
 

 

 

 

 

 

 

Förutsättningar för Lean 

En fallstudie av en leanimplementering 

 

Anna Bornehamn 

Emma Högling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagsekonomiska institutionen 

Kandidatuppsats HT 2012 

Handledare: Per Forsberg 

Datum för inlämning: 2013-01-17 



 

 

 



 

 

 

Förord 

Leans tankesätt intresserar oss och som ni kommer se går det även att applicera hemma, något 

våra sambos tycker är mindre positivt. Trots många och sena kvällar på Ekonomikum har vi 

ändå kunnat ha roligt tillsammans och skrattat åt oss själva. 

 

Vi vill särskilt tacka vår handledare Per Forsberg och vår kontaktperson på företaget som gett 

oss mycket och bra konstruktiv kritik. I slutändan har vi tagit vårt förnuft till fånga och insett 

att råden hjälpt oss utvecklas även om vi från början alltid tyckt kritiken varit obefogad. 

 

Vi vill även tacka familj och vänner för att de stått ut med att vi inte varit mentalt närvarande i 

ett par månader. Det har värmt oss att ni dessutom läst vår uppsats och gett oss feedback. Vi 

vill ge ett extra tack till Mormor eftersom hon lät oss bo hos henne en vecka när vi 

genomförde fallstudien och där vi blev väl ompysslade. 

 

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till företaget och personerna som ställt upp på 

intervju, utan er insats hade studien aldrig varit möjlig. 

 

 

Anna Bornehamn  Emma Högling 

Uppsala 17 januari 2013 

 

 



 

 

 

Abstrakt 

Lean är ett koncept med människor i fokus som inkluderar dess tanke- och arbetssätt samt de 

metoder och verktyg som används. Problem kan dock uppstå ifall konceptets helhet inte 

implementeras, särskilt en förändring av tankesätt är det som medarbetare ofta motsätter sig. 

Vi ämnar därför utröna möjliga förutsättningar till hur en välvilja till förändring skapas samt 

hur systemet med lean förmedlas på ett sätt så att helhetsbilden framgår. En teoristudie 

används till att identifiera förutsättningar och en fallstudie förklarar nödvändigheten med de 

identifierade förutsättningarna. Förutsättningarna som uppdagades var engagemang och 

delaktighet från ledarskapet samtidigt som en medvetenhet kring helheten av lean behövs för 

att uppnå detta engagemang. Utifrån analysen av teorin och empirin fastslår resultatet att 

ledarskapets engagemang endast får effekt när medarbetarna också är deltagande i 

förändringsprocessen. Med andra ord behöver samtliga anställda på företaget ha samma 

helhetsbild av lean så att tankesättet genomsyrar hela organisationen. 

 

Nyckelord: Lean, implementering, komplexitet, förutsättningar, helhetsbild 
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Bakgrund – Om Lean 

För att ni som läsare ska kunna ta till er av uppsatsens resultat utan någon tidigare 

förförståelse om lean följer en kort berättelse över hur familjen Toyoda skapade sitt 

produktionssystem och därmed blev ett av världens mest framgångsrika biltillverknings-

företag. 

 

Sakichi Toyoda var en innovatör och värderade starkt problemlösning, ihärdighet och 

samhällsnytta. Själv nådde han stora framgångar med det som senare blev Jidoka i sin 

vävstolsfabrik emedan han ombad sin son, Kiichiro, att starta biltillverkning då han ansåg det 

vara en del av framtiden. Kiichiro Toyoda utbildades till ingenjör och tog med sig faderns 

förhållningssätt till att hela tiden sträva mot perfektion. Ihop med att kvalitetssäkra sin 

produktion utvecklade Kiichiro Toyoda också Just In Time till att rätt del, i rätt mängd skulle 

anlända i rätt tid, dessa båda blev sedan tillsammans med faderns filosofi pelarna och grunden 

i det hus som senare utvecklades. Under efterkrigstiden rådde det i Japan brist på mark, 

teknologi, råmaterial och kapital varför Toyota fokuserade på hög kvalitet, låga kostnader och 

korta ledtider för att korta produktionsflödet genom slöserieliminering. Detta fick då utgöra 

taket på Toyotas hus (se Figur 1). (Liker, 2009). 

 

Figur 1. "TPS-huset" (Liker, 2009, s. 55) 
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Avslutningsvis följer ett utdrag från Jeffrey K. Likers bok The Toyota Way – Lean för 

världsklass (s. 57, 2009) för att vidare återge Toyotas syn på vad de anser vara lean: 

 

TPS (Toyotas produktionssystem förf:s förtydning) är inte bara en uppsättning verktyg. Det är inte 

bara en uppsättning Lean-verktyg som just-in-time, produktionsceller, 5S (Seiri/sortera, 

seiton/strukturera, seiso/städa, seiketsu/standardisera och shitsuke/skapa en vana/självdisciplin), 

kanban med flera. Det är ett förfinat system där alla delarna samverkar till en helhet. Helheten 

innebär i grunden att stödja och uppmuntra människor att ständigt förbättra de processer de arbetar 

i. Tyvärr förstärker många böcker om Lean tillverkning missuppfattningen att TPS är en uppsättning 

verktyg som möjliggör ett effektivare arbetssätt. Man bortser från syftet med verktygen och missar 

tanken med människan i centrum. Om man ser det ur ett bredare perspektiv handlar TPS om att 

tillämpa principerna för The Toyota Way. Ursprungligen inriktade man sig på verkstadsgolvet, men 

principerna är omfattande och kan faktiskt tillämpas lika väl på konstruktion som på tjänster.  

