
 

 

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ 
Avdelningen för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Framgångsrik Implementation av Lean 

Förbättrade möjligheter med implementationsmodell 

 

Markus Engblom 

VT-2015 
 

Examensarbete, 15 hp 
Lean 

 
 Handledare: Katarina Hansson 

Examinator: Lars Bengtsson 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 
 

Lean production is the name given to Toyota’s Production System (TPS) by the west. The 

continuous improvements of their operations through Lean has made Toyota into the 

largest car manufacturer in the world. This, in turn, has led to several studies regarding 

both Toyota and their system as to find ways to apply Lean in other organizations. Even 

so, over 90 percent of all companies fail to implement Lean. Thus it becomes increasingly 

interesting to research as to how Lean, successfully, should be implemented. 

 

The purpose of this thesis is to construct a model which will aid companies with the 

implementation process and to further the rate of success. Factors regarding what makes 

for a successful as well as a failed implementation will be analyzed.   

 

A case study is used with two different companies in order to analyze empirical data in 

comparison to earlier research. One company represents a more successful case and the 

other a less successful one.   

 

The main findings of this paper is the order of which different aspects of Lean is to be 

implemented to increase the possibilities for successful implementation. Furthermore the 

emphasis on a, for Lean, correct leadership within the company that requires genuine 

understanding and commitment.  

 

The conclusion is displayed as a model where one can see the crucial steps in order to 

increase the success rate regarding the implementation of Lean. The main points of the 

model is the importance of support from leaders in combination with an accepting culture 

where people are of significant importance. The model can be viewed in chapter 6.  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Sammanfattning 
 

Lean är västvärldens benämning på Toyotas Produktions System (TPS). Genom att 

kontinuerligt förbättra sina arbetssätt har Lean gjort Toyota till världens största 

biltillverkare. Något som lett till att flertalet studier gjorts beträffande Toyota och deras 

system för att kunna applicera den framgångsrika metoden i andra verksamheter. Dock 

så misslyckas över 90 procent av alla företag med att implementera Lean i sina 

organisationer. Således blir det intressant att titta närmare på hur Lean bör implementeras 

för att erhålla ett lyckat resultat.  

 

Syftet med arbetet är att utforma en modell som avser att förbättra möjligheterna för 

företag att framgångsrikt implementera Lean i sin verksamhet. Olika faktorer beträffande 

vad som utgör en framgångsrik respektive misslyckad implementering analyseras i 

arbetet.  

 

En fallstudie, med två företag, används för att analysera empiriska data i förhållande till 

tidigare forskning. Ett av företagen representerar en mer framgångsrik implementering 

medan det andra en mindre framgångsrik sådan.  

 

En av de viktigaste upptäckterna i arbetet är ordningen i vilka olika aspekter av Lean bör 

implementeras för att öka möjligheten för framgångsrik implementering. Vidare betonas 

även det ledarskap som krävs för Lean där förståelse och engagemang är viktiga aspekter.  

 

Slutsatsen presenteras som en modell som, i enlighet med syftet, visar på nödvändiga steg 

vid implementering för att öka chanserna till att denna blir framgångsrik. Modellen 

bygger på vikten av stöd från ledare i kombination med en accepterande kultur där 

människor är en central del av verksamheten. Modellen visas i kapitel 6.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Begreppet Lean fick fäste på riktigt i och med boken ”The Machine that changed the 

world” författad av James P. Womack, Daniel T. Jones och Daniel Roos år 1990. Lean är 

ett ord som i västvärlden används för att beskriva Toyota Production System (TPS). Lean 

betyder snål eller mager produktion. (Liker, 2009)  

Lean har blivit ett populärt ord att använda och många är de företag som försöker 

implementera systemet. Studier visar att fler än 90 procent misslyckas med att 

implementera Lean i sin organisation. (Bhasin & Burcher, 2006). Detta arbete har 

medvetet valt att fokusera på implementationsprocessen och möjligheterna att förbättra 

densamma. Således behandlas inte möjligheten att det kanske är systemet, Lean, i sig som 

är problemet vilket skulle kunna antydas då majoriteten misslyckas med 

implementationen.  

 

Under 1900-talet har tillverkning framförallt skett enligt teorier för massproduktion som 

i stort utvecklades av Henry Ford i dennes fabriker. Under 1940-talet i efterkrigets Japan 

upplevde Toyota stora svårigheter och de var just dessa som var fröet till de stora 

framgångarna som komma skulle. De ville uppnå samma produktivitet som Ford, men till 

skillnad från sin föregångare, arbetade Toyota på sitt eget sätt och anpassade sin 

produktion till att vara styrd efter kundernas efterfrågan istället för den traditionella 

massproduktionen. Det resulterade i Toyota Production System och det som i västvärlden 

är mer känt som Lean. 14 principer har utkristalliserats och beskrivs ingående i boken 

”The Toyota Way”. (Liker, 2009) 

 

Det förefaller vara av stort intresse att titta närmare på och utreda varför så många företag 

misslyckas med att införa Lean eller TPS. Toyota är i dagsläget världens största 

biltillverkare. (Gibbs, 2014). Deras stora framgångar är givetvis det som främst lockat till 

studier och forskning kring vad de gör som är så bra.  

 

Arbetet med Lean ställer stora krav på en organisation och dess sätt att arbeta med och 

mot mål. Ett område som ofta verkar förbises. (Rother, 2010). Osono et al. (2008) menar 

att det krävs nya perspektiv för att företag ska kunna lyckas med Lean och att många idag 

fokuserar på kortsiktiga finansiella mål.  
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Hand i hand med målarbetet går problemlösning. Toyota menar att rotorsaken till ett 

problem alltid ska sökas, något som många företag inte lyckas med. Individer tenderar att 

snabbt söka lösningar till problem utan att se över alla tillgängliga fakta. Problemlösning 

är en tidskrävande process och måste behandlas som en sådan. (Kimsey, 2010).  

 

För att citera Osono et al. (2008, p. 19): “It is Toyota´s relentless focus on the human 

being as the center of the production and consumption that drives this company´s 

continuing success”.  

I enlighet med ovanstående menar Osono et al. (2008) att det är fokus på människan som 

är grunden till Toyotas fortlöpande framgångar. Fokus på de mjuka istället för på de hårda 

värdena. 

 

Många som studerat Lean, och sökt anledningar till att företag misslyckas med 

implementering av systemet, noterar att den mjuka sidan ofta förbises. Fokus hamnar på 

den verktygslåda Lean erbjuder och det är just denna som ofta implementeras, problemet 

ligger då i att dessa företag i praktiken inte implementerat Lean. (Halling, 2012) 

 

Ytterligare en aspekt som ofta förbises är vikten av företagsledningens engagemang. Lean 

handlar i stor utsträckning om en förändring av företagskulturen vilket kräver ett aktivt 

deltagande av alla i organisationen men framförallt av ledning och högre chefer. (Worley 

& Doolen, 2006). Sörqvist (2001) menar att ledningens engagemang är helt avgörande 

när det kommer till resurser, tid och prioritet – viktiga delar för att lyckas.   

 

Eftersom majoriteten misslyckas med att implementera Lean bör det finnas fundamentala 

problem med implementationsprocessen i de flesta verksamheter, detta trots att Lean är 

ett sådant välstuderat område.  Då mer än 90 % idag misslyckas finns enorm 

förbättringspotential. (Bhasin & Burcher, 2006). Målet med detta arbete är att kunna bidra 

till ökad förståelse kring implementeringen av Lean samt öka möjligheterna till att denna 

genomförs framgångsrikt.  
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1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att utifrån en analys av hinder och framgångsfaktorer vid införande 

av Lean utforma en modell som avser att förbättra möjligheterna för företag att 

framgångsrikt implementera Lean i sin verksamhet.  

 

1.3 Frågeställningar 

 Vilka är de mest relevanta och betydelsefulla faktorerna inom Lean? 

 Hur bidrar dessa faktorer till framgångsrik implementering? 

 Vilka delar av faktorerna kan hindra en framgångsrik implementering? 
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2 Metodbeskrivning 

2.1 Tillvägagångssätt 

Arbetsgången är systematiskt utformad i ett antal steg för att underlätta processen och 

veta i vilken ordning olika delar ska behandlas och genomföras. Initialt söktes teorier och 

information för att få en grundläggande förståelse kring behandlat ämne. Insamling 

skedde genom böcker, vetenskapliga artiklar, hemsidor och databaser. Utifrån denna 

initiala informationsinsamling formulerades sedan avgränsningar för att skapa ett fokus 

och en klarhet för arbetet. Därefter påbörjades själva skrivandet för att sammanställa 

teorier och problem vilket ledde till utformning av relevanta intervjufrågor. (Voss, et al., 

2002) 

 

Arbetsgången i punkter: 

 Söka teori, informationsinsamling 

 Avgränsa för att erhålla fokus 

 Utformning av arbetet 

 Förberedelse av intervjuer 

 Djupgående teoretisk läsning 

 Genomförande och sammanställning av intervjuer 

 Sammanställning av relevant teori 

 Analys och diskussion av empiriskt material i förhållande till teori 

 Slutsatser 

 

”Är det lämpligt att detaljplanera hela projektet på en gång? Nej, det är ofta bortkastad 

tid.” (Tonnquist, 2010, p. 106).  

 

Ovanstående citat har tagits i beaktning vid skrivandet av detta arbete. Vidare menar 

Tonnquist (2010) att projekt är under ständig förändring och att det inte är meningsfullt 

med detaljplanering på alltför lång sikt. Arbetet använder sig av agila metoder för att på 

ett dynamiskt vis kunna anpassas efter, för varje tidpunkt, rådande förutsättningar. Detta 

innebär att lösningen växer fram i takt med att resultatet av arbetet visar sig, vilket ger 

stora möjligheter till anpassningar och korrigeringar. Men det ställer också krav på 

kontinuerlig uppföljning för att säkerställa att tidigare material överensstämmer med ny 

information (Tonnquist, 2010). 
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2.2 Analytiskt och teoretiskt 

Att besvara syftet är givetvis arbetets primära uppgift men det finns olika 

tillvägagångssätt att göra så på. Den utgångspunkt detta arbete använder är teoretisk 

insamling i kombination av empiriska data genom intervjuer - fallstudie. Fallstudier är ett 

vanligt angreppssätt för att utforma arbeten där slutsatser ska dras av befintliga teorier. 

(Wacker, 1998). För att kunna utforma nya teorier baserade på fallstudier krävs mycket 

omfattande sådana och det är inget som är rimligt inom tidsramen för detta arbete. Detta 

innebär att analyser och slutsatser måste baseras på tidigare utformade teorier i 

förhållande till insamlad empiri. (Voss, et al., 2002) 

 

Handfield & Melnyk (1998) menar att det är omöjligt att tolka empirisk data utan 

användning av befintliga teorier. Det går, utan teorier, inte att urskilja positiva från 

negativa resultat vilket medför att empiriska data blir värdelös.  

 

Fallstudier kan användas för att verifiera eller bekräfta tidigare utformade teorier. Detta 

är inte fokus i detta arbete, och för att kunna analysera teorier jämte varandra i 

kombination med insamlad empiri görs antagandet att använda teorier i detta arbete till 

stor del är korrekt utformade. Under detta antagande kan arbetet fortskrida med analys 

och diskussion för att leda till slutsatser. Med andra ord ämnar arbetet bygga på tidigare 

teorier tillsammans med empiriskt material. (Voss, et al., 2002). Genom denna 

användning av teorier bör en modell kunna utformas som har starkt vetenskapligt stöd. 

Fallstudier har visat sig vara framgångsrikt för att besvara frågor som hur och varför. 

(Yin, 1994). Just dessa frågor är av stort intresse för detta arbete, men då det inte handlar 

om att bekräfta tidigare teorier kommer utförda studier användas i förhoppningen att 

utveckla redan befintliga teorier genom insikt av hur dessa samspelar med varandra. 

(Voss, et al., 2002) 

 

2.3 Intervjuer 

Intervjuerna genomförs på ett semistrukturerat vis för att även ge möjlighet till viss 

diskussion. Detta är ett vanligt sätt att genomföra intervjuer på för att erhålla relevant 

information. (Voss, et al., 2002). Detta kvalitativa sätt att genomföra intervjuer på 

säkerställer även att tillräcklig mängd information samlas in. Vid kvantitativa intervjuer 

där t.ex. formulär används riskerar insamlat material bli utan nödvändigt djup, men 

genom ett kvalitativt tillvägagångssätt kan följdfrågor ställas vid behov för att minimera 
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den risken. (Larsen, 2009). Vidare ger de semistrukturerade intervjuerna möjlighet för 

intervjupersonen att komma med egna åsikter, tankar och komplicerade svar. (Voss, et 

al., 2002) 

 

Intervjufrågor presenteras, genom mail, för intervjupersonen i förväg så möjlighet till 

förberedelse finns. Hela intervjuerna spelades, efter godkännande, in för att sedan kunna 

lyssnas igenom vid behov och för möjlighet till transkribering. Under intervjuerna fördes 

även anteckningar främst rörande svar och exempel men även i de fåtal fall där sättet 

intervjupersonen svarade på var av vikt, t.ex. vid ironi. (Dalen, 2008). Intervjuerna 

genomfördes på respektive arbetsplats för de intervjuade personerna, detta så att de kände 

sig lugna och trygga (Larsen, 2009). 

 

Intervjuerna sammanställdes dagarna efter respektive intervju för att säkerställa att aktuell 

information noterades, men även för att finna eventuella brister i det insamlade materialet. 

Vid informationsbrist finns i sådana fall möjlighet till uppföljning med intervjupersonen. 

(Voss, et al., 2002) 

 

Det bör noteras att utförda intervjuer visserligen är genomförda på ett semistrukturerat 

vis som ger kvalitativa svar men det går inte att bortse ifrån att dessa personers åsikter 

och erfarenheter speglar deras svar (Voss, et al., 2002).  

 

Intervjufrågorna finns som bilaga 1. 

 

2.4 Val av företag 

Utvalda företag för detta examensarbete är Sandvik och Scania. Med färre observerade 

företag ges en bättre förståelse och ett större djup kring de aktuella företagen och deras 

arbete kring ämnet. (Voss, et al., 2002). Att endast observera ett företag reducerar 

generaliserbarheten med arbetet och dess slutsatser. (Leornad-Barton, 1990). Att fokusera 

på ett fall, eller företag, bidrar också till att vissa aspekter kan komma att överskattas och 

tillskrivas mer betydelse än vad de i realiteten egentligen har. Denna risk för 

överskattning reduceras i takt med att fler fall observeras på bekostnad av att djupet 

reduceras. Vidare ökar även tillförlitligheten, eller validiteten, av resultaten genom 

nyttjande av mer än ett fall. (Voss, et al., 2002) 
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Miles & Huberman (1994) förslår tre olika urval av fall för att representera fallstudier: 

 

 Ett fall som representerar det normala 

 Ett fall som är negativt 

 Ett fall som är undantag från normen 

 

Genom tidigare erfarenheter, studier och kontakter har författaren av examensarbetet 

kännedom kring företag där Lean har implementerats med mer eller mindre lyckat 

resultat. Efter kontakt med Sandvik och Scania nåddes överenskommelse om intervjuer. 

 

Det är av stor vikt att intervjuade personer har relevant erfarenhet och kunskap kring 

ämnet så att inte onödiga intervjuer genomförs där datainsamling endast blir överflödig. 

Vidare behöver det inte vara säkert att en person från företagsledningen kan ge de bästa 

svaren varför det kan vara bra att fråga om vilka personer som är lämpliga att intervjua. 

(Voss, et al., 2002). De intervjuade personerna har valts ut enligt ovan för att ge relevanta 

svar på intervjufrågorna.  

 

De två valda fallföretagen täcker väl de tre punkterna som Miles & Huberman (1994) 

presenterar ovan. Ett av företagen (Sandvik) representerar normalfallet (punkt ett) och 

därmed också den andra punkten som innebär negativa erfarenheter. Det andra företaget 

(Scania) representerar främst den tredje punkten då de framgångsrikt arbetat med Lean 

under ett flertal år. Enligt Bhasin & Burcher (2006) misslyckas 90 procent av alla företag 

att implementera Lean varför detta antas vara normalfallet. I förlängningen innebär ett 

misslyckande något negativt varför punkt ett och två, i detta fall, ligger väldigt nära 

varandra. Ett undantag från normen blir i detta fall ett företag som lyckats implementera 

Lean och från denna utgångspunkt är två företag utvalda för detta arbete i enlighet med 

Miles & Huberman (1994).  

 

2.5 Validitet och reliabilitet 

Reliabiliteten och validiteten i ett arbete ökar genom väl formulerade och relevanta 

intervjufrågor. (Yin, 1994). Vanligt utformande av intervjufrågor är att inleda med mer 

generella frågor för att senare i intervjun nå fram till de mer väsentliga frågorna, varför 

genomförda intervjuer för detta arbete har frågor formulerade enligt detta upplägg. (Voss, 

et al., 2002). 
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Då intervjuerna delvis har behandlat historiska data infinner sig en viss osäkerhet i 

huruvida givna svar är helt korrekta eller ej. Leonard-Barton (1990) menar att personer 

kan ha svårt att minnas specifika detaljer och händelser bakåt i tiden, även att minnen kan 

förändras. Majoriteten av intervjufrågorna behandlar däremot nutid varför detta kan ses 

som en nästan försumbar parameter.  

 

Att spela in en intervju kan hindra personer från att prata fritt och kan bidra till 

återhållsamhet. (Dalen, 2008). För att minimera denna risk utlovades tystnadsplikt vid 

nämnande av känslig information samt att de intervjuade personerna ges möjligheten att 

granska arbetet i sin helhet innan publicering.  

 

Reliabiliteten ökar då samma eller liknande svar erhålls från olika personer på samma 

frågor. (Voss, et al., 2002) Av denna anledning har samma frågor ställts till de intervjuade 

personerna. För att ytterligare öka reliabiliteten kunde fler intervjuer ha genomförts, 

under förutsättningen att fler relevanta personer för intervju kunde identifieras (Voss, et 

al., 2002).  

 

Validiteten i arbetet stärks genom att intervjuade personer är relevanta för arbetet och att 

intervjufrågorna har kraftigt fokus kring behandlat ämne. Vidare kan frågor och svar 

tydligt kopplas till redan befintliga teorier. (Voss, et al., 2002) 

 

Generaliserbarheten för arbetet stärks av arbetsstrukturen där ett logiskt arbetssätt har 

nyttjats vid intervjuer, val av frågor och företag samt vid insamling av teori. (Yin, 1994). 

På samma sätt bidrar detta till en begränsning då valda företag är producerande sådana. 

Således saknas tydlig generaliserbarhet gentemot t.ex. tjänstebaserade företag.  

 

Voss et al. (2002) menar att validiteten höjs genom att nyttja fler än en beviskälla. Detta 

var avgörande vid val av antal företag, två istället för ett, det medför starkare bevis och 

således starkare validitet. 

 

För ökad reliabilitet är det viktigt att hantering av data sker på ett systematiskt vis, varför 

samtligt intervjumaterial också är sparat. (Larsen, 2009) 
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3 Teori 

3.1 Synen på Lean och vad det innebär 

3.1.1 Vad är Lean 

 

“Lean is constantly evolving, implying that any ‘definition’ of the concept will only be a 

‘still image’ of a moving target, only being valid in a certain point in time.” (Pettersen, 

2009, p. 11) 

 

Lean production översatt till svenska betyder resurssnål eller mager produktion. (Liker, 

2009) 

”Ju mer jag har studerat TPS och The Toyota Way, desto mer förstår jag att det är ett 

system som ger människor verktyg att ständigt förbättra sitt arbete. The Toyota Way 

innebär större tillit till människor, inte mindre. Det är en uppsättning effektiviserings- 

och förbättringstekniker – det är en kultur. Man gör sig beroende av de anställda för att 

minska lagren, identifiera dolda fel och åtgärda dem.” (Liker, 2009, p. 60) 

 

Pettersen (2009) jämför olika definitioner om vad Lean innebär och finner att i princip 

samtliga, mer eller mindre, skiljer sig åt. Vidare redogör Pettersen (2009) för skillnader 

och likheter mellan olika definitioner och redogörelsen visar även att Liker (2009) 

presenterar den, kanske, bredaste och mest omfattande beskrivning om vad Lean innebär.  

