uppfattas som en kritisk framgångsfaktor i 

den meningen att de reducerar risken för en föråldrad utrustning som tillåter en 

anpassning till rådande förhållanden. Vi tolkar det som att dessa förbättringar lättare kan 

genomföras hos företag som har en homogen tillverkning snarare än diversifierade 

produkter som kräver olika steg och anpassningsbara processer i tillverkningen. 

 

5.9 Lageröverskott 

Såväl Arunagiri och Gnanavelbabu (2014) som den empiriska studien har visat att 

lageröverskott har en stark koppling- och kan ses som direkt konsekvens av 

överproduktion. Därav har majoriteten av de empiriska svaren hänvisats till 

överproduktion som slöseri, vilket vi tolkar som att de kritiska framgångsfaktorerna 

som är kopplade till överproduktion även är relevanta för att reducera lageröverskott. 

Trots detta starka samband har den empiriska studien kunnat särskilja två kritiska 

framgångsfaktorer som har en direkt koppling till lageröverskott.  

 

Kundorderstyrning - För att reducera lageröverskott indikerar den empiriska studien att 

en kundorderstyrd produktion kan uppfattas som en kritisk framgångsfaktor. I den 

teoretiska referensramen beskriver Sharma et al. (2016) att en produktion som följer 

JIT:s principer bör vara efterfrågestyrd, vilket vi kan koppla till den kundorderstyrning 

som i denna studie beskrivits som central för att reducera lageröverskott. Genom att 

enbart tillverka en produkt när det finns en faktisk order reduceras risken för att en 

produkt ska bli överflödig och lagerförd.  

 

Utifrån den kontext vi studerat har vi sett att många företag inom tillverkningsindustrin 

arbetar utifrån kundorder och bedriver därför inte en masstillverkning i väntan på 

beställningar. Således uppfattar vi att kundorderstyrningen kan bli en fråga om vilken 

typ av produkt företaget tillverkar och därmed behöver kundorderstyrningen 

nödvändigtvis inte vara en kritisk framgångsfaktor som kan appliceras i det breda 

perspektivet. Det företag som starkast drivit tesen om kundorderstyrning som kritisk 

framgångsfaktor tillverkar en typ av produkt som tillåter att en kundorderstyrd 

produktion utgör ett centralt steg i att reducera lageröverskott. 
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Planering - För de företag som inte har möjlighet att arbeta utifrån en uttalad 

kundorderstyrd produktion indikerar den empiriska studien på att planering i form av 

prognoser är en kritisk framgångsfaktor för att reducera lageröverskott. Studien visar 

även att en variation i orderingångar som inte följer företagets prognoser kan leda till att 

ett företag riskerar att utsättas för lageröverskott. Vår uppfattning är att respondenterna 

har liknande tankesätt gällande planering, men eftersom det är olika slags verksamheter 

skiljer sig tillvägagångssättet en aning. Vi kan däremot tyda att den gemensamma 

nämnaren är att analysera marknaden för att ha rätt produkter i lager som följer 

marknadens efterfrågan. 

 

Vi tolkar detta som att det rimligtvis bör ställas höga krav på den datamängd och 

information som företag kan erhålla om sina kunder och dess orderbeteende. Planering i 

form av prognoser kan därmed i vår mening uppfattas som en kritisk framgångsfaktor 

som är svår att utnyttja för företag som inte har tillräcklig kunskap om sina kunder.  

 

Vi uppfattar utifrån tesen som bedrivits ovan att planering och prognoser kan uppfattas 

som en kritisk framgångsfaktor som är lättare att utnyttja för större företag med de 

resurser som krävs, medan kundorderstyrning rimligtvis bör vara en kritisk 

framgångsfaktor som är bättre lämpad för mindre och mer nischade företag med en 

specialiserad produktportfölj.  

 

5.10 Defekter 
Standardisering - Den empiriska studien har visat ett samband i att olika poka yoke-

lösningar har visat sig vara ett steg att uppnå ett standardiserat arbetssätt. Genom att 

upprätta en viss standard och ett arbetssätt som reducerar risken för att defekter uppstår, 

anser vi att det ställer krav på att personalen gör likadant och arbetar standardiserat.  