Problematik kring lean som koncept 

Samhället går fortfarande mot en ökad globalisering vilket medför ytterligare press på 

organisationer att förändras till att bli flexiblare, att öka sin kundfokus, att ha kortare ledtider 

samt att erbjuda bättre kvalitet. Sedan slutet av 1990-talet har lean blivit ett allt mer 

uppmärksammat alternativ och införts på flertalet organisationer inom produktion, 

bankväsende, sjukvård samt myndigheter och kommuner. (Larsson, 2008).  

 

Ur boken ”Vad är lean?” av Modig och Åhlström (2011) presenteras lean som ett system som 

blir komplext då det inbegriper tankesätt, principer och konkreta verktyg. På grund av denna 

komplexitet menar författarna att problem kan uppstå när systemet skall implementeras då 

många förändringsprocesser gärna påbörjas handfast, i det här fallet med leans konkreta 

verktyg. En möjlig förklaring till detta är att människor vanligtvis har lättare att förstå sådant 

de själva kan erfara. Författarna påpekar vidare att när lean skall implementeras så behöver 

medarbetarnas tankesätt förändras, vilket kan bli ett problem om de upplever förändringen 

som negativ och därför motsätter sig den. (Modig & Åhlström, 2011). 

 

Som nämnts i utdraget ur Likers bok (2009), beskriver Toyota konceptet lean som ett 

helhetssystem i en verksamhet samt förklarar att systemet är större än dess metoder och 

verktyg. Skaparna bakom TPS (Toyotas produktionssystem) nämner endast kortfattat 

metoderna i sina böcker och skriver istället om denna helhetsbild samt beskriver systemet mer 

ingående (Ohno, 1988). Hundratusentals chefer har implementerat metoderna i sina egna 
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verksamheter som de observerat vid besök i Toyotas fabriker. Lean är dock en kombination 

av samtliga delar, det vill säga både dess tanke- och arbetssätt, och det kan vara en förklaring 

till att många av dessa implementeringar misslyckas eftersom endast metoder (arbetssätt) 

kopierats. Problematiken kommer sig av att metoderna förväxlats med systemet. (Spear & 

Bowen, 1999). Problemet vid implementeringarna förstärks av att managementlitteratur säljer 

in konceptet med fokus enkom på en del, vanligvis endast en metod (se t.ex. Hobbs, 2004; 

Carreira, 2005; Dennis, 2007). Detta är något som Toyota förkastar då de skapat lean till en 

filosofi som måste genomsyra hela organisationen, vilket illustreras av deras hus där alla delar 

behöver samverka för att bli stabilt (se Figur 1) (Liker, 2009). Detta leder fram till frågor som 

varför uppstår problem av att endast en metod implementeras och hur kan denna problematik 

undkommas? 

 

Som redan nämnts, kan medarbetarna ibland vara de som försvårar förändringsprocessen, då 

de vanligen motsätter sig stundande förändringar. Deras fysiska och psykiska omställning 

sker oftast smidigare än den känslomässiga då det för medarbetarna känslomässigt tar längre 

tid att acceptera förändringar. Av denna orsak behöver den känslomässiga omställningen 

beaktas när förändringen planeras. (Spiker & Lesser 1995). För att förbereda medarbetarnas 

mentala omställningen kan readiness användas, alltså att en välvilja till och en acceptans för 

förändringen skapas i syfte att få medarbetarna positivt inställda och engagerade i 

förändringsprocessen. (Armenakis et al. 1993). En fråga blir då hur denna readiness ska 

skapas för att förbereda medarbetarna inför förändringen? 

Syfte och forskningsfråga 

Följt av ovannämnda problematik vid förändringsprocesser har denna uppsats för avsikt att 

identifera möjligheter till hur readiness skapas samt identifiera hur lean implementeras. Vilka 

förutsättningar behövs för detta? Hur skapas readiness på ett sådant sätt att medarbetarna 

accepterar förändringen samt blir medvetna om att lean är mer än sina metoder?  

  

Kopplingen mellan de två nämnda problemen kommer sig av önskan att skapa en 

medvetenhet om hur systemet bakom lean är uppbyggt samt hur motståndet mot förändringen 

minskas. Uppsatsens forskningsfråga är därför ”Hur kan lean implementeras så att 

helhetsbilden med konceptet förmedlas?” Att helhetsbilden studeras är på grund av att Toyota 

poängterar dess vikt för att kunna integrera lean i sin organisation. För att besvara 
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forskningsfrågan genomförs en teoristudie för att identifiera möjliga förutsättningar samt att 

en fallstudie utförs  för att förklara nödvändigheten av de identifierade förutsättningarna. 

Resultaten önskar bidra till akademin genom att klargöra betydelsefulla förutsättningar för 

leanimplementeringar.  

Teoretisk referensram 

Teoristudien inleds med en presentation av leankonceptet följt av en redogörelse för hur 

villighet till förändring skapas samt att kommunikationens och ledarskapets betydelse 

klargörs för förändringsprocessen. Avsnittet avslutas med en behandling av Scherrer-Rathjes 

et al. (2009) fallstudie om en leanimplementering som behövde två försök innan den 

fullföljdes, den används senare som jämförelseobjekt. 

Mer om Lean 

I följande avsnitt sammanfattas The Toyota Ways principer som omnämns i uppsatsens 

bakgrund för att därefter utifrån uppsatsens fokusperspektiv utveckla lean som strategi. 

The Toyota Way 

När Toyota växt sig globala har ett behov av att utbilda allt fler inom koncernen i The Toyota 

Way skapats varför de 14 grundprinciper som företagets filosofi vilar på sammanfattats nedan 

i punktform för en enkel översikt. (Liker, 2009, s. 61ff). 

 

 Princip 1. Basera ledningsbeslut på långsiktigt tänkande, även då det sker på 

bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål. 

 Princip 2. Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan. 

 Princip 3. Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion. 

 Princip 4. Jämna ut arbetsbelastningen (heijunka).  

 Princip 5. Bygg upp en kultur där man stoppar processen för att lösa problem, så att 

kvaliteten blir rätt från början. 