Även om många författares definitioner skiljer sig åt delar flertalet uppfattningen om att 

målet med Lean är höjd kvalitet genom effektiviseringar och besparingar genom 

reducering av slöseri. (Pettersen, 2009). 

 

Att Lean saknar en tydlig definition kan uppbringa förvirring vid implementation varför 

det är viktigt för ett implementerande företag att aktivt undersöka olika variationer och 

genom aktiva val anpassa systemet till den egna organisationen. Denna aktiva anpassning 

om vad Lean innebär bidrar till en enhetlig definition för företaget som bidrar till ökande 

möjligheter att framgångsrikt implementera systemet. (Pettersen, 2009). 

 

3.1.2 TPS-Huset 

Inom Toyota har de framgångsrika arbetssätten ständigt tillvaratagits och delats mellan 

avdelningar inom företaget. Detta arbetssätt kännetecknar Toyota och är det som lett fram 

till det vi idag kallar för Lean.  Men Toyota strävar också efter att utbilda sina leverantörer 
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för att de, i sin tur, effektivare ska kunna bedriva sina verksamheter. För att underlätta 

utbildning av leverantörer konstruerades TPS-huset, figur 1. Ett hus representerar en 

robust konstruktion där alla delar måste vara starka för att huset ska kunna stå stabilt. Det 

krävs ett tak, två väggar och en grund för att kunna fylla huset med människor och 

tillsammans utgör dessa fundamentet för TPS. (Liker, 2009) 

 

 

Figur 1 – ”TPS-huset” (Liker, 2009, p. 54) 

 

Vidare skriver Liker (2009) att samtliga delar av huset är viktiga men att den viktigaste 

lärdomen är hur delarna samspelar för att skapa en helhet. Genom JIT (Just in time) 

minimeras mellanlager och arbetet går ständigt mot målet enstyckesflöde. Detta 

kompletteras med att problem ska lyftas fram och synliggöras (Jidoka). Utan mellanlager 

tydliggörs problem, så som produktionsstopp, direkt när de uppstår och endast genom att 

korrigera problemens rotorsak kan värdekedjan effektivt förbättras. (Liker, 2009). Att på 

detta vis tydliggöra problem kallas för den Japanska sjön. Genom att minska vattennivån 

(lager) framträder vissa delar av sjöns botten (problem) och det är dessa som behöver 

lösas för att ständigt förbättras och vidare kunna reducera lagren. (Bicheno, et al., 2011). 

Liker (2009) nämner också att det paradoxalt nog skapar instabilitet till skillnad från vad 

som står i grunden (Stabila och standardiserade arbetssätt). Detta, i sin tur, skapar ett 

behov av att arbetarna är på sin vakt för att upptäcka eventuella problem. I förlängningen 
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leder det till nya standarder och förfinade arbetssätt som kan hållas stabila under längre 

tid utan att problem uppstår. I mitten av huset finns människan som är den motor som 

behövs för att målen (taket) ska kunna nås. Det är människor som upptäcker problem och 

ser slöseri, och det är människor som kan lösa dem. Det är endast genom människor som 

ständiga förbättringar kan uppnås varför det också är människan som står i centrum i TPS-

huset. (Liker, 2009) 

”TPS är inte bara en uppsättning verktyg… Tyvärr förstärker många böcker om Lean 

tillverkning missuppfattningen att TPS är en uppsättning verktyg som möjliggör ett 

effektivare arbetssätt” (Liker, 2009, p. 57) 

 

3.1.3 Principer 

”Det enda vi gör är att titta på hur lång tid som går från det ögonblick då kunden ger oss 

en order till den punkt då vi får pengarna. Den tiden förkortar vi genom at ta bort det 

som inte tillför något värde” (Ohno, 1988, refererad i Liker, 2009, p. 25) 

 

Ovan är ett citat från Taiichi Ohno, Toyota Production System (TPS) grundare, och 

speglar vad Lean innebär. Lean ska ses som ett helhetssystem som måste påverka kulturen 

i ett företag för att framgångsrikt kunna implementeras. (Liker, 2009) 

 

Womack och Jones (1996) beskriver Lean som en fem-stegs process: 

1. Definiera kundvärdet 

2. Definiera värdeflödet 

3. Jämt flöde 

4. Tillverkning mot kundorder 

5. Strävan efter högsta kvalitet 

Toyota har fyra huvudprinciper som de använder sig av: genchi genbutsu, kaizen, Respekt 

och teamwork samt Att anta utmaningar (Liker, 2009). Dessa fyra har haft stor betydelse 

för Jeffrey K. Liker vid framtagningen av de 14 principer som han presenterar i boken 

The Toyota Way (2009). Principerna utgör kärnan om vad Lean är för något:  

 

1. Basera besluten på långsiktigt tänkande, även då det sker på bekostnad av 

kortsiktiga ekonomiska mål 

2. Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan 
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3. Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion 

4. Jämna ut arbetsbelastningen (heijunka) 

5. Om det är nödvändigt, stoppa processen för att lösa problem så att det blir rätt från 

början 

6. Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och 

personalens delaktighet 

7. Använd visuell styrning så att inga problem förblir dolda 

8. Använd bara pålitlig, väl utprovad teknik som stöder personalen och processerna 

9. Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och lär 

ut den till andra 

10. Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi 

11. Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att utmana 

dem och hjälpa dem bli bättre 

12. Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen (genchi genbutsu) 

13. Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ, verkställ 

snabbt 

14. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera (hansei) och ständigt 

förbättra (kaizen) 

 

En överskådligare förenkling av de 14 principerna ger Liker (2009) genom sin uppdelning 

av fyra huvudområden: Långsiktigt tänkande (1), rätt process ger rätt resultat (2), Tillför 

organisationen värde genom att utveckla personal och samarbetspartners (3) och Att 

ständigt söka grundorsaken till problem driver på lärandet inom organisationen (4). Dessa 

4 områden kallas också för 4P från engelskans Philosophy, Processes, People och 

Problem solving.  
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3.1.4 Två sidor av ett system 

3.1.4.1 TPS och THS 

Halling (2013) redogör för Toyotas två huvudprinciper, kontinuerliga förbättringar 

(continous improvement) och respekt för människor (respect for people). Toyota är 

baserat på dessa två och kan benämnas TPS (Toyota Prodution System) och THS (Toyota 

Human System). Systemet (Lean) består av en tvåfald och detta illustreras i figur 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”TPS, den tekniska eller ”hårda sidan” av Toyota way syftar till att identifiera och lyfta fram 

problem i produktionsflödet så dessa blir tydliggjorda. THS, humansidan eller ”den mjuka 

sidan” av Toyota way, syftar till att utveckla människor som vill och kan lösa de 

produktionsproblem som blivit synliga genom TPS.” (Halling, 2012, p. 5) 

 

3.1.4.2 Hårda sidan – TPS – Kontinuerliga förbättringar 

Lean erbjuder ett alternativ till traditionell massproduktion. Systemet har möjliggjort 

biltillverkning till en lägre kostnad samtidigt som pålitligheten och kvaliteten är mycket 

hög. Toyota har genom systemet möjliggjort låga nivåer av lager, såväl för råmaterial och 

delar som för färdiga produkter. En optimering av resurser som starkt bidrar till 

kassaflödet och konkurrenskraften. Vidare har Toyota även den kortaste 

introduktionstiden, beträffande biltillverkare, av nya produkter. (Osono, et al., 2008). 

Liker (2009) nämner verktygen, t.ex. 5S och JIT, som ett fokus många företag anammar 

vid arbetet eller implementeringen med Lean. Att använda samma verktyg på samma sätt 

som Toyota gör menar Rother (2010) är fel väg att gå för att lyckas med att införa Lean. 

”This is reverse engineering – taking an object apart to see how it works in order to 

replicate it – and it is not working so well” (Rother, 2010, p. 4). Rother (2010) menar på 

Toyota Way 

Toyota Human System 

Toyota Production System 

Figur 2 – Tvåfaldigt system (Halling, 2012, p. 8) 
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hur företag felaktigt försöker imitera Toyota och deras system (Lean). Vidare nämner 

Rother (2010) tre anledningar till varför det är fel angreppssätt: 

 

1. Kritiska aspekter av Toyota är inte synliga 

 

 

 

 

 

 

 

2. ”Reverse engineering” bidrar inte till en anpassande, ständigt förbättrande 

organisation 

”Whenever you visit us, you are simply looking at a solution we developed for a particular 

situation at a particular point in time” (Rother, 2010, p. 6). Detta var svaret som gavs vid 

frågan om vilket angreppssätt som var bäst vid montering vid Toyota. Lean handlar inte 

om specifika lösningar, utan om att skapa smarta, anpassade lösningar som passar bäst 

för varje enskild del och att kontinuerligt utveckla denna. (Rother, 2010) 

 

3. ”Reverse engineering” försätter oss i ett implementationsläge  

Implementering antyder att någon vet vad som ska göras för att nå ett visst resultat. Men 

faktum är att även om företaget ser målet så går det inte att se vägen dit. Figur 4 visar hur 

Toyota ser på vägen mot var de vill vara. (Rother, 2010) 

 

 

 

 

 

 

Practices Tools Principles (Visible) 

Management thinking and 

routines 
(Invisible) 

Figur 3 – Synligt och osynligt (Rother, 2010, p. 5) 

We are 

here 

We want 

to be 

here Unclear 

Territory 

Figur 4 – Unclear Territory (Rother, 2010, p. 8) 
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Det som tydligast kännetecknar den hårda sidan av Lean är olika verktyg vars syfte är att 

bidra till kontinuerliga förbättringar genom implementering i företag. Detta är också en 

vanlig bild om vad Lean som system faktiskt innebär. (Bhasin & Burcher, 2006) 

 

3.1.4.3 Mjuka sidan – THS – Respekt för människor 

"Making things is about making people" - Mr. Isao Kato (Halling & Renström, 2013) 

 

Den mjuka sidan av Lean har utvecklats i takt med att samhället har förändrats från 

industri- till kunskapssamhälle. I industrisamhället har fokus alltid varit på produktion, 

och hur denna kan effektiviseras genom olika medel. I kunskapssamhället går fokus 

ständigt mot kunskap som finns hos individer och i företaget. Traditionellt har maskiner 

varit fokus inom produktion medan den mjuka sidan av Lean tvärtom innebär att 

människan står i fokus. Att vara mottaglig för idéer från alla led inom företaget, men 

likväl för idéer som kommer från omvärlden. Toyota menar att industrin drivs av kunskap 

och att det framöver är avgörande för framgångar. (Osono, et al., 2008) 

Lean har tidigare fått kritik då det framstått som ett system där fokus endast ligger på att 

effektivisera produktion utan hänsyn till människorna som arbetar där. Det har varit 

avsaknad på ett mänskligt förhållningssätt i litteraturen som främst fokuserat på den hårda 

sidan. (Hines, et al., 2004). Ohno (1988) beskriver dock tidigt respekt för människan som 

en av Toyotas stöttepelare i det dagliga arbetet. Ändock har alltså principen om människan i 

centrum oftast förbisetts eller ignorerats vid arbete med Lean utanför Toyotas väggar. Toyota 

menar på att framstegen med arbetet kring ständiga förbättringar, hårda sidan, blir kraftigt 

lidande om den mjuka sidan, som berör människor, saknas. (Emiliani, 2006) 

Hines et al. (2004) nämner hur effektiviseringar inom produktion kan leda till uppsägning av 

personal när förbättringar, som kräver färre antal anställda för att utföra samma arbete, 

genomförts. Vidare även hur det i sin tur skapar ett starkt motstånd till framtida förändringar. 

Denna bild av förbättringsarbete överensstämmer inte med hur Toyota ser på sin personal och 

hur den ska nyttjas vid liknande situationer. De förutsätter att anställda gör sitt bästa och att 

problem som uppstår skulle ha uppstått oavsett vem som arbetat på den givna positionen. 

(Rother, 2010). Vid förbättringar som innebär att färre personer krävs vid samma arbete ska 

berörda personer omplaceras i t.ex. förbättringsgrupper, leverantörsstöd eller annan 

produktionsavdelning. Framgångsrikt förbättringsarbete ska premieras och inte bestraffas, 

det ska vara motiverande för de anställda att kontinuerligt förbättra sig själva och sina 

arbetsuppgifter. (Womack & Jones, 1996). Denna positiva, och ofta missförstådda, 
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människosyn kännetecknar den mjuka sidan av Lean och har bland annat lett till att Toyota 

är mycket duktiga på att träna och utbilda sin personal samt att deras anställda jobbar väldigt 

länge i företaget. (Osono, et al., 2008) 

 

3.2 Verktyg och arbetssätt 

3.2.1 Slöseri 

Inom Toyota betraktas slöseri (muda) som aktiviteter och arbetsmoment som inte tillför 

något värde för kunden. Helt enkelt kostnadsposter som är onödiga då kunden inte kan 

förväntas betala för dem. (Emiliani, 2006). Liker (2009) listar åtta sorters slöseri: 

 Överproduktion  

 Väntan  

 Onödiga transporter  

 Onödig/felaktig bearbetning  

 Onödigt stora lager 

 Onödiga förflyttningar  

 Felaktiga produkter 

 Outnyttjad kreativitet hos de anställda 

Ständiga förbättringar åstadkoms genom att iden1tifiera slöseri och eliminera det. 

Ovanstående punkter utgör de grundläggande förutsättningarna för att kunna identifiera 

områden som kan förbättras. Det är också viktigt att förstå att slöseri inte bara 

förekommer i produktion utan även vid administration. (Hicks, 2007) 
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3.2.2 5S 

(Moriones, et al., 2010) skriver att 5S är ett verktyg som, i västvärlden, ofta förknippas 

med att städa arbetsplatser och inte särskilt mycket mer. I själva verket är 5S ett verktyg 

som används för att effektivisera och minimera slöseri på arbetsplatser.  

1. Sortera. 

2. Strukturera 

3. Städa 

4. Standardisera 

5. Skapa en vana/självdisciplin 

Först så sker sortering (1), vilket innebär att det ska skiljas på vad som används ofta och 

mindre ofta. T.ex. används kanske vissa verktyg på daglig basis för värdehöjande arbete 

medan andra endast någon gång i månaden. Strukturera (2) därefter arbetsplatsen så att 

de verktyg och artiklar som ofta används finns lättillgängliga medan de sällan använda 

kan placeras längre bort. Märk upp så att varje verktyg och artikel har en bestämd plats. 

Städa (3) varje dag och håll arbetsplatsen snygg. Nu ska arbetssättet standardiseras (4) så 

att de tre tidigare S:en fortsatt nyttjas. Skapa en vana (5) av att alltid följa bestämda 

procedurer. (Liker, 2009) 

 

3.2.3 Visuell styrning – Tavelmöten 

Visuell styrning handlar om att kommunikation sker tydligt och som gör det möjligt att 

enkelt se t.ex. hur det dagliga arbetet fortskrider. Kärnan är att inga problem ska förbli 

dolda genom att aktuell status alltid är synlig. Således är det enkelt att identifiera problem 

när de uppstår. Exempel på visuell styrning kan vara antal föremål på specifika platser 

eller digitala tavlor som visar realtidssiffror på bl.a. takt-tid och stopptid. Visuell styrning 

innebär också att det ska vara tydligt att se om standardiserade arbetssätt följs eller ej. 

(Liker, 2009) 

 

Ett mycket vanligt angreppssätt för visuell styrning är återkommande tavelmöten. Dessa 

möten sker, i produktion, oftast 1-2 gånger per dag i mindre grupper. Syftet är att 

kommunicera information kring arbetet, reflektera och lösa problem. Det är ett verktyg 

för förbättringar där anställda kan komma med förslag. För att vidhålla intresse för 

tavelmöten krävs att tidigare förslag och idéer behandlas i någorlunda rask takt och inte 
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blir liggandes för länge. Om inte riskerar diskussion och bidrag från anställda att avta och 

mötet blir mest information från mötesledaren. (Bicheno, et al., 2011) 

 

3.2.4 Tid 

”… bli Lean finns det inga färdigsydda framgångsmodeller för teknik- och 

tjänsteorganisationer för att besegra motståndare och den naturliga trögheten i 

organisationen” (Liker, 2009, p. 317) 

 

Liker (2009) menar på att arbetet med att implementera Lean är ett tidskrävande sådant. 

I sin bok The Toyota Way ger Liker (2009) flertalet exempel på företag där förändring av 

kultur och arbetssätt tar flera år, också att mycket kan åstadkommas på ett år, men att 

kontinuiteten över tid är enormt viktig. Vidare skriver Liker(2009) att en vanlig myt om 

Lean är att det är genomförbart under kort eller medellång tid, vilket alltså är en osanning. 

Såväl Rother (2010) som Osono et al. (2008) ger stöd för att tid är en viktig aspekt för ett 

framgångsrikt arbete med Lean. Inte minst vid arbete med måltillstånd (Rother, 2010) 

och PDCA (Osono, et al., 2008). 

 

3.2.5 Våga Agera 

”It’s better to fail doing something than doing nothing.” – Akio Matsubara (Osono, et 

al., 2008, p. 179) 

 

Osono et al. (2008) beskriver att det är viktigt att faktiskt agera och uträtta saker. Det är 

genom att ta beslut om att genomföra något som saker antingen går framåt eller 

misslyckas. Men om ingen aktion tas följer heller ingen möjlighet till utveckling. 

Eventuella vägar att gå ska inte överanalyseras, om det uppskattningsvis finns 60 % chans 

för att lyckas med något är det värt att prova. Att en del saker kommer resultera i 

misslyckanden är självklart, och dessa misslyckanden ska nyttjas genom att dra lärdomar 

inför framtida aktioner.  (Osono, et al., 2008) 

 

”What matters more than the results is the ”process” of taking action to achieve results.” 

(Osono, et al., 2008, p. 179) 
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Människor utvecklas och ges mest förståelse genom att faktiskt göra saker, inte genom 

att sitta och diskutera eventuella utfall. Även om teoretiska studier kan ge en bra 

grundläggande förståelse är det först vid praktiskt tillämpning som djupgående insikter 

och skapandet av erfarenheter infinner sig. Med andra ord är det viktigare med träning än 

traditionella studier. (Rother, 2010) 

 

3.2.6 Standard 

En viktig del för Toyotas arbete med att förhindra fel i produktion, problem och olyckor 

i arbetet är användandet av standardiserade arbetssätt. För att få ett standardiserat 

arbetssätt att fungera så krävs att utformandet av standarden är förankrat hos de som 

faktiskt kommer nyttja densamma. Alltså krävs det att de anställdas idéer för utformning 

och förbättringar tas tillvara på. (Ohno, 1988) 

 

Ford (1926) menar att standardisering är viktigt för framtidens arbetssätt. Men också att 

etablerade standarder ständigt behöver förbättras. Människor måste se på standarder som 

ett verktyg för att underlätta och effektivisera arbetet, inte något som begränsar 

detsamma. Om det ses som något begränsande följer inga framsteg. (Ford, 1926)  

 

Att införa standardiserade arbetssätt går att göra i princip inom alla områden i ett företag. 

Det enklaste och mest tydliga gäller för produktion där många aspekter i det dagliga 

arbetet är återkommande. Men även för mer administrativa roller finns repetitiva moment 

som med stor sannolikhet kan effektiviseras genom användandet av standarder. (Liker, 

2009) 

 

Imai (1991) menar att det inte går att förbättra processer utan att ha infört standardiserade 

arbetssätt. Genom att följa en standard finns en utgångspunkt för vad som kan förbättras 

och resultaten av förändringar blir tydliga. Förändringar i en process som saknar 

standardisering leder bara till fler varianter av samma process och det finns ingen garanti 

vilka delar av processen som används av olika anställda. Ständiga förbättringar erhålls i 

stabila standardiserade processer. (Imai, 1991) 

 

”Ingen tycker om att följa någon annans specifika regler och procedurer när dessa 

tvingas på dem” (Liker, 2009, p. 185) 
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Liker (2009) förespråkar, även han, användandet av standarder men betonar likt Ohno 

(1988) att det är av största vikt att de som utför arbetet också måste vara delaktiga i 

utformandet och förbättrandet av de satta standarderna. Det är inspirerande för anställda 

när deras idéer blir till en standard som alla följer. Med ett felaktigt tillvägagångssätt vid 

användandet av standarder kan det exempelvis bli en kontrollerande verksamhet där 

chefer kontrollerar att anställda följer de standarder som, av chefer, är satta. Något som 

skapar motstånd och konflikter mellan anställda och chefer.  