 

Utifrån de svar som erhållits tolkar vi att standardiseringen inte enbart bör kopplas till 

den faktiska produktionen och de förebyggande åtgärder som ligger till grund för att 

reducera defekter. Det har även visat sig att det bör finnas ett standardiserat arbetssätt 

som bygger på rutiner och att personal agerar utifrån samma riktlinjer när defekter 

uppstår.  
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Vi har uppmärksammat att personal tenderar att bära ett ansvar att rapportera när fel 

uppstår. Vi vill påstå att detta även bör vara standardiserat och att hela processen som 

har för avsikt att reducera defekter följer rutinmässiga och standardiserade riktlinjer. 

Således tror vi att hela processen, från att förebygga defekter till att åtgärda dem i realtid 

bör karaktäriseras av standardisering för att arbetet ska bedrivas på ett sådant sätt att det 

inte uppfattas som enskilda alternativa lösningar. 

 

Grundorsaksanalys - En kritisk framgångsfaktor gällande defekter har enligt flertalet 

respondenter beskrivits vara grundorsaksanalys. Vi vill påstå att det förefaller sig 

logiskt att sträva efter att gå till roten med ett problem. Men i en löpande 

produktionslinje tror vi att det från tid till annan kan vara lättare och för stunden mer 

effektivt att acceptera en defekt för att låta produktionen fortgå och således undvika icke 

värdeskapande tid. Den empiriska studien har däremot visat att många företag strävat 

efter att bedriva en grundorsaksanalys för att reducera defekter och uppfattat att det 

blivit en kritisk framgångsfaktor.  

 

Avseende inställningen till att bedriva en grundorsaksanalys tenderar företagen i den 

empiriska studien vara eniga. Vi finner däremot att ett företag använder ett nyckeltal, 

MDR för att på ett utstuderat sätt mäta och analysera de defekter som uppstår. Eftersom 

inte något liknande i övrigt framkommit i den empiriska studien tolkar vi det som att 

övriga företag försöker identifiera i vilket steg i produktionsprocessen eller var på 

produkten felet uppstår. Detta tyder på att företagen skiljer sig åt gällande 

tillvägagångssätt, men att det slutgiltiga syftet är detsamma, det vill säga att hitta den 

huvudsakliga orsaken till defekten. 
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6. Bidrag 
I detta kapitel besvaras studiens syfte. Kapitlet lämnar även ett teoretiskt och praktiskt 

bidrag samt förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Besvara syftet 
Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för kritiska framgångsfaktorer vid 

arbetet med att reducera slöseri hos lean-praktiserande företag inom 

tillverkningsindustrin, samt att urskilja likheter och skillnader med kritiska 

framgångsfaktorer som identifierats vid implementeringen av lean production. 

 

Vi anser att vi har levt upp till studiens syfte då vi genom vår empiriska studie har ökat 

förståelsen för kritiska framgångsfaktorer som kan kopplas till arbetet med att reducera 

slöseri. Vi har även sett att ett antal centrala kritiska framgångsfaktorer som kopplats till 

implementeringen av lean production även är relevanta för att reducera slöseri. Detta 

illustreras i vår a posteriori-modell, se Figur 6. 

 

 
Figur 6 - Studien bidrag / A posteriori-modell. (Egen konstruktion) 

 

Vi angrep denna studie med utgångspunkten att de kritiska framgångsfaktorerna från 

implementeringsfasen borde vara relevanta i arbetet med att reducera slöseri, men med 

en öppenhet och förhoppning att det även skulle finnas mer specifika framgångsfaktorer 

som hade en tydligare koppling till respektive slöseri. 
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Vår studie indikerar att fyra av de kritiska framgångsfaktorerna som vi uppfattat som 

centrala vid implementering även är relevanta i arbetet med att reducera slöseri. Således 

är de två kvarvarande kritiska framgångsfaktorerna som beskrivs i teorin (Finansiell 

kapacitet och Kommunikation) inte återkommande i den empiriska studien.  

 

Däremot har studien visat att det finns kritiska framgångsfaktorer som kan uppfattas 

som slöserispecifika. De övergripande kritiska framgångsfaktorerna har i studien 

beskrivits som viktiga för att reducera slöseri överlag, men vi har utöver det även 

identifierat och fått en ökad förståelse för kritiska framgångsfaktorer som kan kopplas 

till att reducera var och en av de sju olika slöserierna. 