 Princip 6. Lägg  standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och 

personalens delaktighet. 

 Princip 7. Använd visuell styrning, så att inga problem förblir dolda. 
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 Princip 8. Använd bara pålitlig, väl utprovad teknik som stöder personalen och 

processerna. 

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

och lär ut den till andra. 

 Princip 10. Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi. 

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

utmana dem och hjälpa dem bli bättre. 

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

genbutsu). 

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

verkställ snabbt. 

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

ständigt förbättra (kaizen). 

Lean som strategi 

Lean är en verksamhetsstrategi med fokus på flödeseffektivitet till skillnad från mer 

traditionella och vanligt förekommande strategier som huvudsakligen är orienterade runt 

resurseffektivitet. Flödeseffektiviteten ämnar tillgodose kundens behov och avser behovet 

från den tidpunkt det identifierats tills dess att det tillfredsställts, med syftet att tillgodose det 

så snabbt och effektivt som möjligt. Lean strävar alltid efter perfektion, något konceptet gör 

genom att alltid arbeta med det bäst kända arbetssättet för att eliminera de aktiviteter som inte 

är direkt värdeskapande för kunden eller nödvändiga för förädlingsprocessen. (Larsson, 2008; 

Modig & Åhlström, 2011).  

 

Dock är det viktigt att skilja på lean som ett filosofiskt tankesätt från ett konkret arbetssätt, då 

det filosofiska tankesättet genom verksamhetsstrategin fokuserar på övergripande mål vilka 

genomsyrar hela organisationen. Medan arbetssättet fokuserar på de metoder och verktyg som 

används. (Scherrer-Rathje et al., 2009). Toyota poängterar genomgående i sin litteratur att 

förändringsprocessen aldrig tar slut och menar att metoderna inte är ändamål i sig utan bara 

verktyg för att lösa specifika problem (Ohno, 1988). Dessutom är det viktigt att leanarbetet 

sker i alla riktningar, alltså både från ledningens och medarbetarnas sida men även 

tvärfunktionellt. Lean genomförs av medarbetarna samtidigt som ledarskapet ger stöd åt 
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processerna så att organisationen i förlängningen uppnår en högre flödeseffektivitet. (Larsson, 

2008). 

  

Figur 2. Illustration av abstraktionsnivåer  

 

Modig och Åhlström vill illustrera komplexiteten med lean genom att använda frukt på olika 

abstraktionsnivåer som liknelse (se Figur 2). På den högsta abstraktionsnivån menar de att 

lean som en filosofi, en kultur och ett tankesätt hamnar på ”frukt”. Medan leans arbetssätt och 

principer är på ”äpplen” och behandlas bland annat som ett förbättringssätt eller som 

kvalitetssystem. På den lägsta abstraktionsnivån handlar lean om konkreta metoder, det vill 

säga ”gröna äpplen” motsvarar verktyg för att eliminera slöseri från en organisation till 

exempel 5S och Just In Time. När lean säljs in på en för låg abstraktionsnivå kan således 

missförstånd uppstå när konceptet inte tillåts kommunicera på en tillräckligt hög nivå för att 

få en helhetsbild av systemet. Arbetssättet kan därmed inte integreras fullständigt i 

verksamhetsstrategin så fördelarna med lean uteblir. En medvetenhet om 

abstraktionsnivåernas existens blir då en förutsättning för att kunna förstå helheten kring lean 

och därmed även för att kunna integrera lean som tankesätt. (2011, s. 76ff). 

Skapande av villighet till förändring 

Skälen till att organisationer förändras är många och kan bero på ändrade kundförväntningar 

eller andra anpassningar till yttre omständigheter. De flesta människor har en inbyggd 

aversion mot verksamhetsförändringar och kopplar genast samman förloppet med något 

negativt, i tron att organisationen nu flyttar sin fokus från etablerade rutiner och istället går en 

osäker framtid till mötes. Det blir därför av största vikt för organisationer att istället inprägla 

en positiv attityd gentemot förändringar för att de skall kunna genomföras. (Kitchen & Daly, 
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2002). För att få sina medarbetare mindre motvilliga till förändringar har organisationer en 

mängd verktyg till hjälp och en av dessa kallas för readiness (Armenakis et al., 1993).  

Readiness reflekteras i organisationsmedlemmarnas behov av, attityd till och övertygelse om 

förändringens nödvändighet. Medlemmarna behöver därför tillräckligt med stöd, energi och 

inspiration för att vilja förändra sig. (Armenakis et al., 1993). För att medarbetare ska ha en 

mindre benägenhet att motsätta sig förändringen är det av vikt att de engageras och inkluderas 

genom hela förändringsprocessen (Spiker & Lesser, 1995). Tanken är att en engagerad 

medarbetare känner att organisationen även har deras intressen i åtanke och därför blir mer 

välvilligt inställd till förändringen (Ludwig & Frazier, 2012). Särskilt i stora organisationer är 

det svårt att skapa och få det här engagemanget hos sina medarbetare och det blir då extra 

viktigt för organisationen att genom kommunikation minska osäkerheten kring 

förändringsprocessen (Kitchen & Daly, 2002). 

Kommunikationens betydelse 

Harshman och Harshman (1999) bekräftar kommunikationens betydelse och tar upp ett antal 

nyckelfaktorer i kommunikationsprocessen, däribland betydelsen av att medarbetarna 

påverkas till att ha en positiv attityd; att organisationen informerar, förklarar och utbildar sina 

medarbetare om sin verksamhet och omgivning samt uppfyller medarbetarnas behov av att 

förutspå, förstå och kontrollera sin miljö. Medarbetare arbetar mer effektivt om de får vara 

med och delta i förändringsprocessen men för att kunna vara delaktig måste de ha tillräckligt 

med kunskap (Kitchen & Daly, 2002). För organisationen blir det då av yttersta angelägenhet 

att genomgående under processen kommunicera hur implementeringen fortlöper samt att 

cheferna tar sig tid att lyssna och besvara frågor från medarbetarna. Då får medarbetarna en 

chans att ge uttryck för sin oro och förhoppningsvis få denna mildrad, så att motståndet mot 

förändringen minskas och det okända istället omvandlas till något bekant. (Spiker & Lesser, 

1995; Lewis, 1999; Proctor & Doukakis, 2003; Larsson, 2008).  