 

”På Toyota är de standardiserade arbetssätten grunden till ständiga förbättringar, 

innovationer och de anställdas positiva utveckling” (Liker, 2009, p. 185) 

 

3.3. Mål och Problem 

3.3.1 Omöjliga Mål 

”Toyota sets goals for itself that most would consider impossible to achieve, and it does 

this knowing full well that the means to achieve them may not yet exist.” (Osono, et al., 

2008, p. 23). 

 

På Toyota använder de sig av något som kan kallas för omöjliga mål eller impossible 

goals. Detta är en byggsten för att, med Lean, nå ständig utveckling och kontinuerliga 

förbättringar. Omöjliga mål skapar motivation för att se över och bryta mot etablerade 

rutiner och prova nya vägar. Sådan motivation som ofta initierar nya utvecklingscykler. 

När ett problem identifieras så ska det varken lösas med kompromisser gentemot olika 

krav eller för att det är den enklaste vägen, det ska lösas på ett optimalt vis. För att nå 

sådana lösningar krävs att problem ses ur nya perspektiv och nya tillvägagångssätt tas i 

beaktning för att överbrygga olika krav och motsättningar. (Osono, et al., 2008). 

 

Toyotas vision beträffande produktion är (Rother, 2010): 

 Noll defekter 

 100 procent värdetillförsel 

 En-styckes-flöde, i sekvens, enligt efterfrågan 

 Säkerhet för människor 
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Toyota menar att om visionen realiseras uppnås deras idealbild för tillverkning som består 

av: högsta kvalitet, till den lägsta kostnaden med den kortaste ledtiden. (Rother, 2010). 

Visionen, som också kallas för ”true north” (Rother, 2010), är ett bra exempel på vad 

Osono et al. (2008) menar med omöjliga mål.  

 

Rother (2010) presenterar figur 5 för att tydliggöra hur arbete mot måltillstånd och vision 

bör bedrivas.  

 

 

 

 

 

 

”moving toward a desired state through an unclear territory by being sensitive to and 

responding to actual conditions on the ground.” (Rother, 2010, p. 43) 

 

Unclear territory, visas av den grå genomgående pilen i figuren och speglar att arbetet 

som krävs, för att från nuvarande tillstånd uppnå måltillstånd och i förlängningen 

visionen, inte kan förutspås utan är okänt territorium. Det kanske mest centrala med 

Toyotas målformuleringar ligger inte i att målen i sig är omöjliga, utan på vilket sätt de 

formulerar och arbetar mot sina mål. (Rother, 2010) 

Med utgångspunkt i nuvarande tillstånd formuleras ett måltillstånd som ligger i samma 

riktning som visionen. Med andra ord kan måltillstånd ses som delmål som, när uppnådda, 

ständigt flyttas närmare och närmare företagets eller avdelningens vision. Notera den 

avsiktliga användningen av ordet måltillstånd istället för mål.  Mål avser ett specifikt 

utfall eller resultat, medan måltillstånd beskriver tillståndet för hur en process ska fungera 

för att uppnå önskat utfall eller resultat. Det är en liten, men mycket viktig skillnad. Vid 

formulering av måltillstånd ska processen vara i fokus och likt visionen, om än i mindre 

utsträckning, vara utmanande och gå lite bortom vad som idag är möjligt. Likt Toyotas 

vision ”true north” ovan, ska varken vision eller måltillstånd definieras utefter finansiella 

mått. Finansiella mål ska givetvis uppfyllas men inte på bekostnad av förbättrade 

långsiktiga processer, utan som en följd av dessa. (Rother, 2010) 

 

Current 

Condition 
Target 

Condition 
Vision 

Figur 5 – Måltillstånd (Rother, 2010, p. 49) 
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Rother (2010) menar att det är av största vikt att se till den egna verksamheten vid 

formulering och arbete med måltillstånd. Vad som passar ett företag kan mycket väl vara 

fel för det andra. Vidare nämner Rother (2010) tre enkla, men mycket användbara, 

frågeställningar: 

 Where are you now? 

 Where do you want to be next? 

 What obstacles are preventing you from getting there? 

 

3.3.2 Problemhantering 

In lean problem solving, questions that focus on what, when, and where something is or 

is not happening are addressed. The answers to these questions shed light on what is 

really occurring, thereby removing the assumptions and impressions. (Kimsey, 2010, p. 

55) 

En starkt bidragande anledning till att Toyota är så pass bra på att identifiera och lösa 

problem är deras villighet att experimentera. Ledare såväl som anställda ska inte vara 

rädda för att göra misstag, det är naturligt och misstag är det som vi lär oss allra mest av. 

Som tidigare beskrivet är nya idéer och annorlunda tillvägagångssätt ofta nyckeln för att 

uppfylla uppsatta måltillstånd, men detta kräver en acceptans till, och en uppmuntrande 

kultur som möjliggör, experimenterande. (Osono, et al., 2008). Vidare skriver Osono et 

al. (2008) att det mest praktiska sättet för att uppnå omöjliga mål, enligt Toyota, är att 

tänka djupgående men att agera småskaligt. Bryta ner problem till mätbara steg och att 

aldrig ge upp.  

“There is a natural tendency for individuals to perceive a problem and rush to a solution 

without stepping back to look at the facts.”  (Kimsey, 2010, p. 54) 

För att lyckas med Lean krävs ett ifrågasättande tankesätt med god 

problemlösningsförmåga. Det är viktigt att inte agera på vad en eller flera personer tror 

är ett problem utan att undersöka rotorsaken och finna det underliggande problemet. 

Användning av ”Go Gemba” (Gå till arbetsplatsen) är nödvändigt för just detta, att prata 

med de personer som faktiskt utför arbetet. (Kimsey, 2010). Bicheno et al. (2011) säger 

att ledare som nyttjar ”Go Gemba” kan svara på frågor rörande verksamheten, i mycket 

större utsträckning, än de som inte gör det. ”Go Gemba” delas av Bicheno et al. (2011) 

in i fyra delar: Gå till den fysiska arbetsplatsen, studera processen, observera vad som 
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händer och samla in fakta. Tre, enligt Kimsey (2010), vanliga brister hos företag vid 

problemlösning är: 

 Vetskap om problemet utan att se vad som verkligen pågår 

 Vetskap om problemet utan att ta reda på vad som orsakar det (rotorsaken) 

 Genomförd åtgärd har löst problemet utan att se efter om utfallet för åtgärden är 

som väntat, med andra ord så saknas förståelse för situationen 

”problems, errors and flaws will always exist.” (Osono, et al., 2008, p. 88) 

Ovan citat är något som alla anställda behöver förstå och med den kunskapen kommer 

insikten om att det alltid finns möjlighet till förbättring. Anställda ska uppmuntras till att 

lyfta fram problem och fel i verksamheten, men för att kunna göra det måste de först inse 

och erkänna att problem finns, alltid. Vidare krävs att problem ses som möjligheter att bli 

bättre samt att ledare stöttar och att verktyg för problemlösning finns tillgängliga. (Osono, 

et al., 2008) 

 

”NO PROBLEM = A PROBLEM” (Rother, 2010, p. 139) 

 

Toyotas förhållningssätt till problem är centrerat kring att djupt förstå problemet, inte att 

finna själva lösningen, den kommer av sig själv när tillräcklig förståelse infinner sig. 

(Rother, 2010) 

 

3.3.3 Verktyg för problemlösning 

3.3.3.1 PDCA 

Enligt Kimsey (2010) är det första steget för att skapa en Lean-främjande miljö att 

implementera PDCA ( Plan, Do, Check Act) cykeln. Även Clark et al. (2013) säger att 

PDCA är hjärtat för såväl långsiktigt som kortsiktigt arbete och att inga ihållande framsteg 

erhålls utan PDCA. Kimsey (2010) tydliggör beståndsdelarna: 

 Plan: Att gå till den plats där arbetet utförs och genom flertalet frågor söka vad 

det faktiska problemet och rotorsaken till det är. Erfarna ledare kan ofta förefalla 

redan ”veta” vilka problem som finns, men det går inte i linje med tankesättet för 

Lean, utgå ifrån fakta genom undersökning, observation och analys. Efter att ett 

eller flera problem identifierats tas ett flertal motåtgärder fram som kan lösa 

problemet. 
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  Do: Därefter väljs en av dessa åtgärder ut och genomförs i förhoppning om att 

problemet kan lösas.  

 Check: Analysera genomförd åtgärd noggrant och fastställ huruvida utkomsten av 

åtgärden var lyckad eller ej.  

 Act: Justera standarder i de processer som genomförda åtgärder visat positiva 

resultat. Positiva resultat syftar på reducering av slöseri. I de fall andra grupper 

eller avdelningar kan ha nytta av resultaten ska dessa informeras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 visar den klassiska PDCA cykeln med kärnan ”Go and See”. ”Go and See” är inte 

en del av den ursprungliga cykeln men har adderats då det, inom Toyota, ses som en så 

pass viktig del som krävs i alla moment. Oavsett hur säker en person är så måste de 

faktiska tillstånden, i processer, observeras för att ge en korrekt bild, inte minst eftersom 

situationen mycket väl kan ha förändrats i takt med att framsteg görs. Vidare är det inte 

tillräckligt att se efter endast en gång, då detta över tid medför en distansering till den 

verkliga situationen och det aktuella tillståndet. (Rother, 2010) 

 

 

 

 

 

Plan 

Do Check 

Act 

Go 
and 
See 

Figur 6 – PDCA (Rother, 2010, p. 135) 



 

25 

 

3.3.3.2 PDCA mot måltillstånd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att effektivt kunna nyttja PDCA vid arbete mot nästa måltillstånd utgår Toyota ifrån 

ett positivt synsätt beträffande individen. De antar: att människor gör sitt bästa, att 

problem är systemproblem (oavsett vem som utfört ett arbete skulle samma problem 

inträffat) samt att det finns en rotorsak till alla problem. Med andra ord att vara hård mot 

processen och inte mot människorna som arbetar med den. Detta synsätt givet möjliggör 

att steg kan börjas ta i figur 7, ovan. Varje trappsteg är unclear territory (se Figur 4 och 

5) och det är där PDCA kommer in som ett verktyg, inte bara för problemlösning, utan 

också för att nå nästa måltillstånd, se figur 8 nedan. (Rother, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den kanske viktigaste lärdomen från figur 8, är att PDCA ska nyttjas i snabba korta 

cykler. En process kan bestå av mängder av moment och det innebär att flertalet 

iterationer med PDCA krävs för att kunna lokalisera ett problem. Om en PDCA cykel 

genomförs på en större process kan det tredje stadiet, check, påvisa att något är fel, men 

det kan vara mycket svårt att säga var eftersom de två föregående stadierna, plan och do, 

Current 

Condition 

Seeing 
Farther 

Target 

Condition 

Next Target 
Condition 

Figur 7 – PDCA mot måltillstånd (Rother, 2010, p. 132) 

Current 

Condition 

Target 

Condition 

Figur 8 – PDCA varje trappsteg (Rother, 2010, p. 145) 
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kan vara mycket omfattande och således kan problemet finnas på många olika platser. 

Om den större processen istället går igenom flera kortare PDCA cykler kommer 

uppföljning ständigt att ske och problem som upptäcks kan enklare isoleras, analyseras 

och hanteras. (Rother, 2010) 

 

3.3.3.3 5 Varför 

Fem varför är en frågeställande teknik av iterativ karaktär vars syfte är att finna 

sambanden mellan orsak och effekt för ett specifikt problem. (Womack, et al., 1990) 

Namnet fem varför kommer ifrån att det oftast krävs fem iterationer för att nå rotorsaken 

för ett problem. (Gifu, et al., 2014) När ett fel eller problem uppstår behöver det ofta lösas 

omgående men genom att enbart lösa symptomet är problemet i grunden inte löst. Genom 

att ställa frågan varför fem gånger kommer rotorsaken att nås och det är då som det 

faktiska problemet kan lösas. Dock är det viktigt att observera problemet på den plats där 

det faktiskt uppstått och inte svara på fem varför genom slutledningsförmåga. Om fem 

varför besvaras genom deduktion (slutsatser utan observationer) kommer mängder med 

idéer om vad rotorsaken är att infinna sig och dessvärre kan samtliga vara felaktiga. 

Observation leder till att varje varför fråga har en förankring i verksamheten och svaren 

är baserade på fakta. (Minoura, 2003) 

Gifu et al. (2014) nämner tre fördelar med användning av fem varför: 

 Hjälpmedel för att identifiera rotorsaken för ett problem 

 Förtydligar förhållandet mellan olika rotorsaker för samma problem 

 Enkelt verktyg att lära och att applicera  

Vidare skriver Gifu et al. (2014) att det gäller att hitta den korrekta rotorsaken. Det kan, 

trots observation, finnas ett antal möjliga rotorsaker och då är det viktigt att inte bara 

isolera sig till en utan att vara öppen för att vald väg kan vara felaktig.  

Exempel på användning av fem varför (Toyota, 2015): 

 Det är en oljefläck på golvet. Varför? 

 För att en maskin läcker olja. Varför läcker den olja? 

 För att packningen är sönder. Varför är den sönder? 

 För att packningarna inte är tillräckligt bra? Varför är de inte det? 
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 För att vi gick efter priset. Varför gick vi efter priset? 

I ovan exempel kan svaret på den sista varför frågan vara att inköparna premieras för 

kortsiktiga besparingar, alltså är det rotorsaken och således är det där en förändring 

behöver ske för att få bukt med problemet. (Toyota, 2015) 

Ett kompletterande verktyg till fem varför är Ishikawadiagram i vilket olika orsaker 

skissas ut i förhållande till varandra för att få en heltäckande bild om vad rotorsaken till 

problemet är. Se figur 9 för hur ett Ishikawadiagram enkelt ser ut. (Bergman & Klefsjö, 

2012) 

 

 

 

 

 

 

Bergman & Klefsjö (2012) ger även förslag på sju områden där problemorsaker kan sökas 

om det är svårt att börja svara på varför frågorna:  

 Management. Tillräckligt stöd? 

 Människan. Erhållit tillräcklig träning och utbildning? 

 Metod. Rätt verktyg och rätt specificerat?  

 Mätning. Korrekt kalibrerade mätverktyg?  

 Maskin. Utförs lämpligt underhåll?  

 Material. Håller materialet den kvalitet som krävs för processen? 

 Miljö. Påverkar miljön utfallet? 

 

  

Kvalitets- 

problem 

Orsak 1 Orsak 2 Orsak 3 

Orsak 4 Orsak 5 Orsak 6 

Figur 9 – Ishikawadiagram (Bergman & Klefsjö, 2012, p. 243) 
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3.4 Implementera Lean  

3.4.1 Misslyckas med Lean 

Liker (2009) säger att de flesta försök som görs utav företag vid implementering av Lean 

är för lättvindiga. Fokus läggs på verktygen och inte på konceptet som helhet. För att 

lyckas med Lean krävs det att företag ser Lean som ett helhetssystem som genomsyrar 

kulturen och hela organisationen.  

 

Rother (2010) skriver att företag tittar på fel saker. Synliga aspekter så som verktyg och 

tekniker hamnar i fokus medan det som får dem att fungera glöms bort. För att lyckas 

med Lean är det centralt att se till hur ledning och ledare agerar, som genom stöd och 

engagemang motiverar personalen. Det är ett samspel där kulturen i organisationen 

möjliggör verktygen och i förlängningen ständiga förbättringar. (Rother, 2010) 

 

Osono et al. (2008) menar att det är den hårda sidan (verktygen) av Lean som oftast 

hamnar i fokus då den ter sig lättvindig att använda för andra företag. Problemet är att 

den mjuka sidan uteblir och det är den som möjliggör den hårda sidan.  

 

Halling (2012) beskriver att Lean om enfaldigt implementerat snarare får en negativ 

effekt på organisationen. Implementeras Lean enfaldigt som en verktygslåda försummas 

verktygsanvändarna eller människorna.   

 

”om det ensidigt implementeras ett system som tydligt påvisar brister och problem i 

produktionen men människorna som förväntas ta hand om och lösa problemen inte har 

kunskapen och förmågan att göra detta, på grund av bristande utbildning, träning och stöd, 

innebär det att de tvingas leva i en situation som enklast kan beskrivas som stressande och 

påfrestande” (Halling, 2012, p. 8) 

 

Att implementera Lean som ett projekt där utgångspunkten är att när systemet väl är 

implementerat finns kvar i organisationen, kommer med största sannolikhet inte att 

fungera. Lean är inte en kortvarig lösning på problem eller en kortsiktig investering för 

snabb avkastning. För att lyckas med Lean behöver det bli en naturlig del av 

verksamheten och något som företaget kontinuerligt arbetar med, dagligen. (Liker, 2009; 

Osono, et al., 2008; Rother, 2010) 



 

29 

 

Worley & Doolen (2006) menar att ledningen spelar en stor roll för att Lean 

framgångsrikt ska kunna implementeras. Engagemang från ledning och högsta chefer 

krävs för att anställda ska få tillräcklig med stöd och utbildning. Vidare även för att skapa 

tydlighet och mål med arbetet så att hela organisationen har en gemensam strävan. Att 

frigöra otillräcklig med resurser vid implementationsarbetet kan också leda till 

misslyckande, viktiga resurser är material och tid. Aktiv och deltagande ledning leder till 

stöd för implementationen och det fortsatta arbetet, medan brist på engagemang och 

delaktighet leder till motstånd från anställda. (Worley & Doolen, 2006) 

 

3.4.2 Kartläggning 

“Most companies start at the tool level, with no tie back to a business strategy”. So we 

suggest enterprises implement lean production by applying value stream mapping (VSM) 

to identify overall value stream of the supply chain and realize what Ohno Taiichi said 

“Decrease all waste of the whole process”. (Chen & Meng, 2010, p. 204) 

 

Kartläggning av värdekedjan innebär att rita upp flödet för material och information för 

att tydliggöra vägen genom företaget från leverantör till kund. Detta skapar en bild som 

är enkel att förstå och bidrar till ökad insikt om vad som faktiskt sker och framförallt var 

i flödet som värdehöjande aktiviteter utförs. Det är av största vikt att notera relevanta 

mätvärden, så som ledtid, vid kartläggningen. Kartläggningen hjälper företag att förstå 

var de befinner sig (nuvarande tillstånd) och var de vill befinna sig härnäst (måltillstånd).  

(Chen & Meng, 2010) 

 

The practices of enterprises have successfully implemented lean production prove that 

VSM can eliminate 50% waste process/steps, shorten cycle time by 30%, reduce variation 

from 30% to 5% and improve product quality greatly. So we should implement lean 

production first from VSM. (Chen & Meng, 2010, p. 204) 
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3.4.3 Hur implementera 

Följande är ett urval av de tips som Liker (2009, p. 354-357) presenterar i The Toyota 

Way: 

 Börja med att åtgärda det tekniska systemet, följ snabbt upp med 

kulturförändringar.  

 Först prova, sedan utbilda. 

 Kartlägg värdeflöden för att utveckla visioner om ett framtida tillstånd och för att 

alla ska ”lära sig att se”. 

 Organisera runt värdeflöden. 

 Gör det obligatoriskt. 

 Bygg vidare på företagets historia och utveckla ert eget sätt. 