 

6.2 Teoretiskt bidrag  

Som beskrivet i studiens problemdiskussion har den forskning som bedrivits kring 

kritiska framgångsfaktorer inom lean production varit direkt kopplad till 

implementeringsfasen. Med utgångspunkt från Karlsson och Åhlströms (1996) tes om 

att eliminering av slöseri är en av de två mest fundamentala principerna inom lean 

production fann vi ett problem i att det saknades kritiska framgångsfaktorer som kan 

kopplas till detta.  

 

Baserat på empiri och analys samt den kontext som studerats kan studiens teoretiska 

bidrag sammanfattas enligt nedan: 

 

• Det finns indikationer som gör gällande att det finns kritiska framgångsfaktorer 

som kan kopplas till arbetet med att reducera slöseri. Hur dessa faktorer kan 

härledas till respektive slöseri framgår av Figur 6. 

• Det finns indikationer som gör gällande att de kritiska framgångsfaktorer som vi 

uppfattat som viktiga vid implementeringsfasen på ett övergripande sätt kan 

härledas till arbetet med att reducera slöseri. Hur dessa faktorer kan härledas till 

respektive slöseri framgår av Figur 6. 

• Det finns indikationer som gör gällande att överproduktion uppfattas som den 

mest kritiska typen av slöseri samt att det finns ett sambandsförhållande mellan 

de olika typerna av slöseri.  
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6.3 Praktiskt bidrag 
Studiens praktiska bidrag återfinns i den a posteriori-modell som visar den direkta 

kopplingen mellan de sju typerna av slöseri samt de kritiska framgångsfaktorer som kan 

härledas till att reducera dessa.  

 

Modellen kan i vår mening utgöra ett ramverk för att skapa en ökad förståelse för vad 

som är viktigt att ha i åtanke vad gäller arbetet med att reducera slöseri. Detta kan i en 

praktisk lean production-kontext vara av intresse för företag som aktivt arbetar med lean 

production, har för avsikt att implementera konceptet eller överväger det som alternativt 

styrkoncept. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Modellen som utgör bidraget i denna studie visar att det utöver de övergripande kritiska 

framgångsfaktorerna finns slöserispecifika framgångsfaktorer som kan härledas till de 

olika typerna av slöseri inom tillverkningsindustrin. Vi ser ett akademiskt värde och 

intresse i att denna modell testas vidare. 

 

• Ett förslag till vidare forskning är att a posteriori-modellen utgör en kumulativ 

grund och testas vidare i en annan lean production-kontext. Således ser vi ett 

intresse i att det görs en påbyggnadsstudie där modellens överförbarhet testas 

och bedöms i en annan miljö, exempelvis lean-praktiserande företag inom 

tjänste- och servicesektorn.  

• Givet studiens tidsram och avsaknaden av tidigare forskning gällande kritiska 

framgångsfaktorer vid arbetet med att reducera slöseri ser vi ett akademiskt 

värde i den modell som skapats. För att testa modellens reliabilitet ser vi gärna 

att den testas vidare i en mer omfattande kontext med fler undersökningsenheter. 

Modellen kan uppfattas som en indikation på vilka kritiska framgångsfaktorer 

som kan uppfattas som relevanta. Genom en påbyggnadsstudie kan modellen 

utökas samt att eventuella avvikelser kan identifieras. 
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Bilaga 2 - Inbjudningsmail  
 

Hej, 

  

Vi heter Carl Sundqvist & Erik Zacco, och studerar sista terminen på 

Ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle. Vi skriver just nu vårt examensarbete inom 

Ekonomi- och verksamhetsstyrning med fokus på Lean Production. 

  

Vi har fått uppfattningen av att ni använder eller inspireras av Lean Production som 

styrkoncept, och skulle gärna besöka er för ett intervjubesök och ställa några frågor som 

skulle vara till stor hjälp för vårt examensarbete. 

  

Det arbete vi skriver fokuserar på att få en ökad förståelse för kritiska 

framgångsfaktorer vid arbetet med att reducera slöseri hos lean-praktiserande företag 

inom tillverkningsindustrin.   

  

Det skulle betyda mycket för oss om vi fick möjlighet att genomföra två intervjuer hos 

er med fokus på det vi kortfattat beskrivit ovan. 

  

Om ni har möjlighet att delta ser vi fram emot en fortsatt kontakt och förslag på datum 

under vecka 45–47. 

  

Tack på förhand! 

 Carl Sundqvist & Erik Zacco  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