 

Kommunikationen måste innehålla budskap om varför förändringen behövs och hur det 

påverkar den individuella och gruppens effektivitet. Det medför att en organisations readiness 

kan avläsas i dess arbetares tro och attityd till avsikten med förändringen. (Armenakis et al., 

1993). Skulle inte medarbetarna vara informerade eller involverade under förändringen 

kommer inte heller den kunna implementeras framgångsrikt (Lewis, 1999; Armenakis & 

Harris, 2002; Kitchen & Daly, 2002; Duden, 2011). Det är därför av vikt att vara konsekvent i 
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sitt budskap för att inte orsaka osäkerhet i onödan (Armenakis & Harris, 2002). Särskilt då 

chefer och medarbetare har olika inställning till förändring där chefer ofta ser förändring som 

en möjlighet att stärka organisationen medan medarbetare istället tycker att det är störande 

och rubbar balansen (Strebel, 1996). 

Ledarskapets roll  

Tidigare forskning har kommit fram till att förändringar ofta misslyckats för att cheferna inte 

förstått syftet med förändringen och därmed inte kunnat ge behövligt stöd till processen. 

Framgångsfaktorer fastställdes till när cheferna fortlöpande gett stöd, tydligt förklarat 

nödvändigheten samt tidigt gjort medarbetarna delaktiga i förändringsprocessen. (Nutt, 1986; 

Proctor & Doukakis, 2003). Detta stärks också av Kasurinen (2002) som menar att det inte är 

troligt att anställda helt accepterar en förändring om inte chefer går in och informerar och 

övertygar de anställda. Att få engagerade medarbetare kan ske genom att chefer tar till 

åtgärder som kan förklaras genom OBM (Organisational Behaviour Management) och tar sig 

i uttryck i kommunikationsverktyg som tydliga uppgifter, uppsatta mål, kommunicerade 

strategier samt uttryckliga regler (Ludwig & Frazier, 2012). Angelägenheten från ledningens 

sida kan demonstreras genom exempelvis personliga möten då skrivna utskick, såsom e-post, 

ofta förmedlar en lägre känsla av betydelse och därmed inte engagerar medarbetarna till 

samma grad (Armenakis et al., 1993). 

 

Cheferna behöver visa för medarbetarna att den stundande förändringen är nödvändig genom 

att satsa den tid, energi samt övriga resurser som behövs för att signalera betydelsen av 

förändringen. Genom att förklara bakomliggande faktorer till förändringen minskar 

medarbetarnas skepsis och ökar istället deras förståelse, vilket behövs för att förändringen 

skall bli institutionaliserad och därmed integreras i företagskulturen. (Armenakis & Harris, 

2002). Detta förutsatt att cheferna ”walk the talk”, det vill säga till vardags lever efter de 

värderingar som de förespråkar så inte medarbetarna betvivlar budskapet (Harshman & 

Harshman, 1999). Om cheferna vill erhålla medarbetarnas intresse, även vid 

meningsskiljaktigheter, måste förtroende skapas vilket är något som tar lång tid samtidigt som 

gemensamma mål också måste finnas för att möjliggöra så att alla kan arbeta åt samma håll 

(Duden, 2011). 

En tidigare studie 
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I en tidigare studie fastställer Scherrer-Rathje et al. (2009) att det inte är underligt att en 

framgångsrik leanimplementering är en komplex uppgift, eftersom lean är ett mångfacetterat 

koncept som kräver att organisationen utövar omfattande ansträngningar utmed flertalet 

dimensioner samtidigt. Författarna anser att en lyckad leanimplementering är när 

organisationen har en långsikt plan med lean, när de uppnår de största strategiska 

komponenterna samt arbetar med flertalet av de metoder som stödjer operationella eller 

taktiska delar av lean. De strategiska komponenterna som lean består av är ledningens 

engagemang, medarbetarinflytande, informationsöppenhet samt kulturell passform medan 

dess metoder exempelvis är Just In Time eller ständiga förbättringar. (s. 80). 

 

Vid den första implementeringen på Scherrer-Rathjes et al. (2009) fallföretag Machinery Inc. 

infördes lean nedifrån och upp vilket medförde flertalet problem. Högsta ledningen var inte 

engagerade i processen, grupperna saknade självstyranderätt, kommunikationen var bristande 

samt att det inte fanns något generellt intresse för lean som koncept. När ledningen inte var 

engagerad förstod inte medarbetarna, som inte drivit förändringsprocessen, varför lean var av 

vikt och kunde därför inte se några fördelar med det nya arbetssättet eftersom de ansåg att de 

redan arbetade effektivt. När de drivande i processen försökte övertyga ledningen om 

fördelarna skapades en stor frustration när inget engagemang uppbådades varpå projektet 

lades ned.  
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Den andra implementeringen, tio år senare, började med att ledningen för företaget fick upp 

ett intresse för konceptet som de kopplade till sin verksamhetsstrategi och därefter 

involverade övriga medarbetare. En av lärdomarna från det tidigare försöket var att det var 

viktigt att tidigt engagera samtliga att ta del av samt utforma förändringsprocessen. Lean 

introducerades först på ett fåtal enheter med intresserade medarbetare som sedan fick agera 

förebilder vid den fullskaliga implementeringen. Med hjälp av framgångarna i dessa enheter 

kunde värdet med lean visas för övriga samt att delaktigheten och engagemanget fastslogs 

vara framgångsfaktorerna. Ledningen gick även ut med tydliga riktlinjer om varför företaget 

behövde lean, något som kommunicerades till alla chefer som sedan fick föra vidare 

budskapet till sina enheter. Ytterligare en faktor till andra försökets framgång var att särskilda 

individer utbildades till ”leanspecialister”, vilkas uppgift var att ”leva lean” och sprida 

filosofin i företaget. (Scherrer-Rathje et al., 2009). 