Liker (2009) menar att synliggörandet av problem är ett av de första och viktigaste stegen 

företag måste ta. Det utgör också grunden i att förändra kulturen då det krävs ett annat 

arbetssätt. Låt de anställda prova sig fram till lösningar och utbilda under tiden. Att ”lära 

sig se” tar lång tid när det kommer till att identifiera problem och detta måste tränas hos 

såväl ledare som anställda. Genom att kartlägga värdeflöden kan företaget organisera 

verksamheten runt desamma. (Liker, 2009). Ledare ska i större utsträckning vara 

ansvariga för ett värdeflöde eller en process istället för en funktion. Genom ansvar för 

hela flödet för en produkt kan ledare se helheten och hur olika delar av företaget 

samspelar. (Womack & Jones, 1996). Det krävs ett aktivt arbete med Lean av alla i 

företaget varför det, av ledningen, bör göras till något obligatoriskt med faktiska 

konsekvenser för de som ignorerar systemet. (Liker, 2009) 

 “All-staff involvement is critical for an enterprise to successfully implement Lean 

Production.” (Chen & Meng, 2010, p. 205) 

 

Genom dagligt arbete med ständiga förbättringar tillsammans kontinuerliga uppföljningar 

från ledare förändras de anställdas dagliga rutiner och således kulturen vilket också krävs 

för att lyckas med Lean. (Chen & Meng, 2010). Kom ihåg att Lean ska implementeras i 

företaget och ingen annan stans. Ta idéer från Toyota men kopiera inte deras arbetssätt 

eller rutiner rakt av, utan se till de principer, verktyg och annat som erbjuds men anpassa 

det till den egna verksamheten för att den ska bli Lean. (Liker, 2009) 
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Osono et al. (2008) skriver om Toyotas medvetna kontradiktioner (motsägelser) i 

företaget och menar på att det är en nyckelfaktor för att de kommit dit de är. Vidare nämns 

tre steg för företag som önskar bli Lean: 

 Omfamna kontradiktioner som ett levnadssätt 

 Utveckla nödvändiga rutiner för att hantera och lösa dessa kontradiktioner 

 Låt alla anställda och omvärlden bidra med lösningar och idéer 

Med kontradiktioner menas t.ex. arbete mot omöjliga mål och för att effektivt bedriva det 

arbetet krävs rutiner så som PDCA och fem varför. Men för att verkligen lyckas krävs att 

alla anställda fritt får komma med tankar och idéer som också får motsäga det ledarna 

säger. (Osono, et al., 2008) 

 

Rother (2010) som förespråkar experimenterande inom organisationer menar att Lean inte 

handlar om att implementera nya tekniker, praktiker eller principer utan att bli Lean 

innebär att utveckla ett konsekvent beteende som genomsyrar organisationen. Den 

befintliga företagskulturen måste till större eller mindre utsträckning förändras och detta 

genomförs enligt Rother (2010) på följande vis:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Människor agerar på vanor och intränat beteende. För att förändra detta och således 

kulturen krävs att nya vanor skapas så att andra reaktioner följer. Detta förutsätter stöd 

från ledare genom att kombinera träning med utförande och kontinuerlig uppföljning. 

(Rother, 2010) 

 

  

People 

consciously 

practice new 

behaviors  

every day 

Over time this 

influences 

people’s 

thinking and 

attitudes 

In the long 

term this 

affects the 

organization 

culture 

Repeatedly practicing 

a new behavior pattern 

New habits, or neural 

pathways, form and 

solidify in the mid term 

Ultimately, over a long 

time, frame culture grows 

out of repeated behaviors 

Figur 10 – Förändra företagskulturen (Rother, 2010, p. 237) 
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3.5 Ledarskap 

När det kommer till implementationsprocessen så är det av största vikt att ledningen står 

bakom den. De viktigaste spelarna när det kommer till lyckad implementering är 

ledningen och företagets seniora ledare. Dessa måste arbeta med Lean innan resten av 

organisationen och dessa måste förstå vad det faktiskt innebär för att i förlängningen 

kunna lära och träna andra. (Rother, 2010). Vidare pekar Rother (2010) på två parametrar 

som ledare kan följa för att förändra kulturen: 

 Beteendet hos majoriteten av ledarna avgör hur övriga anställda uppfattar hur 

människor inom företaget bör agera vilket således formar den rådande kulturen. 

 Ledning och seniora ledare måste vara ett föredöme för övriga genom att aktivt 

jobba med ständig förbättring, träning, go and see osv. På så vis ges andra 

möjligheten att anamma detta sätt att arbeta. Det går inte att delegera ett sätt att 

leda på, det måste läras genom att träna och göra.  

Sörqvist (2001) skriver även han att det är av mycket stor betydelse att ha ledningens 

engagemang vid kartläggning av värdeflöde. Ledningens engagemang är så pass 

avgörande eftersom de bl.a. beslutar om resurser, tid och prioritet. Förankring hos 

ledningen kan exempelvis göras genom ett seminarium och fortlöpande rapportering 

kring arbetet bör ske för att vidhålla engagemanget. (Sörqvist, 2001) 

Liker (2009) argumenterar, likt Rother (2010), kring hur Lean i grunden kräver en 

förändring av företagskulturen och listar några punkter beträffande genomförandet: 

 

1. Börja uppifrån – det är möjligt att företagets ledning måste ommöbleras. 

2. Engagera de anställda nerifrån och uppåt. 

3. Låt mellanchefer få sälja in förändringen. 

4. Det tar tid att utveckla människor som verkligen förstår och lever enligt filosofin. 

5. På en svårighetsskala är det ”extremt svårt”. 
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Vidare har Liker (2009) tagit fram tre frågor som ett företag ska kunna svara ja på om en 

implementering av Lean ska ha en möjlighet att lyckas. Om svaret är nej på någon av 

frågorna handlar det om kortsiktiga åtgärder genom implementering av några verktyg. 

 

1. Är företagets högsta chefer engagerade i en långsiktig vision att öka värdet för 

kunden och samhället i stort? Det ska alltså inte handla om kortsiktiga vinster.  

2. Är företagets högsta chefer engagerade i att utveckla och involvera sina anställda 

och partners? Anställda ska inte bara ses som arbetskraft utan som resurser som 

kan frigöras när besparingar behöver göras.  

3. Kommer det att finnas kontinuitet i företagsledningens filosofi? Kan företaget 

vidhålla samma linje för företaget över lång tid, även när företagsledningen byts 

ut?  

Genom att svara nej på någon av ovanstående frågor menar Liker (2009) att företaget ej 

kommer lyckas med att framgångsrikt implementera Lean. Med andra ord kommer 

långsiktiga vinster och kontinuerliga förbättringar att utebli.  

 

Toyotas ledare skapar tillit i relationen till sina anställda genom att lyssna till tankar, idéer 

och förslag (Kotter & Schlesinger, 2008). Vidare tillit skapas då anställda får möjligheten 

att utvecklas genom prova egna förbättringsförslag, vilket leder till praktiskt tillämpning 

(träning) och bidrar till utvecklingen av ständiga förbättringar (Osono, et al., 2008). Geller 

(2002) menar att chefer kan öka motivation och självkänsla hos anställda genom att ge 

dem en riktning, att aktivt stötta och ge kontinuerlig feedback.  

 

Företagsledningen måste, enligt Emiliani (2006), satsa rejält på att verkligen förstå 

innebörden av ständiga förbättringar och respekt för människor. Endast genom 

grundläggande förståelse kan såväl finansiella som icke-finansiella förbättringar infinna 

sig över lång sikt. Det kräver att ledningen är engagerad och aktivt deltar i 

förbättringsarbete och implementeringsarbete. (Emiliani, 2006) 
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Bergman & Klefsjö (2012) skriver om ledare och chefer om menar på att det är en stor 

skillnad mellan dessa två. Skillnaderna visas i figur 11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidare listar Berman & Klefsjö (2012) tre punkter som utgör ett gott ledarskap: 

 Skapa en vision för organisationen tillsammans med medarbetarna, och på så sätt 

skapa en färdriktning för organisationen 

 Stödja medarbetarna, och därmed hela organisationen, att röra sig i denna riktning 

 Motivera och inspirera och på så sätt påskynda och underlätta rörelsen i visionens 

riktning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chefen driver på sina anställda 

ledaren inspirerar dem. 

Chefen förlitar sig på makt, 

ledaren förlitar sig på god vilja. 

Chefen väcker fruktan, 

ledaren utstrålar kärlek. 

Chefen säger ”jag” 

ledaren säger ”vi”. 

Chefen visar vem som gör fel, 

ledaren visar vad som är fel. 

Chefen vet hur allt ska göras, 

ledaren vet att göra det. 

Chefen kräver respekt, 

ledaren vinner respekt. 

Var därför en ledare, 

inte en chef.  

Chefen och ledaren 

Figur 11 – Olika ledarskap (Bergman & Klefsjö, 2012, p. 401) 
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4 Empiri  

 

4.1 Scania 

Scania tillverkar tunga lastbilar, bussar samt industri- och marinmotorer. De är en av de 

ledande producenterna inom dessa områden och tillhandahåller även olika tjänster. Scania 

har fler än 35000 anställda och är verksamma i cirka 100 länder. Scanias kärnvärden 

lyder: ”kunden först, respekt för individen och kvalitet”. (Scania, 2014) 

 

Sedan 2008 är Volkswagen huvudägare i Scania med 68,6 procent av rösterna. Företaget 

omsätter cirka 92 miljarder sek. (Scania, 2014). Scania har arbetat med Lean/SPS under 

cirka 20 år och betraktas av många som det främsta företaget i Sverige när det kommer 

till arbete med Lean (Respondent 2, Scania).  

 

 

4.2 Sandvik 

Sandvik är ett globalt industriföretag med fler än 47000 anställda. De producerar allt 

från stål till maskiner och är världsledande inom följande områden (Sandvik, 2014): 

 Verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning samt komponenter i 

hårdmetall och andra hårda material 

 Maskiner och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin samt olika typer av 

processanläggningar 

 Produkter i avancerade rostfria stål, speciallegeringar och titan samt metalliska 

och keramiska motståndsmaterial 

Vidare är Sandvikskoncernen uppdelad i fem affärsområden: Mining, Machining 

solutions, Materials technology, Construction och Venture. Koncernen omsätter cirka 89 

miljarder sek. (Sandvik, 2014). Lean implementerades vid Sandvik i Sandviken för mer 

än tio år sedan och gjordes så med hjälp utav en konsultfirma (Respondent 3, Sandvik).  
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4.3 Sammanfattning av intervjuer 

4.3.1 Respondent 1 och 2 Scania 

Sammanställning av intervjuer med Respondent 1 och 2 (Scania), Chef lokal SPS Office 

samt Produktionschef, Södertälje 

Separata intervjuer á 2 timmar, 2:a december 2014 

 

Respondent 1 (Scania) erhöll inte intervjufrågorna i förväg varför intervjun i mindre 

utsträckning handlar om de specifika frågorna. Notera dock att intervjun styrdes för att 

säkerställa insamling av relevant material.  

 

Bakgrund 

Respondent 1 (Scania) var tidigare skeptisk till produktion. Enkelt, bara att producera, 

förenklad syn på svårigheterna med montering och andra steg. Utbildad civilingenjör vid 

KTH, maskiningenjör. Jobbade först med R&D. Såg sig inte som en Lean-människa, läste 

inte Lean vid KTH. Scania Production System (SPS) är Scanias egenutvecklade 

produktionssystem och det har sina grunder från Lean eller Toyota Production System 

(TPS). 

 

Hur ser du på Lean? 

Igår: När Respondent 2 (Scania) tänker Lean tänker han på SPS. Lära sig filosofier, 

principer och metoder (5S, standarder). Att bygga basen för konceptet (Lean) börjar i en 

förståelse om vad det egentligen innebär. 

Idag: Ledarskapsdelen alltid varit viktig, men inte alltid med korrekt riktning. 

Ledarskapet har gått mer mot att leda genom principer och metoder, visa det och sig själv 

i verksamheten. Arbetssättet ska synas, ge resultat och synas i KPI(Key performance 

indicator)/nyckeltal.  

Imorgon: Lean/SPS blir bredare, dvs. inte bara ett system för produktion, utan även för 

tjänstemän. Exempel: Takta projekt som inte rör produktion, t.ex. supportavdelningar 

som HR. Idag är Lean/SPS en företagskultur. 
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3 viktigaste parametrarna med Lean enligt Respondent 2 (Scania): 

1. Struktur, kartläggning 

2. Ledarskap  

3. Resultat 

Respondent 2 (Scania) visade vid genomvandring i fabriken hur värdeflödet ser ut vid 

tillverkning av motorer och hur de arbetar i strukturerade processer. 

 

Ledstjärna:  

Kunden först, respekt för individen och eliminera slöseri (Scanias värderingar) 

 

TPS-huset 

Scania har ett eget hus som de kallar SPS-huset. Det har stora likheter med Toyotas TPS-

hus och är baserat på detta. Däremot är det justerat för att passa Scanias verksamhet, deras 

värderingar och mål. Respondent 2 (Scania) säger att huset kontinuerligt nyttjas i 

verksamheten som en grund att stå på. Respondent 2 (Scania) visar även en bild på huset 

men denna inkluderas inte i detta arbete.  

 

3 bästa Lean verktygen enligt Respondent 2 (Scania):  

1. 5S  

2. 5 Varför  

3. Metodbeskrivning (Real Time Management (RTM)), realtidsuppföljning 

 

Förändringsarbete 

I fabriken vad det mycket fokus på montering – provning (test) och målning, som är de 

avslutande stegen, blev lidande och således en flaskhals. Effektiv montering räcker inte 

när det blir kö så fort den är avklarad.  

Första chefsjobbet inom SPS för Respondent 1 (Scania), omorganisering för att lösa ovan 

problem. Tidigare fokus för SPS office:  

- Låg under kvalitet som separat avdelning 

- Tavelmöten och admisitration 

Ändring: 

- Ligger nu under fabrikschefen, närmare verksamheten 
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Initialt skapades grupper om 1 teamledare, 2 montörer och 1 support från SPS office. 

Under tiden stöd fanns för guppen i form av support skedde förbättringsarbete men detta 

avtog när stödet togs bort. Teamledare och montörer saknade kunskap, träning och 

erfarenhet för att fortsätta arbetet på egen hand. Då insågs att samtliga första linjens chefer 

aktivt behöver delta i förbättringsarbetet för att den stora massan ska kunna involveras. 

Denna insikt resulterade i intern träning inom SPS för dessa chefer. 

 

Utbildning 

Denna internutbildning är en 9-dagarsprocess som är uppdelad i 3 områden, nämligen: 

1. Att se + 5s 

2. Standard + 5s 

3. Problemlösning 

Respondent 1 (Scania) betonar vikten av de olika områdena och att träning av största vikt, 

notera skillnaden på träning och utbildning. Att sitta i ett klassrum kan ge teoretisk 

förståelse, men det krävs diskussioner med andra personer och faktisk träning genom 

tillämpande av teorier i verkligenheten. Varför 9-dagarsutbildningen består av olika delar, 

så som undervisning och egna studier, men viktigast är direkt träning av det som studerats. 

T.ex. går de till monteringslinan, tittar och diskuterar direkt efter undervisning för att 

omedelbart kunna applicera vad som studerats. Just att titta är också första delen av 

utbildningen. ”Att se tar tid” säger Respondent 1 (Scania).  

Den andra delen av utbildningen består i att förstå vikten och användandet av standarder. 

Träna på standarder och ta fram instruktioner samt elementblad. I detta steg tillämpas en 

praktisk träning där deltagarna sitter vid bord och simulerar produktion av antenner. Det 

ger en praktisk förståelse för standarder, hur de kan förbättras och tillämpas i 

verksamheten.  

Gemensamt för de 2 första områdena är 5S. Respondent 1 (Scania) säger att bilden av 5S 

har förändrats från att tidigare handlat mest om att städa, sortera och strukturera, men att 

5S i dagsläget ses som ”förutsättningar för att lyckas”. 5S används för att fokusera på 

rätt saker och är ett verktyg i strävan efter bl.a. 0 olyckor och 0 fel. 5S ska koppla samman 

standarder och verklighet. Arbetade tidigare med 5S i ordningsföljden (Liker, 2009): 

1. Sortera 

2. Strukturera 

3. Städa 

4. Standardisera 
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5. Skapa en vana/självdisciplin 

Detta medförde att motivationen ofta tröt efter att ett par punkter var avklarade. Ofta kom 

de ungefär halvvägs genom listan och 5S var då inte förutsättningar för att lyckas, utan 

snarare något som bara gjordes för att det skulle göras. När mer insikt fanns förstod de att 

arbetet med 5S behövdes bedrivas annorlunda. Nedan figur utformades för arbetet: 

 

Tabell 1 – 5S (Respondent 1, Scania) 

5S Tabell 1S (Sortera) 2S (Strukturera) 3S (Städa) 

4S (Standardisera)    

5S (Skapa vana)    

 

När arbetet fortskred med ovan tabell ökade förståelsen och eliminerade kravet på att 5S 

ska bedrivas i en särskild ordning. Användandet är enkelt och genomtänkt. Först väljs det 

område av 1-3 som arbetsplatsen främst behöver förbättras inom, varpå det arbetet bedrivs 

samtidigt som det ”låses” med 4 och 5. ”Dyk på 1 till 3 och lås med 4 till 5”. Detta 

eftersom 4 och 5 är mer övergripande och genomsyrar de andra 3. Exempel: Välj 3 för en 

skitig arbetsplats och städa tills önskad nivå är uppnådd. Standardisera (4) sedan 

arbetssättet så att denna nivå bibehålls och integrera detta arbetssätt så att det blir till en 

vana (5).  

Det tredje området i utbildningen består av problemlösning. Det handlar mycket om sunt 

förnuft, agera på fakta och att finna rotorsaker. Det mest framträdande verktyget är 5 

varför som används för att leta rotorsaker. Även en modell för att snabbt lösa problem 

används inom SPS, kallat 24h. Syftet är som namnet antyder att lösa problem inom 24h 

och är utformat med ett antal checkfrågor som ska besvaras för att problemet ska lösas. 

Problemet med 24h var att det inte fungerade i praktiken då användarna betraktade 

problem som lösta efter att checkfrågorna besvarats. Detta innebar att 24h inte lyfte fram 

underliggande problem. Även 24h kräver alltså utbildning för att användas och för att 

korrekt lösa problemen där de verkligen uppstår, grundorsaken. Här kommer 5 varför in 

som problemlösningsverktyg för att möjliggöra framtagning av rotorsak till problem. 

Respondent 1 (Scania) menar att det är enkelt att svara på 5 varför och att det helt beror 

på vilka frågor personer väljer att ställa. Många gånger är det bra att rita upp 5 varför och 

göra ett fiskbensdiagram för att tydliggöra vilka olika vägar som kan tas. Det gäller att 

verktyg, som 5 varför, används på rätt sätt.  
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Fortsättning Förändringsarbete 

Fokus för det fortsatta arbetet med SPS blev uppdelat inom 3 huvudområden: 

1. Träna och utbilda chefer, 9-dagarsutbildningen 

2. Scania Basic Skills (SBS), utbildning och träning för montörer och Teamledare 

3. Träna nyanställda 

Nu sågs goda resultat i de flesta områden, bl.a. i form av: färre defekter, reducerad 

stopptid, lägre sjukfrånvaro och mindre antal skador. Men det som SPS Office nu kunde 

konstatera var att vissa avdelningar gick bättre än andra och detta berodde till stor del på 

att cheferna ovanför första linjens chefer inte var utbildande i samma utsträckning. Som 

följd ges därför även 9-dagarsutbildningen till dessa chefer.  

 

Implementering 

Om bandet fick spolas tillbaka säger Respondent 1 (Scania) att arbetet med SPS först 

skulle ha förankrats hos alla chefer i större utsträckning. Detta för att stödet uppåt alltid 

ska finnas. Undvika interna konflikter och motsättningar.  

Respondent 1 (Scania)s val av de viktigaste Lean-verktygen: 

- Standarder 

- Stå och se 

- 5S 

 

För att motivera anställda och chefer krävs delaktighet. Låt alla vara med och förklara 

varför SPS är bra att använda och vad som är syftet med det. Detta görs t.ex. genom 

träning.  

Respondent 1 (Scania) visar med en enkel och tydlig bild (figur 12) på varför och hur 

SPS/Lean är ett så bra system: 
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Bilden är en hierarkisk pyramid där ledning är högst upp och montörer är längst ner. 

Grundtanken är att fler hjärnor löser ett problem bättre än ett fåtal. Från början bestämmer 

15 hur arbetet ska bedrivas för alla, men genom involvering, träning och utbildning 

kommer även nästa steg i pyramiden med i arbetet. Målet är sedan att det sista steget 

också ska tas. När alla i pyramiden arbetar tillsammans mot samma mål med samma 

problem finns det, i detta exempel, 1215 hjärnor som arbetar, istället för som i början, 15.  