 

Författarna sammanfattar sina nödvändiga förutsättningar för en lyckad implementering i att 

ledarskapet behöver vara synligt och engagerat för att skapa en efterfrågan, ge tydliga 

långsiktiga mål och skapa ett engagemang hos medarbetarna. Därtill behöver fördelarna med 

lean kommuniceras från början och uppskattning genomgående visas för dess fördelar. 

(Scherrer-Rathje et al., 2009). 

Analysmodell  

Den genomförda teoristudien mynnade ut i uppsatsens analysmodell som summeras i Figur 3. 

Denna modell har sammanställts för att på ett lättöverskådligt vis överblicka teorin och 

kommer sedan användas för att analysera och dra slutsatser utifrån de empiriska resultaten.   

 

Figuren illustrerar att organisationer behöver förändra sig av olika anledningar men att 

medarbetarna ofta uppfattas som motståndare till förändringen. För att istället skapa en 

välvilja till omställningen behöver nödvändigheten förklaras, medarbetarna behöver få stöd 

och kommunikationen behöver vara kongruent. När en medvetenhet om leans komplexitet 

och existens på flera abstraktionsnivåer finns kan ett engagemang och en delaktighet i 

förändringsprocessen infinna sig.  
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Figur 3. Analysmodell härledd från teoristudien  

Metodbeskrivning 

Kommande del ger ramar för uppsatsens forskningsfråga och behandlar använt 

tillvägagångssätt. Argumentation förs över styrkan av de metodval som gjorts för att öka 

tillförlitligheten till uppsatsens resultat.  

Val av teori 

Till att börja med läste vi artiklar och böcker för att skapa oss en förståelse för vad lean som 

koncept innebär. Därefter gjordes en enkel Google-sökning av lean där vi upptäckte skillnader 

i hur managementlitteratur behandlar lean som fristående entiteter med simpla verktyg vilka 

enkelt kan appliceras på verksamheter för att nå framgång (se t.ex. Hobbs, 2004; Carreira, 

2005; Dennis, 2007). Medan Toyota beskriver i sina böcker att lean är en filosofi som måste 

förstås och att metoderna endast är en del av systemet (Ohno, 1988). Intresse väcktes till 

vidare efterforskning inom vetenskapen för att söka en förklaring. Larssons (2008) och Modig 

& Åhlströms (2011) forskning om lean valdes då de på ett omfattande men ändå lättbegripligt 

och målande vis beskriver både simpelheten och komplexiteten kring leankonceptet. Deras 

verk återger samma bild och deras slutsatser om att lean är en filosofi överensstämmer med 

varandra och med Toyotas bild, något vi anser stärker deras argument. Böckerna består dels 

av sammanfattningar av tidigare forskning samt egna studier inom lean och visar därmed en 

mer fullständig bild kring begreppet lean. Valet av Modig och Åhlströms alster ”Vad är 
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Lean?” (2011) stärks även av att alla chefer har fått tillgång till boken internt inom 

fallföretaget.  

 

För att fördjupa oss i frågan påbörjades en vetenskaplig undersökning för att utröna vilka 

förutsättningar som behövs för att kunna arbeta lean. Sökningen utfördes med uppsatsens 

nyckelord (lean, implementering, komplexitet, förutsättningar, helhetsbild) främst i Business 

Source Premier men även i liknande databaser. Det väsentliga var att alla artiklar var 

vetenskapligt granskade för att säkerställa deras pålitlighet. Givet är att alla forskare har sin 

egen förförståelse och andra avsikter med sin forskning än denna uppsats varför renommerade 

journaler valdes för att finna försäkran i artiklarnas resultat. Trots detta har vi haft en 

försiktighet i åtanke gällande artiklarnas förmåga att besvara vår forskningsfråga. Därför 

valdes artiklar som alla har en gemensam grund, även om de behandlar olika ämnen så är 

deras resultat sammanlänkade, vari ett förtroende för dem infann sig samt att Figur 3 

härleddes till analysmodell. 

Avgränsningar 

En vidsträckt teoristudie inleddes men har begränsats utifrån uppsatsens omfattning samt den 

givna tidsramen. Avgränsningar har även gjorts till att endast beröra uppsatsens nyckelord. 

Komplikationen som följer avgränsningar är att teoristudien blir utsatt för subjektiva 

tolkningar om vad som är relevant för att besvara forskningsfrågan. Vi hävdar att problemet 

mildrats av att teoristudien omfattar ett spektrum av teorier som tillsammans fått utgöra 

grunden till vår analysmodell. En annan avgränsning som vi gjort, med hänsyn till uppsatsens 

tidsram och omfattning, är att vi inte har studerat affärsenheter som befinner sig utanför 

huvudkontoret då dessa är vitt utspridda.  

Uppsatsens design 

Eftersom forskningsfrågan ämnar beskriva ett fenomen som vi ville skapa oss en förståelse 

kring, valdes ett tolkande synsätt för att kunna avläsa subjektiva och socialt konstruerade 

uttryck. Då avsikten är att både förstå och förklara valdes en kvalitativ forskningsdesign för 

att möjliggöra subjektivitet. Detta stärks av Patel och Davidson (2003) som menar att den 

hermeneutiska inriktningen tillåter medkänsla med fenomenet för att skapa ett ytterligare djup 

i tolkningen. Kvantitativa designer fokuserar istället på att, med hjälp av statistiska analyser, 

fastställa samband genom att använda numerisk data insamlat från enkäter eller kontrollerade 
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experiment. Dessa består ofta av slumpmässiga urval från stora populationer för att kunna 

skapa en generaliserbarhet. Då uppsatsens syfte behöver besvara många och komplexa frågor 

var inte frågeformulär och andra statistiska hjälpmedel lämpliga så den kvantitativa designen 

valdes bort. (Saunders et al., 2012).  

Forskningsstrategi 

Det specifika fenomenet önskades studeras under en specifik tidsperiod varför en 

tvärsnittsstudie valdes. Att longitudinella studier och experimentella strategier försakades 

berodde på uppsatsens begränsade omfattning. (Saunders et al., 2012). Inom ramen för 

tvärsnittsstudien valdes en fallstudie som strategi för att undersöka det verklighetsanknutna 

fenomenet. Utifrån den givna tidsramen valde vi en enskild fallstudie, som enligt Small 

(2009) och Yin (2009) tillåter oss att gräva djupare i ett enskilt fall. Det gjorde att vi kunde 

göra en djupare analys och att vi därmed grundligt kunde undersöka vilka förutsättningar som 

är nödvändiga för en leanimplementering. Tanken med fallstudier är inte att dra statistiska 

slutsatser vilket Small (2009) poängterar och menar att det forskare vill åt är att utröna 

unikheten i det specifika fenomenet. Ett kännetecken för fallstudier är att de tillåter forskare 

besvara frågor av en varför eller hur karaktär så att det som studeras kan användas för att 

utforska eller förklara fenomenet, något som vi önskar göra (Yin, 2009). 

 

Enligt Patel och Davidson (2003) lämpar sig fallstudier även väl vid studerandet av 

förändringsprocesser och då vårt fenomen utgör ett sådant fanns strategin extra lämplig.  

Företaget som valdes till studieobjekt har i sin matrisorganisation både pågående och 

genomförda omställningar till ett leanarbetssätt, inom företaget finns med andra ord 

kännedom om uppsatsens fenomen. Möjligheten att studera nödvändiga förutsättningar finns 

därmed samt att en tillgång till historiska beskrivningar kan fås så att fenomenet kan 

observeras även utanför fallstudiens tidsram. Till fallstudien valdes ett affärsområde som 

hunnit påbörja men ännu inte fullfölja sin implementering. Att affärsområden som fullföljt 

eller ännu inte påbörjat sin implementering bortvaldes från fallstudien var för att en pågående 

process lämpligast besvarar vår forskningsfråga. Detta eftersom de har kunskap om processen 

samtidigt som de inte besvarar frågor utifrån efterklokhet utan istället mer korrekt återger vad 

som pågår just nu. Unikheten med fallföretaget är att affärsområdena har påbörjat sin leanresa 

vid olika tidpunkter, varför vi valt att även inkludera affärsområden som inte medtogs i 
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fallstudien för att utöka beskrivningen av företagets leanomställning. Det gjorde att vi kunde 

skapa oss en helhetsbild av hur leanomställningen skett på företaget.  

Slutsatsens trovärdighet 

Slutsatsen påverkas av alla val som genomgående gjorts i uppsatsen. Argument har framlagts 

för att styrka dess trovärdighet men vissa begränsningar kommer sig ändå av valen. Att ha en 

fallstudie som forskningsstrategi medför att vi inte kan påverka studiens omgivning vilket 

exempelvis ett kontrollerat experiment förmår, hänsyn har därför tagits vid studerandet av 

fenomenet. En problematik med tvärsnittstudier uppstår då generaliserbarheten till andra 

liknande fall inte är särskild hög. Som Small (2009) nämner hade troligen vårt resultat blivit 

annorlunda om vi hade studerat alla affärsenheter på det affärsområde som valdes till 

fallstudie. Däremot kan vårt resultat generaliseras till teorin, som Yin (2009) och Saunders et 

al. (2012) betonar, genom att bekräfta eller dementera den härledda analysmodellen. 

 

Det deduktiva angreppssättet har till följd att fenomenet granskas med teoristudiens glasögon 

varför vissa aspekter kan ha förbisetts. Därför har vi genomgående ifrågasatt valen som gjorts 

och därmed att argument framlagts för deras tillförlitlighet till att besvara uppsatsens 

forskningsfråga något som stärker uppsatsens validitet. (Patel & Davidson, 2003; Saunders et 

al. 2012). Resultaten stärks av tidigare forskning samt av historiska beskrivningar på 

fallföretaget som alla nämnt de förutsättningar som teoristudien uppdagade och fallstudien 

upplevt som nödvändiga.  

Vår förförståelse 

Thurén (2007) beskriver att förförståelse kommer sig av att vi människor ser världen på ett 

visst sätt och att vi använder det synsättet när vi tolkar upplevelser omkring oss. Författaren 

menar med andra ord att vi upplever världen olika och att det påverkar hur vi uppfattar intryck 

från andra människor.  

 

Inför våra intervjuer och kontakt med företaget förberedde vi oss grundligt genom att öka vår 

kunskap genom teoristudien för att bredda vår förförståelse kring ämnet. Vidare förförståelse 

kommer sig av att Bornehamn har arbetat flera år inom företagets produktion samt på 

fallstudiens huvudkontor under sommaren 2012 men att hon för närvarande är tjänstledig för 

studier. På huvudkontoret hjälpte Bornehamn vår kontaktperson i hens arbete med lean för att 
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få en inblick i och en kunskap om hur just det affärsområdet arbetar med dessa frågor och 

som avslutning deltog hon även i den introduktionskurs inom lean som ges alla anställda. 