 

Leans mjuka värden:  

Applicering avgör om hårt eller mjukt. ”Personalen är inte en resurs, personalen har 

resurser”. Kunskap byggs hos personal, personal är unik med kunskap, erfarenhet och 

kultur. Alla kan köpa samma sorts maskiner, men individer skiljer sig alltid åt. Inte leta 

syndabockar – se avvikelser för vad de är. Accepterat att göra fel, men inte att hänga ut 

någon. Grundinställningen är att ingen gör fel för att de vill göra fel. När något blir fel så 

beror det på något, och rotorsaken till varför behöver hittas och åtgärdas. Personer ska 

inte må dåligt över att något blir fel eller att ett problem uppstår. Problem ska lyftas fram 

som något positivt för att kunna utvecklas. (Respondent 2, Scania) 

 

3 viktigaste parametrarna för att lyckas implementera Lean:  

1. Ledningens engagemang – utan det är det ingen idé att en försöka. Förr eller 

senare krävs ledningens stöd och förståelse för vad verksamheten vill och kan få 

ut genom att använda Lean. Ledningens engagemang är ett måste. Det räcker inte 

15 

300 

900 

Figur 12 – Hierarkisk pyramid (Respondent 1, Scania) 
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heller med lite kunskap utan det krävs att ledningen utöver engagemang har en 

förståelse för Lean som system. 

2. Frågeställningar för att lyckas med Lean: Vilket problem ska Lean lösa? Varför 

ska vi göra det?  

3. Involvera och engagera människor, såväl chefer som anställda. Lean skapar en 

kultur, vilket innebär att det inte går att genomföra som en kampanj eller ett 

projekt.  

Respondent 2 (Scania) menar att ”Träning är grunden” för att Lean ska kunna 

implementeras. Det bygger på att ledningen besitter tillräcklig kunskap och att den 

utbildning som sker säkerställs genom praktisk tillämpning i arbetet. Att så många företag 

misslyckas beror, enligt Respondent 2 (Scania), framförallt pga. ovanstående faktorer. 

Medan Respondent 1 (Scania) framhåller följande parametrar:  

- Inget beteende skapas, endast punktinsatser 

- Det tar minst 1 år att förändra kulturen, arbetet kommer att ta lång tid 

- Initiativ måste komma från chefen 

- Implementeringen får inte genomföras som ett projekt 

 

Har Scania lyckats eller misslyckats med att implementera Lean: 

Lean, eller snarare SPS, fungerar mycket bra på Scania. Delvis beror det på vetskapen av 

att det finns väldigt mycket kvar att göra och att utvecklingspotentialen är enorm. 

Respondent 2 (Scania) beskriver det som att Scania är på god väg i sitt arbete med SPS 

och att de är på rätt väg. Något som är mycket viktigt är att veta var verksamheten är idag, 

nuläget. ”Glöm inte var du är, titta inte bara på vart du vill”. (Respondent 2, Scania) 

 

Scania använder sig av nedanstående bild (Figur 13) för att ”inte gå vilse” på vägen mot 

visionen. Respondent 2 (Scania) säger att det är vanligt att företag försöker ta fram en 

plan för hur visionen ska nås hela vägen från nuläget. Problemet är att det inte går att se 

hela vägen från nuläget. Bilden illustrerar genom trappsteg hur arbetet mot visionen ska 

ske. Från nuläget går det inte att se särskilt lång, kanske endast ett eller två steg framåt 

och det kanske inte ens är korrekt bild som ses. För varje steg som tas behöver riktningen 

utvärderas huruvida steget är taget i rätt riktning eller ej. Pilarna på första steget illustrerar 

3 vägar som markant skiljer sig från den önskade vägen medan ett alternativ stämmer väl 

med hur företaget vill utvecklas. Genom att ta små steg och kontinuerligt utvärdera dem 

kan ett företag långsamt arbeta mot den riktning de vill. Försöker företag istället ta 
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jättekliv riskerar de att hamna långt ifrån den önskade vägen och antalet trappsteg mot 

visionen kanske rent utav ökar istället för att minska. PDCA är verktyget som används 

för att ta de små stegen och för att utvärdera resultaten i realtid. Det viktigaste är att gå åt 

rätt håll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spola tillbaka bandet, vad skulle ha gjorts annorlunda: 

Respektera den tid det tar, var uthållig. Arbetet med Lean/SPS tar mycket längre tid än 

vad många först tror. Eventuellt kunde ledningen ha drivit det lite hårdare och snabbare, 

men Respondent 2 (Scania) är osäker på om det hade gjort någon skillnad. Det har 

bedrivits mycket utbildning vilket är bra, men i början följdes den inte upp tillräckligt 

mycket. Det blev just utbildning och inte träning, i alla fall inte i den utsträckning som 

behövs. Lean/SPS måste användas dagligen för att utvecklas och bli framgångsrikt.  

Det krävs att någon efterfrågar det (SPS) och att någon tränar/undervisar. ”Cheferna 

måste veta hur man skapar förutsättningar för att SPS lever vidare, används och 

utvecklas”. Som exempel säger Respondent 2 (Scania): ”Vad händer när någon har 

funderingar eller kanske är nöjd med sitt arbete?” Det är av största vikt att montörerna 

känner sig sedda, att deras jobb är viktigt och att chefen visar sig på arbetsplatsen och inte 

gömmer sig på kontoret.  

Vision 

Nuläge 

Figur 13 – Nulägestrappan (Respondent 2, Scania) 
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3 Leanverktyg att inleda med enligt Respondent 2 (Scania): 

1. 5S, med aktuell syn, dvs. skapa förutsättningar för att lyckas 

2. Nulägestrappan 

3. Gör! Analysera inte sönder 

Respondent 2 (Scania) utvecklar sin tredje punkt och menar att företag ofta vill planera 

och analysera för mycket. Enligt Respondent 2 (Scania) är det viktigt att våga göra saker 

även när de inte är analyserade till 100%.  

 

Motivera och engagera personalen: 

Var transparant med vad företaget gör och varför. Öppna och ärliga med att svara på 

frågor och inte dölja något. Om högre chefer döljer något kan det skapa barriärer mellan 

chefer och även mot anställda, vilket leder till motsättningar och motstånd i arbetet. Skapa 

en delaktighet genom att involvera såväl chefer som anställda. 

Skapa förutsättningar genom att frigöra tid och resurser till förbättringsarbete. Alla nivåer 

behöver stöd för att kunna fokusera på arbetet med Lean/SPS.  

Uppmuntra till nytänkande och experimenterande. Lyssna till idéer från alla nivåer och 

möjliggör förbättringsarbetet. Mät resultatet, var delaktig och följ upp kontinuerligt. 

Teamledare ska kunna i princip alla arbetsmoment för den del teamledaren ansvarar och 

ska kunna täcka för montören vid behov. Detta innebär att teamledaren, likt montören, är 

kollektivanställd.  

 

Konsulter: 

Konsulter kan nog vara bra att anlita vid implementering av Lean. Men Respondent 2 

(Scania) menar att det troligen inte kommer att ge något om inte ledningens engagemang 

och kunskap samt insikt inom Lean finns. ”Konsulter ska engagera och utbilda 

ledningen”. När ledningen är med på varför Lean ska implementeras och vilket problem 

systemet ska lösa finns förutsättningarna för att gå vidare.  

 

Framtiden: 

I framtiden tänker Respondent 2 (Scania) på utvecklingen av Lean inom andra områden 

än, primärt, produktionen. Att de på andra delar av verksamheten kan använda Lean. 

Tillämpning av principer på tjänstemannasidan medför stora utmaningar men det finns 

säkerligen också mycket att vinna på det.  

 



 

45 

 

4.3.2 Respondent 3 Sandvik 

Sammanställning av intervju med Respondent 3 (Sandvik), Master of Metals, Sandviken 

2,5 timmar, 4:e december 2014 

 

Respondent 3 (Sandvik) arbetar med kärnkraftsrör som säljs till aktiva delen i 

kärnkraftverk. Mycket höga krav på noggrannhet, säkerhet, kvalitet och 

leveransprecision. 

  

Lean, idag: 

Lean innebär ständiga förbättringar där ett kraftigt fokus ligger på respekt för individen. 

Teamledare (montörens närmaste chef) ska kunna i princip alla arbetsmoment för den 

slinga han eller hon ansvarar för. Arbete ska ske i processer och inte i funktioner. Lean är 

framförallt praktiskt tänkande och sunt förnuft. 

 

Lean, igår och historia i Sandvik: 

Konsulter anlitades för att införa Lean inom Sandvik. Respondent 3 (Sandvik) var en av 

de som erhöll utbildning av konsulterna under implementationen. Konsulterna utbildade 

ca 25 personer till navigatörer och dessa personer kom samtliga från ”Bussines Systems” 

som är en avdelning direkt underordnad Vd:n. Navigatörerna arbetade sedan tillsammans 

med konsulterna under implementationstiden.  

 Mycket av arbetet bestod av att kartlägga flöden och strukturer i verksamheten. Fokus 

låg på implementering av metoder/verktyg där tavelmöten och 5S var mest framträdande. 

Verktygen användes för att de blev tillsagda, upplevdes inte som att någon egentligen 

brydde sig.   

Konsulterna som anlitades drev implementeringen under 16 veckor. Under dessa 16 

veckor kände sig anställda sedda, flertal framsteg gjordes – bl.a. gick produktiviteten 

uppåt och det upplevdes, av majoriteten, som någonting positivt. Men när konsulterna 

försvann återgick arbetet till sitt tidigare stadie och de vinster som var gjorda försvann 

relativt fort. Notera att navigatörerna, som också hjälpt till, ”försvann”. 

Idag har Lean blivit en del av Sandviks strategier. Respondent 3 (Sandvik) menar att det 

var bra att anlita konsulterna trots att det inte blev bestående effekter. Det bidrog till ett 

ögonöppnande om att arbetet kan bedrivas effektivare. Ett stort problem med 

implementeringsmetoden var att det saknades stöd för människor, fokus var på siffror och 

verktyg.  
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Ledarskapets effekter efter 16 veckor: 

Under implementationstiden med konsulterna varierade resultaten mellan teamen och 

detta, menar Respondent 3 (Sandvik), till stor del beror på ledarskapet. Samtliga 

arbetsplatser skapade instruktioner och elementblad för att visuellt finnas tillgängligt vid 

respektive station. Detta upplevdes som positivt och skapade struktur och standard.  

Efter de 16 veckorna handlade det till stor del om kompetensbrist hos ledare och detta 

ledde till att arbetet med Lean avtog i teamen. Respondent 3 (Sandvik) menar att om 

”ledarskapet inte passar så har det utvecklats felaktigt i organisationen”, detta innebär 

alltså att det inte nödvändigtvis är ledaren eller chefen som är hindret. Den mentalitet, 

eller kultur, som finns på Sandvik har bidragit till att ledarskapet utvecklats till chefer 

istället för till ledare. En grundtanke med Lean är enligt Respondent 3 (Sandvik) att 

ansvaret för arbetet delas upp och mer inflytande ges till de längst ner i organisationen. 

Tyvärr finns det många chefer, på Sandvik, som inte ser någon vinning med det eftersom 

de då ”förlorar” delar av sin makt. Alltså bromsar cheferna till stor utsträckning 

möjligheterna till att nyttja Lean inom företaget. 

 

Lean imorgon: 

Tillverkande företag står inför stora utmaningar då samhället blir mer och mer fokuserat 

på tjänster. System som Lean behöver utvecklas för att användas inom områden även 

utanför produktion. T.ex. inom produktutveckling, supportavdelningar och 

tjänstemannasektorn.  

En framtida utmaning för Sandvik är att väldigt många inte förstår vad Lean innebär och 

att respekt för individen är något som måste lyftas fram i alla led inom organisationen. 

Många, på Sandvik, ser Lean som ett verktyg för att minska kostnader och tjäna mer 

pengar. Även om det finns sanning i det måste insikten om att det handlar om 

processtyrning infinna sig.  

 

3 viktigaste parametrarna med Lean: 

1. Respekt för individen 

2. Ständiga förbättringar 

3. Processer 
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Ledstjärna: 

Avdelningen där Respondent 3 (Sandvik) arbetar ligger fokus nu på tillverkning mot 

kundorder samt att minimera lagren. De har mycket högt kundfokus och under 

nästkommande år är det framförallt två delar som ska fokuseras: 

- Förkorta ledtider, succesivt 

- FIFO flödes ska införas, grundligt 

 

TPS huset, har Sandvik ett eget hus: 

Det fanns tidigare ett Sandvikhus som utformades i samband med implementeringen av 

Lean. Det hade sina grunder från Toyotas hus, men det har sedan ett flertal år försvunnit. 

Respondent 3 (Sandvik) vet inte varför huset inte längre används.  

 

3 bästa Lean-verktygen:  

1. Tavelmöte 

2. 5S 

3. Ständiga förbättringar team 

 

Mjuka sidan med Lean: 

Principerna som mjuka delen av Lean består av är a och o enligt Respondent 3 (Sandvik). 

Utan de och förståelse kring dem finns inget Lean. Respondent 3 (Sandvik) nämner 

följande tre principer: 

- Respekt för individen 

- Ständiga förbättringar 

- Kunden i centrum 

 

3 viktigaste parametrarna för att framgångsrikt implementera Lean: 

1. Ledarskapet. Det måste vara moget och ha en vilja att införa Lean. Krävs att 

kompetens finns på alla nivåer – uppifrån och ner. Vid genomförande ska det inte 

bara göras för att chefen säger så, det ska grunda sig i förståelse för vad och varför 

något ska genomföras.  

2. Tid. Det måste finnas en förståelse för att arbetet med Lean tar tid och det måste 

accepteras. ”Lean är en dynamisk utvecklingsprocess”.  

3. Kultur och kompetens. Ofta förstår ”golvet” fort vad Lean innebär och att mycket 

ligger i att fokusera på processen och pull istället för push. När chefer sedan tar 
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beslut som är i direkt motsägelse till processfokus skapas irritation och 

motsättningar byggs. Detta beror på kompetensbrist och en föråldrad kultur som 

behöver utvecklas. Beslut måste fattas i enlighet med vad Lean innebär för att 

över huvud taget kunna implementeras och i förlängningen införliva den kultur 

det innebär. Problem är att chefer, medvetet eller omedvetet, bygger barriärer och 

försvårar arbetet.  

 

Varför misslyckas så många företag med Lean: 

För att de ser Lean som en ”Verktygsbaserad implementering för att tjäna pengar”.  

 

Har Sandvik lyckats eller misslyckats: 

När implementeringen gjordes med hjälp av konsulterna var det mycket lyckat, men det 

varade ju endast under de 16 veckorna. Därefter misslyckades Sandvik. Det som däremot 

var positivt som togs med var att: förändringsbehovet blev tydligt, kulturella förändringar 

är nödvändiga och det blev ett uppvaknande för företaget.  

Respondent 3 (Sandvik) menar att Sandvik behärskar verktygslådan relativt väl men att 

den mjuka sidan inte bejakats. Företaget är traditionellt funktionsinriktat och har en starkt 

rotad kultur baserad på det som behöver förändras.  

 

Chefen vid Respondent 3 (Sandvik) avdelning är relativt ny och kommunicerar 

följande i sitt ledarskap: 

1. Säkerhet 

2. Kvalité 

3. Leveransprecision 

4. Kostnad 

Ovanstående berättade Respondent 3 (Sandvik) om när jag berättade på Scanias hus och 

hur deras mitt är 4 nästan identiska punkter.  

 

Spola tillbaka bandet och gör annorlunda, vad: 

Implementeringen skulle ske först på principnivå genom utbildning och diskussion för att 

skapa en förståelse innan det faktiska arbetet initieras. Detta behövs för chefer på alla 

nivåer. Lean är ett praktiskt system och det är så det ska användas, inte som många gör - 

som en teoriprodukt.  
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3 verktyg för att inleda Lean-arbetet i ett företag: 

1. 5S  

2. Tavelmöten 

3. Frågeställningen: ”What’s in it for me?”. Att exemplifiera varför Lean ska 

genomföras och hur det förbättrar arbetet.  

 

Motivera och engagera personal: 

Chefer fick utbildning av konsulter eller navigatörer i arbetet med Lean, men för övriga 

anställda var det mycket begränsat. För ”golvet” var det lyssna och gör med samma ”chef” 

som tidigare. Respondent 3 (Sandvik) menar att det är tydligt att det genomfördes 

felaktigt när alla förbättringar mer eller mindre försvann direkt efter konsulternas 16 

veckors period. Visserligen fanns navigatörerna kvar och de var duktiga men när 

konsulterna försvann så slutade även navigatörerna visa sig. Den enda motivationen för 

montörer och operatörer var att de blev sedda i större utsträckning under projekttiden. Att 

det genomfördes som projekt var också fel säger Respondent 3 (Sandvik).  

Implementeringen var arbetsmässigt och finansiellt lyckad i 16 veckor. Den styrdes av 

verktyg och finansiella mål, inte av människor och processer. Som liknelse nämner 

Respondent 3 (Sandvik) Dupont-modellen och att målen med implementeringen var den 

del längst till höger i densamma.  

 

Skillnader mellan Svenska företag och Toyota: 

Kulturen, individer och kunskap. Det finns också en enorm trygghet i att arbeta på Toyota. 

Sandvik är väldigt funktionellt styrt likt stuprör medan Toyota har en mycket plattare och 

öppnare organisation. Svenska företag klarar inte av att tänka som Toyota och anamma 

deras företagskultur. Att visa ödmjukhet och sätta människan i fokus vore bara det ett 

stort steg. Att teamledare kan ”täcka” en arbetsplats vid en sjukskrivning vore en bra sak, 

men det går inte eftersom teamledaren är tjänsteman medan operatören är 

kollektivanställd.  

 

Inställning, göra fel, experimentera och lyfta fram problem: 

Det finns, på Sandvik, en liten acceptans till att göra fel. Saker ska göras rätt. Beträffande 

experimenterande är Respondent 3 (Sandvik) tveksam men det är i varje fall ingen uttalad 

del av kulturen. Den nya Vd:n tycker däremot att det är av stor vikt att tillbud och misstag 

rapporteras för att kunna reducera antalet olyckor, och det är ju ett steg i rätt riktning. 
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Vd:n har placerat säkerhetsarbete högst upp på agendan och trycker hårt på ledarskapet i 

det avseendet. Att lyfta fram problem är inte heller det någonting positivt. Det är något 

som däremot precis har förändrats med den nya Vd:n som snarare uppmuntrar att problem 

lyfts fram. Respondent 3 (Sandvik) nämner ett par exempel från de senaste 2 åren där han 

personligen belyst problem beträffande säkerhet och kundbemötande. I båda fallen har 

det snarare skapat irritation hos berörda chefer än något annat. Förslagen sågades men 

båda har idag realiserats tack vara det nya ledarskapet (Vd:n). 

 

Erfarenhet från tidigare arbete med förbättringar: 

Respondent 3 (Sandvik) berättar om hur han tidigare deltog i en grupp som bedrev 

förbättringsarbete. Exempelvis kunde det vara att analysera arbetet kring en maskin för 

att höja säkerhet och kvalitet. Vid detta arbete diskuterades arbetsplatsen med anställda 

och teamledare. ”Teamledare pekar ofta på några motstridiga personer som inte kommer 

vara till någon hjälp alls” säger Respondent 3 (Sandvik). Allteftersom förbättringsarbetet 

bedrevs blev det ofta tydligt att det var dessa ”motstridiga personer” som hade de bästa 

idéerna och var mest förändringsbenägna. Återigen är det ledarskapet som är felaktigt. 

Det stryper och trycker ner anställda och deras idéer istället för att ta till vara på dem och 

se dem som möjligheter till förbättring och utveckling. ”Vi behöver bra ledare, inte 

dåliga chefer”. 

 

Skapa varaktighet efter implementation av Lean: 

Om implementationen genomförs som projekt, likt Sandvik, är det viktigt att det inte blir 

ett stort vakuum när konsulterna försvinner. Såväl arbetare som chefer behöver fortsatt 

stöd för att lyckas. Förändra cheferna till ledare som möjliggör istället för att motverka. 