Hennes anställning har varit en förutsättning för fallstudiens genomförande samt för den 

materialtillgång som erhållits. Vi har även den uppfattningen att Bornehamns anställning 

medfört att intervjuobjekten varit mer välvilliga till kontakten eftersom de inte behövt förklara 

jargonger som används inom företaget då hon är delaktig i företagskulturen. En nackdel med 

detta är att Bornehamn lättare accepterar begrepp utan ifrågasättande och att en vidare 

utveckling av särskilda jargonger därför inte efterfrågas. Som komplement har Högling inte 

haft någon tidigare kontakt med företaget eller av lean varvid vi finner det positivt att vår 

förförståelse är olika, eftersom det minskar risken att vi feltolkar de subjektiva svar som ges i 

fallstudien. Detta stärks av Patel och Davidson (2003) som påpekar att förförståelse är en 

tillgång för att kunna tolka och förstå det studerade fenomenet. 

Genomförande av fallstudie 

Under tre dagar besöktes företaget och där genomförde vi tio stycken semistrukturella 

intervjuer med personer från olika affärsområden (se Figur 4). Eftersom intervjuerna pågick 

under cirka en timme vardera fick vi möjlighet att ställa följdfrågor för att utveckla intressanta 

svar samt utveckla en djupare relation med intervjuobjekten. Anledningen till att vi inte 

genomförde djupintervjuer, där flera intervjuer genomförs med samma person, var att dessa är 

mer tidskrävande och därmed kan avhålla personer från att ställa upp. (Yin, 2009). 

Intervjuerna innehöll både tematiska och för ämnet centrala frågor (se Bilaga 1) som var 

utformade efter en beskrivande karaktär vilket Saunders et al. (2012) menar är karaktäristiskt 

för semistrukturella intervjuer. Vi antecknade intervjuerna individuellt för att sedan 

tillsammans transkribera anteckningarna, detta för att minimera förförståelsens påverkan på 

empirin. Vidare meddelades intervjuobjekten att både de och fallföretaget behandlas 

konfidentiellt och att intervjuerna inte bandades, vilket vi anser bidrog till den ärlighet vi 

upplevde under intervjuerna. Att även fallföretaget behandlas konfidentiellt är för att vi vill 

minska läsarnas fördomar så att de istället tolkar slutsatsen utifrån uppsatsens resultat och inte 

ifrån förutfattade meningar. 

 

Skälen till att semistrukturella intervjuer ansågs som det lämpligaste valet för uppsatsen var 

för att de tillåter intervjuobjekten att diskutera utifrån de öppna frågorna samtidigt som det ger 

möjlighet till att beröra många och komplexa ämnen. Av de orsakerna valdes inte 
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strukturerade intervjuer eftersom de har fasta frågor och mer liknar ett frågeformulär, vilket 

minskar möjligheten för djupa diskussioner. Dock ville vi förhindra alltför stora utsvävningar 

varvid vi inte valde helt ostrukturerade intervjuer. För att undvika problematiken med 

konstruerade svar gavs intervjuobjekten inte tillgång till uppsatsens syfte förrän efter 

genomförd intervju. De tematiska frågorna använde vi som ytterligare medel till att få mer 

spontana svar då sådana är önskvärda för att öka resultatens trovärdighet. (Yin, 2009; 

Saunders et al., 2012). 

Urvalets påverkan på resultaten 

Intervjuerna bokades av vår kontaktperson som arbetar som leankoordinator på fallstudiens 

huvudkontor och därför har både nätverket samt kännedomen om vilka som kunde vara oss 

till hjälp, vilket Saunders et al. (2012) benämner som ett medvetet selektivt urval, bland 

tillgängliga intervjuobjekt på företagets huvudkontor. En problematik med att 

kontaktpersonen bokat intervjuerna är att vi inte kunnat påverka urvalet medan variationen av 

respondenter troligen har ökats av att hen är mer insatt i företagets struktur och att hens 

nätverk möjliggjort att vi fått tillgång till ledningsgruppen. Small (2009) beskriver att om inte 

hela populationen studeras finns en inbyggd förståelse och välvilja till att delta hos de 

intervjuobjekt som deltar i studien, vilket kan medföra problem då vi inte vet hur resterande 

population förhåller sig till det undersökta fenomenet.  

Small (2009) poängterar vidare att storleken på urvalsgruppen beror på vilket syfte och hur 

många variabler som ämnas studeras och att det är först i efterhand som forskarna vet om 

gruppen varit tillräcklig eller inte. Vi anser att den begränsade urvalsgruppen om tio 

intervjuobjekt har varit fullgod, då varje intervju är ett unikt tillfälle att få en inblick i det 

studerade fenomenet och inte att statistiskt säkerställa några resultat. Detta bygger på den så 

kallade fallstudielogiken som Small (2009) benämner med att varje intervju kompletterar 

varandra för att skapa en helhetsbild.  

 

Att intervjuobjekten alla varit lokaliserade vid företagets huvudkontor bör ha påverkat 

resultaten då en helhetsbild inte kunnat skapats av hur leanimplementeringen skett på de 

globalt utspridda affärsenheterna. Dessutom har uppsatsens resultat påverkats av att inte alla 

affärsområden på företaget studerats. Till exempel medtogs inte Produktion på grund av deras 

avvikande karaktär gentemot de andra affärsområdena. Ytterligare skäl till att de valdes bort 

var att deras leanimplementering påbörjades för över 20 år sedan vilket borde medfört ett 
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alltför stort informationsbortfall så när de dessutom enklare kunde omvandla sin process till 

ett produktionssystem, likt Toyotas, medtogs de inte i uppsatsen. Finansiering är istället ett 

nyligen bildat affärsområde på företaget och har troligen därför inte en alltför rigid kultur som 

motsättning, däremot kan de inte applicera metoder från Toyota på sin verksamhet. Den extra 

komplikationen, alltså att det är skillnad på produktions- och tjänstemetoder, medförde att 

studien genomfördes där för att utröna vilka förutsättningar som behövs för att kunna 

implementera lean på deras verksamhet.  