Det krävs en bärande och hållbar struktur för fortsatt arbete med Lean efter 

implementeringen. ”Prestigen måste bort ur kulturen och det gäller för såväl anställda 

som chefer”. Det är viktigt att vet hur fallgropar ska hanteras, för det är inte en fråga om 

de uppstår utan när de uppstår.  
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5 Analys och Diskussion 

5.1 Förstå Lean 

5.1.1 Vad är Lean 

Liker (2009) menar på att Lean är ett system som ger människor verktyg för att ständigt 

förbättra sitt arbete. Men att Lean inte bara består av effektiviserings- och 

förbättringstekniker utan att det är en kultur. Respondent 2 (Scania) säger att Lean bygger 

på filosofier, principer och metoder så som 5S och standarder, men att det centrala för 

Lean är en förståelse för vad det egentligen innebär. Vidare säger Respondent 2 (Scania): 

”Personalen är inte en resurs, personalen har resurser”. Något som väl överensstämmer 

med Liker’s (2009) förklaring om vad Lean faktiskt innebär. Respondent 3 (Sandvik) ger 

en liknande tolkning och menar att Lean handlar om ständiga förbättringar där kraftigt 

fokus ligger i respekt för individen. Vidare säger Respondent 3 (Sandvik) att arbete ska 

ske i processer, inte i funktioner och att Lean framförallt innebär praktiskt tänkande och 

sunt förnuft.  

 

Samtliga respondenter uttrycker liknande, men inte identiska, uppfattningar kring vad 

Lean innebär och detta ligger mycket nära vad Pettersen (2009) skriver och menar på att 

varje organisation på egen hand bör definiera innebörden. Vidare skriver Pettersen (2009) 

att olika definitioner av Lean är ögonblicksbilder då systemet är under kontinuerlig 

utveckling. Att ett system som ska bidra med kontinuerliga förbättringar också befinner 

sig i kontinuerlig utveckling förefaller mycket logiskt. Liker’s (2009) definition finns 

presenterad som ett exempel på en sådan samtidigt som det, troligen, är den bredaste.  

 

5.1.2 TPS-huset 

Såväl Scania (Respondent 2, Scania) som Sandvik (Respondent 3, Sandvik) nyttjade 

”hus” liknande TPS-huset (Liker, 2009) vid implementeringen av Lean. TPS-huset ger en 

tydlig överblick av Lean, hur olika delar samverkar och vad som är viktigast. (Liker, 

2009). SPS-huset är Scanias benämning och detta nyttjas fortsatt i verksamheten 

(Respondent 2, Scania) medan Sandviks hus med tiden har försvunnit ut ur verksamheten 

(Respondent 3, Sandvik). Scanias SPS-hus är mycket likt Toyotas TPS-hus med 

ändringar för att spegla verksamheten och deras värderingar (Respondent 2, Scania). Då 

Toyota utformat TPS-huset i syfte att utbilda sina leverantörer inom Lean (Liker, 2009) 
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förefaller det vara en bra grund att använda vid arbete med Lean. På frågan varför Sandvik 

inte längre använder sitt hus svarar Respondent 3 (Sandvik) att han inte vet. 

 

5.1.3 Hårt och Mjukt 

Halling (2013) menar på att Lean är en fråga om tvåfald där Toyotas två huvudprinciper, 

kontinuerliga förbättringar och respekt för människor, tillsammans bygger den helhet som 

Lean innebär. Lean, eller The Toyota Way, består av en hård och en mjuk sida (Halling, 

2012). Respondent 2 (Scania) menar att det som är avgörande för huruvida Lean 

implementeras med mjukt eller hårt fokus är sättet på vilket det implementeras. Den hårda 

sidan av Lean består främst av verktyg (Bhasin & Burcher, 2006) och fokuseras 

implementeringen av Lean kring dessa försätts företaget i ett implementationsläge där 

systemet inte kommer till sin rätt (Rother, 2010). Respondent 3 (Sandvik) säger att utan 

den mjuka sidan av Lean så blir det inte Lean. Att endast efterlikna Toyotas arbetssätt i 

produktion leder till att enbart den hårda sidan av Lean implementeras, se figur 3 (Rother, 

2010).  

Respondent 2 (Scania) säger att personalen är unik med kunskap, erfarenhet och kultur, 

men att alla kan köpa samma sorts maskiner och att det således är individerna som bör 

stå i centrum. Halling & Renström (2013) citerar Mr. Isao Kato: ”Making things is about 

making people”. Något som väl överensstämmer med såväl Respondent 2 (Scania) som 

Respondent 3 (Sandvik) tankar kring vad Lean innebär. Mycket av den tillgängliga 

litteraturen fokuserar på den hårda sidan av Lean (Emiliani, 2006; Hines, et al., 2004), trots 

att Ohno (1988) redan tidigt beskrivit repekt för människan som en av Toyotas stöttepelare. 

Respondent 2 (Scania) säger att människor inte avsiktigt gör fel utan att felet ligger i 

processen, och i enlighet med (Womack & Jones, 1996) ska problem ses som någonting 

positivt för att framgångsrikt förbättringsarbete ska kunna bedrivas för såväl process som 

människa. Detta är en positiv människosyn som kännetecknar den mjuka sidan av Toyota 

(Osono, et al., 2008). Respondent 3 (Sandvik) beskriver hur flertalet personer inte förstår 

Leans mjuka sidor och att det drabbar arbetet med Lean som system, vilket väl korrelerar 

med vad Emiliani (2006) skriver – att arbetet med ständiga förbättringar blir kraftigt 

lidande vid avsaknad av den mjuka sidan. Osono et al. (2008) skriver, beträffande den 

mjuka sidan, att företag måste vara mottagliga för idéer från samtliga anställda då 

industrin drivs av den kunskap och erfarenheter som individer besitter, människan, inte 

maskinen ska var i fokus.  
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”TPS, den tekniska eller ”hårda sidan” av Toyota way syftar till att identifiera och lyfta fram 

problem i produktionsflödet så dessa blir tydliggjorda. THS, humansidan eller ”den mjuka 

sidan” av Toyota way, syftar till att utveckla människor som vill och kan lösa de 

produktionsproblem som blivit synliga genom TPS.” (Halling, 2012, p. 5) 

 

Ovan citat från Halling (2012) sammanfattar väl hur den hårda och den mjuka sidan 

samverkar med varandra och att den hårda sidan får det svårt att fungera utan människor 

som förstår och verkar i enlighet med den mjuka.  

 

5.2 Verktyg 

Grunden för ständiga förbättringar är identifiering och eliminering av slöseri (Hicks, 

2007).  Verktygen ämnar att reducera de olika formerna av slöseri som Liker (2009) 

beskriver. Tabell 2 visar vilka verktyg som de intervjuade personerna tycker är de bästa, 

medan tabell 3 visar vilka verktyg de anser är de främsta att påbörja ett företags 

Leanarbete med.  

 

Tabell 2 – Bästa verktygen 

Verktyg \ Person Respondent 1 

(Scania) 

Respondent 2 

(Scania) 

Respondent 3 

(Sandvik) 

5S X X X 

5 Varför  X  

Stå och se / Tid X   

Tavelmöten   X 

Ständiga 

förbättringar team* 

  X 

Metod / Standard X X  

* = behandlas inte specifikt i arbetet 
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Tabell 3 – Främsta verktyg vid Implementering 

Verktyg \ Person Respondent 1 

(Scania) 

Respondent 2 

(Scania) 

Respondent 3 

(Sandvik) 

5S X X X 

Agera  X  

Stå och se X   

Tavelmöten   X 

What’s in it for me   X 

Nulägestrappan  X  

Standarder X   

 

5.2.1 5S 

Från tabell 2 och 3 konstateras att samtliga intervjuade personerna anser att 5S är ett 

mycket bra verktyg. 5S som ofta förknippas med att endast städa arbetsplatser (Moriones, 

et al., 2010), ges en mycket bredare innebörd av Respondent 1 (Scania) som beskriver 5S 

som ”förutsättningar för att lyckas”. Vidare säger Respondent 1 (Scania) att synen på 5S 

har utvecklats med tiden och att de tidigare använde sig av 5S i den tradionella ordningen, 

Sortera – Strukturera – Städa – Standardisera – Skapa vana (Liker 2009). Eftersom det 

tar tid att ta sig igenom samtliga 5S ledde det till att motivationen ofta tröt efter några 

enstaka S var avklarde, vilket innebar att verktyget endast användes för att så var bestämt. 

I takt med erfarenhet och insikt utformade Scania sedan ett eget angreppssätt för 5S vilket 

tyddliggörs av tabell 1. (Respondent 1, Scania) 

 

Tabell 1 – 5S (Respondent 1, Scania) 

5S Tabell 1S (Sortera) 2S (Strukturera) 3S (Städa) 

4S (Standardisera)    

5S (Skapa vana)    

 

”Dyk på 1 till 3 och lås med 4 och 5” (Respondent 1, Scania). De fjärde och femte S:n är 

övergripande och handlar om att bibehålla de framsteg som gjorts genom de första tre 

(Liker, 2009). Respondent 1 (Scania) säger att det är mycket lättare att använda verktyget 

när endast ett av S:n, 1-3, väljs och att sedan applicera fjärde och femte S:n på det valda.  
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Möjligt är att bilden om att 5S är synonymt med städning (Moriones, et al., 2010) har sin 

grund i att arbetet med 5S sällan kommer förbi de första 3 S:n. Det är inte alltid 

nödvändigt att genomföra samtliga S på en arbetsplats, utan det kanske räcker med en 

enklare variant (Respondent 1, Scania). Även i de fall som en arbetsplats behöver gå 

igenom samtliga 5S är det kanske ett bättre angreppssätt att fokusera på ett S i taget och 

låsa med S fyra och fem efter varje iteration. 

 

5.2.2 Visuell styrning 

Respondent 3 (Sandvik) menar att visuell styrning genom tavelmöten är ett av de bästa 

Lean verktygen. Bicheno et al. (2011) skriver att det är ett bra verktyg som bidrar till att 

involvera de anställda i det dagliga arbetet samt att de ges möjligheten att komma med 

förbättringsförslag. Respondent 3 (Sandvik) berättar att tavelmöten var en central del när 

Sandvik, med hjälp av konsulter, implementerade Lean i verksamheten. Framstegen som 

erhölls under konsulternas ledning avtog dock snabbt efter att de försvann. Detta menar 

Respondent 3 (Sandvik) till stor del berodde på att implementeringsprocessen saknade 

stöd för människor, men han vidhåller att tavelmöten är ett av de bästa verktygen. Liker 

(2009) som skriver mer generellt kring visuell styrning menar att det bidrar till att 

synliggöra problem i verksamheten. Vidare säger Respondent 3 (Sandvik) att chefer, 

medvetet eller omedvetet, bygger barriärer gentemot anställda vilket på så vis försvårar 

arbetet. Han menar att befintlig kultur begränsar möjligheterna och minskar 

involveringen av de anställda. Det förefaller vara så att oavsett om tavelmöten är ett 

kraftigt verktyg eller inte så kommer det inte till sin rätt om inte lämplig kultur finns 

närvarande. Respondent 1 (Scania) berättar att Scania Production System tidigare hade 

mycket fokus på tavelmöten, men att detta inte bedrevs på korrekt vis. Han belyser att för 

att framgångsrikt kunna hålla tavelmöten krävs utbildning, träning och stöd, men också 

att när dessa parametrar finns representerade är tavelmöten ett givande verktyg. 

 

5.2.3 Stå och se 

Liker (2009) skriver att det är ett tidkrävande arbete att implementera Lean i en 

verksamhet och att det inte finns färdigsydda modeller för att besegra naturlig tröghet i 

en organisation. Respondent 1 (Scania) berättar hur denna insikt infann sig vid 

förbättringsarbete med mindre grupper i produktion som snabbt tappade fokus när 



 

56 

 

dedikerat stöd togs bort. Det saknades utbildning, träning samt erfarenhet och utan stödet 

så kunde grupperna inte längre se vilka problem som fanns och vad som kunde förbättras. 

En av Toyotas principer, genchi genbutsu, innebär att gå och se med egna ögon för att 

verkligen förstå situationen (Liker, 2009). Respondent 1 (Scania) säger ”Att se tar tid”, 

och vid framtagningen av Scanias internutbildning för Lean ligger detta som första punkt. 

Vidare menar Respondent 1 (Scania) att ledare behöver träning och utbildning för att 

kunna bedriva ett framgångsrikt förbättringsarbete, de behöver kunna se. Respondent 2 

(Scania) betonar att respektera den tid det tar att implementera Lean, och att det i 

avseenden fall tar mycket längre tid än planerat. Även Respondent 3 (Sandvik) har en 

liknande syn och säger att ”Lean är en dynamisk utvecklingsprocess”. 

 

5.2.4 Metod och Standard 

Respondent 2 (Scania) säger att ”Träning är grunden” för att lyckas med Lean och vidare 

att ”Chefer måste veta hur man skapar förutsättningar”. Standarderna måste förankras 

hos de som använder de (Ohno, 1988), och standarder behöver kontinuerligt förbättras 

mot nutiden (Ford, 1926). Likt Respondent 2 (Scania) anser Respondent 1 (Scania) att 

standarder är ett av de bästa verktygen samt att förståelse genom praktisk träning är en 

nödvändighet.  

 

Det går endast att förbättra processer då standardiserade arbetssätt existerar eftersom det 

då finns en utgångspunkt och tydlighet i vad som kan förbättras (Imai, 1991). Respondent 

1 (Scania) säger att träning inom standarder ger en förståelse om hur de kan förbättras 

samt att 5S används för att koppla samman standarder med verklighet. Som tidigare 

beskrivet om 5S skedde en markant förändring för Scania när standardutförandet 

förändrades vilket stärker bilden av att standardiserade processer relativt enkelt kan 

förbättras. 

Respondent 3 (Sandvik) berättar om ett fall där Sandviks produktivitet minskade när 

inhyrda konsulter avslutade sitt uppdrag trots att standardiserade arbetssätt genom 

elementblad införts på arbetsplatserna. Vidare säger han att detta till stor del berodde på 

kompetensbrist hos chefer men även p.g.a. rådande kultur. Detta ger en tydlig indikation 

på att standarder per automatik inte innebär förbättringar utan att det behöver 

kompletteras med en förståelse som erhålls genom träning. Även Respondent 1 (Scania) 

berättar om ett liknande fall på Scania där stödet däremot bestod av internt anställda 
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istället för konsulter. Imai (1991) skriver att ständiga förbättringar erhålls i stabila 

standardiserade processer. Just att de är stabila förefaller vara av stor vikt och att detta 

inte var fallet på Sandvik, men att de kan göras stabila genom träning som förespråkas av 

intervjuade Respondent 2 (Scania) och Respondent 1 (Scania) så väl som i litteratur hos 

Bergman & Klefsjö (2012), Rother (2010), Osono, et al. (2008) och Halling (2012). 

 

Liker (2009) menar att standardiserade arbetssätt är grunden till ständiga förbättringar 

men också att de vid felaktig användning skapar en kontrollerande verksamhet där chefer 

detaljstyr anställda utefter satta standarder. Respondent 3 (Sandvik) beskriver hur 

mentaliteten hos många chefer just skapade en kontrollerande vardag för de anställda och 

således bromsade Lean i verksamheten.  

 

Ford (1926) skriver att standarder är viktiga för framtidens arbetssätt och detta har 

utvecklats av Liker (2009) som skriver att standardiserade arbetssätt behöver spridas 

utanför produktion till administrativa arbeten. Såväl Respondent 3 (Sandvik) som 

Respondent 2 (Scania) ger stöd till detta och menar att Lean i framtiden behöver involvera 

supportavdelningar och tjänstemannasektorn.  

5.2.5 Agera 

Rother (2010) menar att träning och praktisk tillämpning är viktigare än studier för att 

erhålla insikt och erfarenhet. Vid frågan om vad Scania skulle gjort annorlunda svarar 

Respondent 2 (Scania) att de i större utsträckning skulle ha fokuserat mer på träning 

istället för utbildning då Lean måste användas dagligen för att bli framgångsrikt.  

 

Respondent 2 (Scania) säger att företag måste våga göra saker och att det som genomförs 

inte alltid behöver vara genomtänkt till 100 %. Något som stämmer väl överens med vad 

Osono et al. (2008) skriver beträffande överanalyserande. Vidare menar Respondent 2 

(Scania) att misstag måste accepteras och likt Osono, et al. ( 2008) att misstag leder till 

lärdomar.  

 

”It’s better to fail doing something than doing nothing.” – Akio Matsubara (Osono, et 

al., 2008, p. 179) 
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Ovan citat överensstämmer väl med nulägestrappan som Scania nyttjar (Respondent 2, 

Scania). Genom kontinuerlig uppföljning leder snedsteg till lärdomar som kan användas 

för att därefter vidta korrekta åtgärder. Vidare skriver Osono et al. (2008, p. 179): ”What 

matters more than the results is the ”process” of taking action to achieve results.”. Det 

är alltså centralt att våga agera för att uppnå resultat även om önskade resultat inte är de 

som nås.    

Mer om detta i 5.3 Mål och Problemhantering.  

 

5.3 Mål och Problemhantering 

Respondent 1 (Scania) presenterade figur 12 för att visa på styrkan när Lean genomsyrar 

en hel organisation men figuren tydliggör även varför arbetet med Lean är så pass 

tidskrävande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12 – Hierarkisk pyramid (Respondent 1, Scania) 

 

Osono et al. (2008) skriver om omöjliga mål och hur de är en viktig byggsten för Toyota. 

Rother (2010) beskriver hur arbete mot visionen bör bedrivas med avseende på Lean. 

Vidare menar Rother (2010) att måltillstånd som formuleras ska ligga lite bortom vad 

som idag är möjligt. För att återgå till figur 12 så är det en målbild inom Scania som ligger 

väl i linje med vad Rother (2010) beskriver. Pyramiden består av 15 respektive 300 och 

900 personer som befinner sig på olika hierarkiska nivåer i organisationen (notera att 

siffrorna ej överensstämmer med verkligheten). Traditionellt styrs arbetet av de 15 högst 

upp men genom träning och utbildning kan nästa nivå succesivt involveras. Målet är 

sedan att samtliga anställda i organisationen ska vara delaktiga och tillsammans lösa 

15 

300 

900 
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problem mot samma vision. Lean möjliggör att fler resurser (människor) nyttjas och i 

enlighet med figuren blir skillnaden att 1215 personer bidrar till företagets kontinuerliga 

utveckling istället för de tidigare 15. (Respondent 1, Scania). Givetvis är pyramiden en 

förenkling men det ligger mycket i att utnyttja all den kapacitet som i många fall kanske 

är helt eller delvis outnyttjad. Rother (2010) beskriver även hur måltillstånd och vision 

ska formuleras utefter önskad process och inte efter finansiella mått, vilket 

överensstämmer väl med Respondent 1 (Scania) figur 12. Respondent 3 (Sandvik) 

berättar om chefer som inte vill förlora delar av sin makt, och menar att sådana personer 

bromsar möjligheten att använda Lean i organisationen. Detta utgör ett starkt hot för 

pyramiden som baseras på att chefer just är de som ska involvera människor som, 

hierarkiskt, finns under dem.  

 

”Glöm inte var du är, titta inte bara på vart du vill”. (Respondent 2, Scania) 

 

Likt Rother (2010) beskriver Respondent 2 (Scania) att arbetet mot företagets vision inte 

består av en utstakad väg. Respondent 2 (Scania) säger att det inte går att se hela vägen 

från nuläget. Osono et al. (2008) menar att det är motiverande med omöjliga mål där nya 

vägar behöver utforskas för att utveckling ska kunna ske och Rother (2010) kvantifierar 

Toyotas omöjliga mål genom ”true north”. Genom insikt kring att det inte går att se en 

tydlig väg från nuvarande tillstånd till måltillstånd och vision kan förståelse kring varför 

processer, och inte finansiella mått, står i fokus infinna sig. Processer som kontinuerligt 

förbättras kommer att uppfylla finansiella mål medan finansiella mål inte nödvändigtvis 

förbättrar processer (Rother, 2010).  

 

För att formulera måltillstånd i företag nämner Rother (2010) tre frågeställningar: 

 Var är ni nu? 

 Var vill ni vara härnäst? 

 Vilka hinder står i vägen för att ni ska komma dit? 

De två första frågeställningarna korrelerar väl med ovanstående citat från Respondent 2 

(Scania). Den tredje frågeställningen som rör hinder behandlas nedan och tydliggör hur 

dessa kan överkommas. 
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5.3.1 Problemhantering 

Scania har utformat en internutbildning bestående av tre delar (Respondent 1 (Scania): 

 Att se + 5S 

 Standard + 5S 

 Problemlösning 

Utbildningen är framtagen för att genom träning och undervisning ge förståelse för 

begreppen men framförallt för att möjliggöra praktisk användning. De förstå två 

punkterna handlar främst om förståelse för att kunna identifiera problem, eller 

förbättringsmöjligheter, medan den tredje punkten ger verktyg så att identifierade 

problem kan hanteras. (Respondent 1, Scania). Kimsey (2010) menar att fokus vid 

problemlösning inom Lean är frågorna vad, när och var. Dessa frågor inkluderas tydligt i 

utbildningen som Respondent 1 (Scania) beskriver. Vidare är det viktigt att inte agera på 

vad personer tror är ett problem, utan att faktiskt söka rotorsaken. Att se (Go Gemba) är 

en nödvändighet och att prata med de personer som utför arbetet där problem har 

identifierats. (Kimsey, 2010). Även Bicheno et al. (2011) anser att Go Gemba är viktigt 

för verksamheten och att de som nyttjar verktyget besitter större kunskap kring 

densamma. Respondent 2 (Scania) säger att deras ledarskap inte alltid har haft korrekt 

riktning men att det nu till stor del handlar om att leda genom principer och metoder men 

kanske framförallt genom att närvara i verksamheten, synas och se. Även Respondent 3 

(Sandvik) betonar vikten av att människor får stöd och att de får synas. Just att se, närvara 

och stödja förefaller vara av stor vikt men det i sig löser inte de problem som identifieras.  

 

Det krävs en villighet att experimentera och att människor vågar göra misstag. Genom 

misstag kan stora lärdomar erhållas, men detta förutsätter en accepterande kultur. 

Anställda ska uppmuntras till att hitta problem och visa dem, men även här krävs en kultur 

som ser problem som någonting positivt då det innebär möjlighet till förbättring. (Osono, 

et al., 2008). Respondent 2 (Scania) säger att Scania uppmuntrar nytänkande och 

experimenterande och att de lyssnar till idéer från alla nivåer. Vidare att alla nivåer 

behöver stöd i arbetet med Lean. Respondent 3 (Sandvik) berättar hur Sandvik tills 

nyligen saknat acceptans för fel och att belysning av problem ofta mötts med missnöje. 

Denna inställning har succesivt förändrats då ny VD tillsatts som förespråkar att problem 

lyfts fram för att exempelvis kunna reducera antalet olyckor. Vidare berättar Respondent 

3 (Sandvik) att människor snabbt slutar lyfta fram problem när det bemöts på ett negativt 
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vis. Tydligt blir att företagskultur och chefer sätter en standard om anställda över huvud 

taget kommer att berätta om problem de finner i sina dagliga arbeten.  

 

Kimsey (2010) nämner tre vanliga brister vid problemlösning: 

 Vetskap om problemet utan att se vad som verkligen pågår 

 Vetskap om problemet utan att ta reda på vad som orsakar det (rotorsaken) 

 Genomförd åtgärd har löst problemet utan att se efter om utfallet för åtgärden är 

som väntat, med andra ord så saknas förståelse för situationen 

Första punkten handlar om att se eller Go Gemba som tidigare beskrivits. Andra punkten 

behandlas i stycke 5.3.2. Tredje punkten handlar om förståelse och Rother (2010) menar 

att det är viktigare att riktigt förstå problemen än att söka lösningen eftersom lösningen 

ger sig själv med tillräcklig förståelse. Respondent 1 (Scania) berättar om hur Scania 

tillhandahöll chefer med problemlösningsverktyg men att de vid användning sällan 

resulterade i korrekta slutsatser. Problem betraktades som lösta efter att en checklista var 

avklarad. Detta är precis vad Kimsey (2010) menar med att förstå situationen. Även om 

problemet syns, punkt ett, och rotorsaken sökts, punkt två, finns ingen garanti för att 

problemet faktiskt har tolkats på ett korrekt vis. Respondent 1 (Scania) säger att verktygen 

efter utbildning mer framgångsrikt kunde användas. Ovan är ett bra exempel på vad 

Osono et al. (2008) menar med att acceptera misstag. Cheferna som tillhandahölls 

verktygen besatt inte kunskapen som krävdes för att använda dem, men istället för att 

belysa chefernas okunskap insågs att det krävdes utbildning. 

 

5.3.2 Verktyg för problemhantering 

Kimsey (2010) menar att PDCA är det första steget för företag att skapa en Lean-

främjande miljö. Notera dock att begreppet endast lyfts fram av en av de intervjuade. 

Även Clark et al (2013) menar att PDCA är drivande och att inga ihållande framsteg 

erhålls utan verktyget. Respondent 2 (Scania) pratar om PDCA, om hur Scania nyttjar 

verktyget och hur det hjälper dem att gå åt rätt håll.  

För att se till PDCA-figuren (figur 6), så centreras den utav uttrycket ”Go and See” 

(Rother, 2010), och just att se belyses av Respondent 1 (Scania) som väldigt viktigt men 

också tidskrävande. Vidare menar Rother (2010) att faktiska tillstånd i processer måste 

observeras och att dessa över tid kan förändras varför återkommande observationer av 
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samma process är nödvändiga.  Att agera på fakta nämner Respondent 1 (Scania) som en 

del av Scanias internutbildning och Respondent 3 (Sandvik) betonar vikten av att fokusera 

på processer. Båda dessa parametrar passar väl in på PDCA även om de inte direkt nämner 

verktyget.  

Rother (2010) menar att det positiva synsätt beträffande individer som Toyota har är det 

som möjliggör att steg mot måltillstånd med hjälp av PDCA kan tas. Vidare att problem 

som upptäcks finns i processer, inte hos människor, och att det är i processer som 

rotorsaker kan finnas. Likt Rother (2010) pratar Respondent 2 (Scania) om en positiv 

människosyn och menar att visande på problem är någonting positivt. I enlighet med 

Rother (2010) finns således förutsättningarna för Scania att använda PDCA för arbete 

mot måltillstånd medan Sandviks människosyn som beskrivs av Respondent 3 (Sandvik) 

troligen inte räcker till för att framgångsrikt nyttja verktyget.  

Respondent 2 (Scania) nulägestrappa (figur 13) visar på hur Scania kontinuerligt arbetar 

mot sin vision. Figuren är mycket lik de som Rother (2010) presenterar (se figur 7 och 8). 

Trappan används för att inte gå vilse i arbetet mot visionen. Det är viktigt att kontinuerligt 

utvärdera de steg som tas för att verifiera huruvida de är tagna i korrekt riktning eller ej. 

Varje trappsteg tas genom nyttjade av PDCA för att säkerställa riktningen och för att 

kunna justera den i de fall där felaktig riktning har valts. (Respondent 2, Scania). Rother 

(2010) menar att PDCA ska användas i snabba cykler då det möjliggör att problem snabbt 

kan identifieras medan långa cykler kan inkludera för många förändringar för att precisera 

faktiska problem. Respondent 2 (Scania) säger att det inte går att se särskilt långt ifrån 

nuläget varför den kontinuerliga uppföljningen av resultaten i realtid behöver utvärderas. 

Vidare att stora kliv utan uppföljning riskerar att leda företaget längre ifrån sin vision 

istället för närmare. Respondent 2 (Scania) och Rothers (2010) beskrivningar rörande 

användning av PDCA för att hantera problem och arbeta mot vision/måltillstånd är väldigt 

liknande och ger en indikation på att Scania nyttjar verktyget på ett framgångsrikt vis.  

 

5.3.2.1  5 Varför 

Respondent 2 (Scania) nämner fem varför som ett av de bästa Lean-verktygen och pratar 

om att det är viktigt att finna rotorsaker till problem. En av de stora fördelarna med fem 

varför är att det är ett enkelt verktyg att lära sig och att applicera (Gifu, et al., 2014). Att 

finna samband mellan orsak och effekt (Womack, et al., 1990) leder till att rotorsaken till 

ett problem kan nås vilket ofta tar just fem iterationer (Gifu, et al., 2014).  



 

63 

 

Respondent 1 (Scania) säger att fem varför är ett framträdande verktyg för 

problemlösning på Scania och en del av deras internutbildning. Minoura (2003) menar att 

frågorna inte får besvaras genom slutledningsförmåga, eller deduktion, då detta troligt 

leder till flertalet felaktiga slutsatser kring rotorsaken. Liknande säger Respondent 1 

(Scania) att beroende på vilka frågor som ställs kan de vara mycket enkla att svara på men 

att svaren inte leder någon vart. För att använda fem varför på ett korrekt sätt menar 

Minoura (2003) att problemet som ska lösas måste observeras på den plats där det 

existerar så att svaren baseras på fakta. Gifu et al. (2014) menar att det trots observation 

kan finnas flera möjliga svar på vad rotorsaken är och att samtliga kan behöva utredas 

närmare för att identifiera den faktiska.  

Toyota (2015) ger ett exempel på hur fem varför fungerar men alla gånger är det kanske 

inte så enkelt att finna rotorsaken och då kan det vara av intresse att nyttja kompletterande 

verktyg som beskrivet av Bergman & Klefsjö (2012). Respondent 1 (Scania) säger att det 

många gånger kan vara en fördel att rita upp ett fiskbensdiagram (Ishikawadiagram, se 

figur 9) för att tydliggöra problemet och vilka vägar som kan tas. Bergman & Klefsjö 

(2012) nämner också sju områden som ytterligare hjälpmedel vid felsökning i de fall det 

är svårt att se vad rotorsaken kan vara. Fem varför är ett bra verktyg för att identifiera 

rotorsaker (Gifu, et al., 2014), men som Respondent 1 (Scania) säger gäller det, som för 

alla verktyg, att det används på rätt sätt. 

 

5.4 Implementera Lean - Misslyckanden 

Liker (2009) menar att implementering av Lean ofta genomförs alltför lättvindigt och att 

fokus läggs på verktygen istället för på konceptet. Respondent 3 (Sandvik) säger att 

företag inte får se på Lean som ”Verktygsbaserad implementering för att tjäna pengar”. 

Vidare menar Respondent 3 (Sandvik) att många inte förstår vad Lean innebär och att det 

krävs ett kraftigt processfokus för att lyckas. Enligt Osono et al (2008) hamnar den hårda 

sidan ofta i fokus och att den möjliggörande mjuka sidan försummas. Just misslyckande 

med att involvera och engagera människor menar Respondent 2 (Scania) är en aspekt till 

att så många misslyckas. Stöd och engagemang menar Rother (2010) är centrala delar för 

att lyckas med implementeringen. Att endast fokusera implementeringen kring den hårda 

sidan är negativt för organisationen då det skapar en verktygslåda som saknar användare. 

(Halling, 2012) 
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Respondent 2 (Scania) pratar om att respektera den tid det tar och Respondent 1 (Scania) 

säger att det tar minst ett år för ett företag att förändra sin kultur vilket är centralt vid 

implementering. Liker (2009) menar också att tiden är en viktig aspekt då Lean är ett 

helhetssystem som ska genomsyra kulturen i hela organisationen och att fokus ska ligga 

på helheten. Detta stämmer väl överens med Respondent 1 (Scania) tankar om att 

implementationen inte får ske som punktinsatser utan att det krävs att ett beteende skapas 

genom kulturella förändringar.  

 

Respondent 2 (Scania) säger att avsaknad av ledningens engagemang är starkt bidragande 

till att företag misslyckas. Liknande säger Respondent 1 (Scania) att initiativ måste 

komma från chefen. Stöd och engagemang från ledningen och de högsta cheferna är 

mycket viktigt för att Lean ska kunna implementeras. Det är genom ledningens 

engagemang som tydliga mål och tillräckliga resurser kan erhållas. (Worley & Doolen, 

2006). Först när ledningen förstår Lean och varför företaget ska implementera systemet 

finns förutsättningarna för att lyckas (Respondent 2, Scania). Worley & Doolen (2006) 

menar att en aktivt deltagande ledning främjar implementationen medan en ledning som 

brister i deltagande medför motstånd i organisationen.  

 

Om implementationen genomförs som projekt kommer det med stor sannolikhet inte att 

fungera. (Liker, 2009; Osono, et al., 2008; Rother, 2010). Respondent 1 (Scania) säger 

att implementationen inte får ske som projekt och Respondent 3 (Sandvik) menar att om 

den ska genomföras som projekt är det av största vikt att bibehålla stöd och engagemang 

för personalen när inhyrda konsulter (om sådana nyttjas) försvinner. Lean är inte en 

kortvarig lösning på problem utan något som företaget behöver arbeta med dagligen 

(Liker, 2009; Osono, et al., 2008; Rother, 2010). Vidare säger Respondent 3 (Sandvik) 

att det var fel av Sandvik att implementeringen genomfördes i projektfrom samt att den 

fokuserades kring finansiella mål istället för människor och processer. 

 

5.4.1 Implementera Lean - Kartläggning 

Chen & Meng (2010) skriver att många företag utgår ifrån verktygen vid implementering 

av Lean och att de saknar koppling till affärsstrategin. Vidare föreslår de att inleda 

implementeringen genom kartläggning av värdekedjan dels för att skapa en enkel och 

tydlig översikt om var värdehöjande aktiviteter sker, men också för att det ger en bild om 
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nuvarande tillstånd vilket ger möjligheten att formulera måltillstånd. Respondent 3 

(Sandvik) berättar att kartläggning var en central del när Sandvik först implementerade 

Lean. Denna skedde, som bekant, under ledning av konsulter och var framgångsrik under 

den tid de var närvarande. Respondent 2 (Scania) säger att ”Konsulter ska i första hand 

engagera och utbilda ledningen”. Respondent 3 (Sandvik) menar att framstegen som 

gjordes med hjälp av konsulterna avtog när deras uppdrag var slutfört och att detta 

berodde på kompetensbrist hos ledare. 

 

Cheng & Meng (2010) skriver att kartläggning av värdekedjan för produktionen bland 

annat kan eliminera så mycket som 50 procent av slöseriet i densamma. Vid besök i 

Scanias fabrik visade Respondent 2 (Scania) på deras värdeflöde och de flertal mätvärden 

som nyttjas i produktionen för att kontinuerligt kunna förbättra densamma. Något som 

underströk den stora förbättringspotential som finns med en tydligt kartlagd värdekedja. 

Även Liker (2009) såväl som Womack & Jones (1996) värdesätter en väl definierad 

värdekedja och menar att denna ska kartläggas mycket tidigt vid arbete med Lean. Vidare 

kan förbättringar på en avdelning leda till försämringar i en annan i de fall värdekedjan 

ej är tydligt kartlagd (Liker, 2009). 

 

5.4.2 Implementera Lean - Implementationsvägar  

Liker (2009) menar att åtgärder av det tekniska systemet följt av kulturella förändringar 

är det första som ska göras vid en implementering. Att åtgärda det tekniska systemet 

består till stor del av att synliggöra problem (Liker, 2009), något som stärks av såväl 

Respondent 2 (Scania) som Respondent 1 (Scania) och Respondent 3 (Sandvik). Samtliga 

intervjuade menar att problem ska lyftas fram och främst Respondent 2 (Scania) som 

menar att det är positivt med problem då det genererar möjligheter till förbättringar. 

Belysning av problem utgör också grunden för den kulturella förändringen (Liker, 2009). 

Respondent 3 (Sandvik) säger att ”Prestigen måste bort ur kulturen och det gäller för 

såväl anställda som chefer”. Med det menar Respondent 3 (Sandvik) att människor kan 

göra fel, vilket måste accepteras, och att problem ska tydliggöras för att rotorsak ska 

kunna finnas. Vidare att det inte ska ses som positivt att vara en felfri avdelning, prestigen 

måste bort. Respondent 2 (Scania) säger att Lean idag, genom kontinuerligt arbete, är en 

del av företagskulturen och Respondent 1 (Scania) belyser vikten av att alla är delaktiga 

och förstår syftet med att använda Lean.  
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Att prova först och sedan utbilda följt av att kartlägga värdeflöden är de nästa stegen 

enligt Liker (2009). Respondent 2 (Scania) säger att det är viktigt att inte analysera sönder 

utan att våga göra då praktiskt tillämpning och träning är det som ger störst förståelse. 

Även Respondent 1 (Scania) trycker hårt på träning, medan Respondent 3 (Sandvik) 

menar att det också är viktigt att inte bara göra utan att också förstå varför någonting görs. 

 

Respondent 3 (Sandvik) säger att företag måste fokusera på processer och inte på 

funktioner för att lyckas med Lean vilket stärks av Womack & Jones (1996) som menar 

att det framhäver helheten (värdekedjan) och samspelet mellan olika delar av företaget. 

Respondent 2 (Scania) visade hur Scania redan arbetar i processer, i vart fall beträffande 

produktionen.  

 

Involvering av samtliga anställda är kritiskt för att lyckas med Lean och genom daglig 

användning av verktyg och uppföljning sker en succesiv kulturförändring. (Chen & 

Meng, 2010). Rother (2010) menar att Lean innebär att utveckla beteenden som 

genomsyrar organisationen. Kultur är en vanesak och för att kunna förändra den gäller 

det att ändra på människors vanor (Rother, 2010) (Chen & Meng, 2010). Genom att 

kontinuerligt använda nya arbetssätt kan vanor succesivt förändras och i förlängningen 

kulturen. Det kräver ett aktivt ledarskap med stöd, träning och uppföljning, se även figur 

10. (Rother, 2010). Respondent 3 (Sandvik) säger att det är viktigt att skapa en varaktighet 

efter implementeringen, något som kan åstadkommas genom förändring av vanor och 

kultur som Rother (2010) och Chen & Meng (2010) beskriver. Vidare menar Respondent 

3 (Sandvik) att stöd för såväl chefer som anställda kontinuerligt måste finnas till hands. 

Respondent 2 (Scania) säger att Lean skapar en kultur och att systemet således inte kan 

implementeras som ett projekt då det tar tid att förändra kulturen. Respondent 2 (Scania) 

nämner också att de arbetar med realtidsuppföljning för att kontinuerligt kunna återkoppla 

till anställda om vad som går bra och mindre bra. För att skapa engagemang menar 

Respondent 1 (Scania) att det krävs att alla ska vara med på förändringen och att syftet 

samt fördelar förklaras tydligt. Liknande säger Respondent 2 (Scania) att företaget som 

ska implementera Lean måste kunna svara på frågan varför det ska implementeras. Denna 

frågeställning är av stor vikt, och Liker (2009) betonar att fokus ska ligga på den egna 

organisationen och ingen annan stans. 
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Osono et al. (2008) menar att Toyotas medvetna kontradiktioner är en av nycklarna till 

deras framgång, att det är viktigt omfamna dem men framförallt att samtliga anställda 

öppet får utrycka sin mening också, eller kanske särskilt, när de inte överensstämmer med 

ledarnas åsikter. Respondent 3 (Sandvik) berättar att han har erfarenhet av detta problem, 

att åsikter inte alltid uppskattas av ledare. En idé eller ett förslag som är till gagn för en 

avdelning kan av avdelningschefen ses som ett bakslag. Respondent 3 (Sandvik) menar 

att det är ett prestigeproblem som måste ut ur ett företag som vill bli Lean. För Scania 

förefaller prestige vara ett mycket mindre problem där problemidentifiering ses som 

positivt samt att ledare som är öppna och ärliga förespråkas (Respondent 2, Scania). 

 

5.5 Ledarskap 

Vid frågan på vad som skulle gjort annorlunda om de fick backa bandet säger Respondent 

1 (Scania) att de i större utsträckning skulle ha förankrat Lean hos samtliga chefer. Han 

menar att det är viktigt att stödet uppåt alltid finns för att undvika konflikter och 

motsättningar. Tillsammans med ledningen är ett företags seniora ledare de viktigaste 

spelarna för att framgångsrikt kunna implementera Lean. De måste stå bakom den och 

förstå vad det innebär för att kunna träna och stödja andra ledare och anställda. Vidare är 

beteendet av stor vikt, för om inte ledarna agerar föredöme och agerar i enlighet med Lean 

förefaller det otroligt att de anställda kommer göra det. (Rother, 2010). Respondent 2 

(Scania) menar att det inte är någon idé att ens försöka implementera Lean om lednings 

engagemang saknas. Dessutom att det inte är tillräckligt att ledningen besitter lite kunskap 

om Lean utan de behöver ha en förståelse för det. Detta styrks av Emiliani (2006) som 

menar att företagsledningen måste förstå innebörden av ständiga förbättringar och respekt 

för människor, och att det krävs för att på lång sikt erhålla finansiella såväl om icke-

finansiella förbättringar. Enligt Respondent 3 (Sandvik) måste ledarskapet vara moget 

och besitta en vilja att införa Lean samt att det krävs kompetens på alla nivåer – uppifrån 

och ner. Sörqvist (2001) skriver att ledningens engagemang är avgörande eftersom det är 

ledningen som beslutar om resurser, tid och prioritet. Respondent 2 (Scania) menar att 

just tid och resurser är parametrar som skapar förutsättningar för att bedriva 

förbättringsarbetet.  

 

Respondent 3 (Sandvik) berättar om hur kulturen kan vara ett stort hinder för ett företag 

och säger att ”om ledarskapet inte passar så har det utvecklats felaktigt i 

organisationen”. Han menar att det krävs en kultur där mer inflytande ges till de anställda 
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och att detta kan bromsas av ledare som är rädda att förlora sin makt. Vidare att ledare 

medvetet eller omedvetet bygger barriärer som försvårar implementering av Lean och en 

förändring av rådande kultur. Kotter & Schlesinger (2008) menar att ledare skapar tillit i 

relationen genom att lyssna till sina anställda och ta åt sig av deras tankar och idéer. Enligt 

Liker (2009) ska en kulturförändring starta uppifrån och sedan engagera nerifrån, men 

också att det är mellanchefer som ska sälja in förändringen. I enlighet med de 

ledarproblem som Respondent 3 (Sandvik) beskriver kan antagas att mellancheferna har 

bristfällig förståelse alternativt är förändringsmotståndare. Respondent 2 (Scania) säger 

att motstånd och barriärer kan uppstå om högre chefer döljer information från andra 

chefer och anställda och att det motverkas genom öppenhet och ärlighet. Worley & 

Doolen (2006) skriver att motstånd motverkas genom en aktivt engagerad och stödjade 

ledning. 

 

”Vi behöver bra ledare, inte dåliga chefer” säger Respondent 3 (Sandvik) och menar att 

problem kan ligga hos individer men framförallt att kulturen främjar en viss sorts 

ledarskap. Bergman & Klefsjö (2012) illustrerar skillnader mellan ledare och chefer i 

figur 11. Respondent 3 (Sandvik) berättar om att teamledare ofta pekar ut vissa anställda 

som motstridiga och bakåtsträvande personer, men att när förändringar väl ska 

genomföras är det just dessa personer som kommer med de bästa idéerna. Det är 

ledarskapet som är problemet då det stryper de anställda istället för att låta dem bidra till 

förbättringar. Osono et al. (2008) menar att tillit mellan ledare och anställd skapas genom 

att de anställda ges möjligheten att komma med egna förbättringsförslag samt genom att 

få testa dem. Raka motsatsen till de teamledare som Respondent 3 (Sandvik) nämner. 

Respondent 2 (Scania) berättar om hur de har en annan linje där idéer från alla nivåer ska 

uppmuntras men också att teamledaren ska kunna i princip alla arbetsmoment så att hon 

eller han kan täcka för montören vid behov. Geller (2002) skriver att ledare ökar 

motivation och självkänsla hos anställda genom att ge en riktning, aktivt stöd och 

kontinuerlig feedback. Det förutsätter att ledaren har god kännedom kring 

arbetsuppgifterna, och agerar som just en ledare och inte som en chef (Bergman & 

Klefsjö, 2012). Respondent 3 (Sandvik) överensstämmer med att teamledare bör behärska 

arbetsuppgifterna men belyser att en svårighet är att en tjänstemannaanställd teamledare 

inte får täcka för en kollektivanställd montör. Detta problem löses på Scania genom att 

såväl teamledare som montör är just kollektivanställda (Respondent 2, Scania). 
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Liker (2009) presenterar följande tre frågor beträffande ledarskapet för att Lean 

framgångsrikt ska kunna implementeras: 

 

1. Är företagets högsta chefer engagerade i en långsiktig vision att öka värdet för 

kunden och samhället i stort? 

2. Är företagets högsta chefer engagerade i att utveckla och involvera sina anställda 

och partners? 

3. Kommer det att finnas kontinuitet i företagsledningens filosofi? 

 

Den första innebär, likt Respondent 3 (Sandvik) tankar att fokusera på processer och som 

Respondent 2 (Scania) och Respondent 1 (Scania) säger när de menar att det är ett 

tidskrävande arbete som saknar deadline.  Den andra syftar främst till människor och hur 

viktigt det är att företagskulturen ger stöd för att rätt sort ledare utvecklas, som beskrivet 

av Respondent 3 (Sandvik) och Berman & Klefsjö (2012). Den tredje liknar den första i 

avseende om att det är ett långsiktigt och tidskrävande arbete, men även den andra då det 

krävs rätt utveckling av människor för att erhålla den kontinuitet som krävs. Respondent 

2 (Scania) säger att ledare ska leda genom principer, Respondent 1 (Scania) förespråkar 

delaktighet och involvering, Respondent 3 (Sandvik) nämner förståelse och att det krävs 

en vilja. Liker (2014) menar att ovanstående frågor ska kunna besvaras med ett ja för att 

organisationen ska ha en möjlighet till långsiktig vinning av Lean i företaget. Vidare 

menar Liker (2014) att Lean-arbetet bör vara obligatoriskt med konsekvenser för de som 

motsätter sig förändringarna.  

 

5.6 Diskuterande utformning av modell 
 

Tidigare stycken har behandlat olika aspekter med Lean för att identifiera faktorer vid 

framgångsrik implementering och vilka de vanligaste hindren för framgångsrik 

implementering av systemet är. Genom analysen har ett antal aspekter valts ut som 

centrala, nämligen följande: 

 Ledningens engagemang 

 Förståelse 

 Ledare 

 Kartläggning av värdekedja 

 Standarder 
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 PDCA 

 Verktyg 

 Kultur 

 Tid 

Ovanstående punkter inkluderar även vanliga fel som företag gör när de implementerar 

Lean och varför de misslyckas med detsamma. Nedan följer en kortare genomgång om 

respektive punkt för att tydliggöra deras vikt vid implementationen.  

 Ledningens engagemang 

Att företagsledningen är öppen och engagerad är av största vikt för en lyckad 

implementering. En aktiv och engagerad ledning främjar implementeringen 

medan en ledning som brister i delaktighet och engagemang innebär ett motstånd. 

Vidare är det genom ledningen som tydliga mål, tillräckliga resurser, tid och 

prioritet för implementeringen erhålls. Utan dessa parametrar blir det mycket 

svårt att genomföra implementationen.  

 Förståelse  

Det krävs en genuin förståelse om vad Lean faktiskt innebär för att systemet ska 

komma till sin rätt. Företag behöver inse att Lean är en kulturförändring och att 

den hårda verktygssidan måste kompletteras med den mjuka människosidan – 

hela, inte halva Lean. Ett vanligt fel som görs är att fokus hamnar på den hårda 

sidan vilket enbart medför ett flertal verktyg där ingen riktig 

problemlösningsförmåga existerar. Problem och synliggörande av dessa ska ses 

som positivt då det således finns möjligheter att förbättra verksamheten. Förstå 

att människan ska stå i centrum, att hon måste tillåtas komma med idéer, erhålla 

träning i arbetet samt att det alltid finns tillgängligt stöd för alla i företaget. En 

vanlig anledning till misslyckande är just bristfällig förståelse. Vidare är det av 

intresse för ledningen att tydliggöra vad Lean, för företaget, innebär.  

 Ledare 

Om ledare, på alla nivåer, besitter rätt kompetens, förståelse och engagemang 

finns goda förutsättningar för Lean att implementeras. Brister i dessa tre 

parametrar påverkar däremot negativt och skapar motstånd. Stöd ska alltid finnas 

uppåt i företaget vilket i förlängningen innebär att ledare succesivt ska involveras 

från ledningen och neråt. Viktiga egenskaper hos ledare är bland annat att ge 

stöd, närvara och att lyssna till åsikter men kanske framförallt att agera föredöme. 

Lean ska förankras hos samtliga ledare och det kan krävas omplacering av ledare 
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som motsätter sig förändringen. Att företag har just ledare och inte chefer är av 

stor vikt och centralt för att lyckas med Lean.  

 Kartlägg värdeflödet 

Chen & Meng (2010), stycke 5.4.1, föreslår att inleda Lean-arbetet med att 

kartlägga värdeflödet. Kartläggning av värdeflödet identifierar vilka aktiviteter 

som är värdehöjande, ger en bild om nuvarande tillstånd och förenklar därigenom 

målformulering. En av grunderna med Lean är att eliminera de aktiviteter som 

inte tillför något värde. Dock krävs det kunskap om vilka aktiviteter som faktiskt 

tillför värde för att över huvud taget kunna eliminera de som inte gör det.  

 Standarder 

Imai (1991), stycke 5.2.4, menar att det endast går att förbättra processer när 

standardiserade arbetssätt existerar. Med andra ord är standarder ett måste för 

att erhålla kontinuerliga förbättringar vilket är en av kärnorna med Lean. 

Införande av standarder kan dock leda till en kontrollerande verksamhet som 

detaljstyrs av ledare om dessa brister i förståelse.  

 PDCA 

Kimsey (2010), stycke 5.3.2, menar att PDCA är det första steget ett företag ska 

ta för att skapa en Lean-främjande miljö och Clark et al. (2013), stycke 5.3.2, 

menar att inga ihållande framsteg görs utan verktyget. PDCA används för att 

säkerställa att företag går i önskad riktning genom att nyttja korta cykler och 

kontinuerlig uppföljning. PDCA används även med fördel för att förbättra 

processer. För att PDCA ska komma till sin rätt krävs en positiv människosyn där 

rotorsaker till problem söks i processer och ingen annan stans.  

 Verktyg 

Lean består av många olika verktyg vars syfte är att förbättra verksamheten. 

Däremot är överfokusering på verktyg en vanlig anledning till att företag 

misslyckas med att implementera Lean. En verktygslåda införs men utan 

instruktioner för användarna. Således krävs det förståelse, träning och utbildning 

i samband med att olika verktyg nyttjas. 5S uttrycks av Scania, stycke 5.2.1, som 

”förutsättningar för att lycks” och de har utvecklat en egen modell för att 

effektivare kunna använda verktyget. Att använda ett verktyg, så som 5 Varför, för 

rotorsaksanalys är en central del av Lean. Det gäller att hitta just rotorsaken till 

ett problem och lösa denna för att permanent lösa det initialt, troligen, mer ytliga 

problemet. För att lyckas med Lean gäller det att göra saker på ett korrekt sätt 
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och det blir mer framträdande när det kommer till verktygen. Enskilt är verktygen 

kraftfulla och kan bidra till förbättringar men det förutsätter också att det används 

på rätt sätt genom förståelse för redskapen och hur de används.  

 Kultur 

Lean innebär en förändring av rådande företagskultur och är bland de första 

delarna som behöver behandlas vid implementering. Kulturen som eftersträvas är 

en prestigelös sådan där alla anställda synliggör problem och kommer med egna 

förbättringsförslag samtidigt som de erhåller stöd av närvarande ledare som 

agerar föredömligt. För att åstadkomma en kulturförändring krävs dagligt arbete 

med Lean för att utveckla beteenden som genomsyrar hela organisationen. En 

kultur är baserad på vanor och genom kontinuerligt arbete med nya saker skapas 

nya vanor och så småningom förändras kulturen. Förändringen behöver starta 

hos ledning för att vandra neråt i organisationen, det är ledare som måste sätta 

normer genom sitt sätt att agera.  

 Tid 

Lean är inte ett projekt utan det är en förändring av företagskulturen och sättet 

att arbeta på. Det krävs långsiktighet och kontinuitet från ledningen för att satsa 

på Lean. Det finns inget slutdatum för implementationen. Försök med att 

implementera Lean som projekt resulterar ofta i misslyckanden – respektera att 

det tar lång tid. 

 

En förutsättning med Lean är att det alltid finns stöd uppåt i organisationen. Med denna 

utgångspunkt förefaller det vara en självklarhet att ledningens engagemang (1) är en 

kritisk faktor för en framgångsrik implementering. På samma sätt som det ska finnas stöd, 

krävs det en förståelse om vad Lean innebär som startar med ledningens förståelse (2) 

och vandrar nedåt. När ledningens engagemang och ledningens förståelse infunnit sig kan 

implementeringen på riktigt fortlöpa och då i form av att involvera ledare (3) för att säkra 

fortsatt stöd och förståelse samt för att lägga grunden för kulturförändringen. Den 

kulturella förändringen sker även den uppifrån och ner vilket vidare styrker ovan ordning.  

 

Med involverade ledare går det att kartlägga värdeflödet (4) vilket såldes är nästa steg att 

ta. Då effektivisering av värdeflödet är själva grundtanken med Lean är det också den 

första insatsen som sker bortsätt från engagemang och förståelse. Standardiserade 

arbetssätt (5) förutsätter i princip att värdeflödet är kartlagt för att effektivt kunna nyttjas 
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till kontinuerliga förbättringar och införs härnäst. På liknande vis är standarder en 

förutsättning för att använda PDCA (6) som naturligt blir nästa steg att genomföra. Först 

efter dessa steg är det intressant att titta närmare på olika verktyg (7). Då det är svårt att 

säga vilka verktyg som gynnar det enskilda företaget i störst utsträckning bör det väljas 

av företaget. Däremot förespråkas 5S och 5 Varför (8), som tillsammans bidrar till 

förbättringar i standarder och identifierandet av rotorsaker. För tydlighet visar figur 14 

denna föreslagna implementationsordning som ligger till grund för modellen som 

presenteras i slutsatsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huruvida ett företag har implementerat Lean (9) eller ej kan troligen inte avgöras i detta 

skede. Stegen är en bra början och lägger en grund för Lean i företaget. Men kom ihåg att 

arbetet med Lean är ett tidskrävande sådant som dessutom innebär en förändring av 

företagskulturen.  
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Figur 14 – Stegvis implementering 
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6 Slutsats 

 

Syftet med arbetet var att genom analys av hinder och framgångsfaktorer presentera en 

modell i avseendet att förbättra möjligheterna till framgångsrik implementering av Lean. 

Figur15, Implementationsmodellen, är utformad utefter analysen för att ge en enkel och 

tydlig bild beträffande implementationsprocessen. Målet med Lean är givetvis att det ska 

genomsyra hela verksamheten, men som visas i modellen bör implementeringen ske 

succesivt med start hos ledningen. Det behöver ständigt finnas stöd uppifrån för att nästa 

steg ska kunna tas och i takt med tillräcklig förståelse och vilja till kulturförändring kan 

implementeringen fortlöpa framgångsrikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processarbetet inom Lean där kontinuerliga förbättringar är centralt vilar på de andra 

aspekterna varför det inte inkluderas i modellen. Liker’s (2009) 4P (Philosophy, 

Processes, People och Problem solving) struktureras således om enligt 

implementationsmodellen. Philosphy inkluderas genom kultur och förståelse, People 

genom kultur och den hierarkiska implementeringen där människan ständigt står centralt 

och Problem solvning som de stöttande verktyget för ständiga förbättringar från anställd 

till ledning. Notera dock att Figur 14, Stegvis implementering, inkluderar processer 
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genom kartläggning av värdeflödet, standarder och PDCA, men att processerna lyfts fram 

först efter att de andra aspekterna har infunnit sig, i vart fall hos ledare, då de är centrala 

för att effektiva processer ska kunna infinna sig. I förlängningen är processer av största 

vikt för att Lean ska bli framgångsrikt, men vid implementeringen kommer de i andra 

rummet eftersom de övriga aspekterna utgör förutsättningar för kontinuerliga 

förbättringar i processer.  

 

6.1 Bidrag 
 

 Åskådliggör att implementation av Lean förutsätter kontinuerligt stöd uppifrån 

och grundar sig i ledningens engagemang och förståelse tillsammans med en 

främjande kultur och positiv människosyn. 

 Presenterar inbördes ordning av befintliga teorier för den fortsatta 

implementeringen där processer står i fokus: Kartlägg värdeflödet – Standardisera 

– PDCA.  

 Styrker att fokus ska ligga på den mjuka sidan och att denna är en förutsättning 

för den hårda, varför implementationsmodellen har en kraftig inriktning på den 

mjuka. 

 Arbetet redogör för flertalet faktorer som kan utgöra hinder vid en implementation 

samt vilka faktorer som är centrala för framgångsrik implementering. Resultaten 

kan vara till nytta för företag som ämnar implementera Lean i sin verksamhet samt 

för företag som redan har initierat implementationsprocessen, alternativt för 

företag som har svårigheter med densamma.  

 

6.2 Förslag på fortsatt forskning 
 

 Undersök huruvida nyttjandet av konsulter vid implementering av Lean ger 

positiva effekter och i vilket hierarkiskt led bör konsulter gå in för bästa resultat. 

 Undersök om Implementationsmodellen, figur15, lämpar sig för tjänstebaserade 

företag. 

 Undersök interna motståndskrafter som kan finnas i verksamheter där Lean ska 

implementeras och hur dessa kan motverkas. 
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Intervjuer 

Respondent 1, 2014. Chef lokal SPS Office Scania [Intervju] (2 December 2014). 

Respondent 2, 2014. Produktionschef Scania [Intervju] (2 December 2014). 

Respondent 3, 2014. Master of Metals, Sandvik [Intervju] (4 December 2014). 



Bilaga 1 

 

Intervjufrågor  

 

Allmänt 

 

 Plats i organisationen, titel, avdelning? 

 Hur ser du på Lean? 

 Igår 

 Idag 

 Imorgon 

 Rangordna (1 till 3) de 3 viktigaste 

områdena/kategorierna/teorierna/parametrarna med Lean enligt ditt tycke?  

 TPS Ledstjärna – Eliminera slöseri, grundfråga: ”Vad vill kunden få ut av 

processen?” Har ni något liknande, som en ledstjärna?  

 TPS-huset, tankar, åsikter, eget? 

 Vilket, om något eller några, anser du vara de bästa Lean-verktygen? 

Vilket/vilka har gett mest resultat osv.? Ordning att införa. 

 Vad är Leans mjuka värden för dig och hur viktiga är de?  

 Skillnad på Lean och Toyota Production System (TPS)?   

 

Implementering 

 

 Rangordna (1 till 3) viktigaste områdena/kategorierna/teorierna/parametrarna 

med Lean ur syfte att genomföra en lyckad implementering, din åsikt? 

 Initieringen till att använda Lean: 

 Varför, motiv, syfte mål? 

 Var, utbildning, uppifrån och ner, nerifrån och upp, överallt? 

 Hur, vad fokuserades, verktyg, tankesätt, kultur? 

 När, hur länge sedan? 

 Förutsättningar som krävs? 

 Varför misslyckas så många företag? 

 Har ni lyckats eller misslyckats och i vilken utsträckning? 

 Om ni fick spola tillbaka bandet och genomföra implementeringen på nytt, vad 

skulle ni göra annorlunda? 

 Välj ett, två eller tre Lean-verktyg som du anser är bra att inleda ett företags 

Leanarbete med? Vilka använde ni initialt? Var det rätt/fel, bra/dåligt, hade ni 

gjort annorlunda idag? 

 Hur motiverade och engagerade ni personalen på olika nivåer inom 

organisationen/företaget/avdelningen? 

 Ge ett förslag på hur en Lean implementering ska gå till i ett företag? Hur ska 

det startas? Vari företaget ska det startas? Varför bör det göras? Fokusområden? 

Vad ska inte göras? Har ni en modell? 

 

Största framtida utmaning med arbetet kring Lean? 

Strukturella och kulturella problem eller barriärer för företag i Sverige? Varför kommer 

inte svenska företag lika långt som Toyota? 

 

 Övrigt? 