Empiriavsnitt 

I denna del redogörs för den empiri som insamlats genom fallstudien och från övriga 

intervjuer. Först presenteras fallföretaget och sedan fallstudien för att avslutas med en 

presentation av de andra affärsområdena.  

Presentation av fallföretaget 

Företaget som studerats är verksamt inom industriproduktion och finns i över 100 länder, har 

fler än 37 000 anställda och grundades för mer än 100 år sedan. Huvudkontoret är beläget i 

Sverige och företaget har de senaste åren haft en omsättning på cirka 80 miljarder kronor. 

(Fallföretagets hemsida). 

 

Figur 4. Företagets struktur 
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Företaget har en matrisorganisation som är uppdelade utifrån affärsområde: Forskning och 

utveckling, Produktion, Distribution, Försäljning, Finansiering samt stödprocesserna: IT-stöd 

och Administration och ekonomi (se Figur 4). Varje affärsområde består sedan av enheter, 

som i de flesta fall är utspridda globalt. Varje cirkel i Figur 4 utgör ett för affärsområdet 

centralt leankontor. Leankontoren utbildar affärsområdets enheter och koordinatorer i lean. 

Figuren visar även vart intervjuerna genomförts.  

 

Figur 5. Företagets hierarki 

 

Det studerade företaget är uppbyggt med en decentraliserad struktur, där de olika 

affärsenheterna har stort självstyre. Hierarkin är uppbyggd med en central ledning för hela 

företaget där representanter från ledningsgrupperna på affärsområdet deltar (se Figur 5). 

Dessa ledningsgrupper deltar sedan även i de lokala ledningsgrupperna för affärsenheterna. 

Varje affärsenhet är sedan organiserad som ett eget bolag med egna chefer och nivåer.  

Lean på företaget 

Lean introducerades under 1990-talet inom Produktion och sedan under 2000-talet även på 

många av de andra affärsområdena. Leanimplementeringen har med andra ord skett på 

företaget i över 20 år och de olika affärsområdena som påbörjat implementeringarna har 

kommit olika långt i sin omställning, dock har Distribution och Administration och ekonomi 

inget koordinerat arbete med lean i nuläget. Produktion anses ha kommit längst i sin process 

och som mest lever lean och därför hjälper de andra affärsområdena i sina implementeringar.  
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Alla anställda på företaget uppmuntras att gå en standardiserad introduktionskurs i lean som 

består av två dagars utbildning där första dagen innehåller ett spel med inbyggda problem som 

kräver att deltagarna samarbetar för att lösa problemen. Tanken är att det ska vara en 

gemensam upplevelse som sedan tas med till dag två där lärdomarna används till att koppla 

problemlösningen till den egna verksamheten och leans verktyg, allt för att skapa en 

medvetenhet för konceptet och hur verktygen används. I vardagen används sedan lean för att 

klarlägga ett normalläge där det varje dag uppmärksammas avvikelser som leder till 

förbättringsaktiviteter. Varje medarbetare har ansvar för sitt flöde och ingår därför i 

”förbättringsgrupper” där medarbetarna tillsammans använder lean för att lösa problem som 

uppstår. Med enkla metoder effektiviseras verksamheten ständigt i och med att slöseri av 

olika slag elimineras. 

 

Av personerna som intervjuats har majoriteten innehaft rollen som leankoordinator inom sina 

affärsområden och affärsenheter. Deras arbetsuppgifter består huvudsakligen i att hålla i ovan 

nämnda introduktionskurs samt att agera ”leanexperter” och stödja sina enheters leanarbete. 

Förbättringsgrupperna skall själva identifiera förbättringsaktiviteter och sedan kan 

koordinatorn bistå med metodutbildningar samt kopplingen till principer och värderingar. 

Emellertid gavs de utsedda koordinatorerna på Finansiering och IT-stöd ingen 

vidareutbildning inom lean efter att ha utsetts till sina roller, utan endast tid tillhandahölls för 

att självutbilda sig, skapa egna rollbeskrivningar samt egna förväntningar. Långsiktigt hoppas 

rollinnehavarna att deras roll blir överflödig då konceptet skall driva sig själv och att 

leankontoret ensamt skall kunna tillhandahålla metodutbildningar. 

Redogörelse av fallstudien 

Finansiering, som fallstudien avser, fick incitament att påbörja sin leanimplementering hösten 

2010, för att på allvar påbörja processen i början av 2011 när ledningsgruppen meddelade att 

affärsområdet skulle börja med lean och implementeringen därefter snabbt påbörjades på alla 

affärsområdets enheter. Dock rådde stor förvirring kring konceptet och det hände inte så 

mycket förrän en leankoordinator anställdes till huvudkontoret i början av 2012. Koordinatorn 

anställdes först efter att leanimplementeringen påbörjats för att affärsenheterna upplevt sig 

behöva mer förståelse och stöd varpå det i rollen ingick att tillhandahålla detta. En vidare 

förklaring av konceptet önskades och mer hjälp lokalt på enheter efterfrågades så förutom de 
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normala arbetsuppgifterna har denna person även utbildat lokala leankoordinatorer på 

enheterna. Detta har tagit lång tid eftersom affärsenheterna är globalt utspridda och 

arbetsuppgifternas omfång omfattande. Ett lokalt leankontor för Finansiering har därför 

initierats med anställningen av ytterligare en leankoordinator på huvudkontoret för att 

tillhandahålla mer stöd till de lokala koordinatorerna, personen påbörjar sin tjänst efter 

genomförd fallstudie.  

Implementeringens början 

När medarbetarna genomgått introduktionskursen påbörjades flertalet förbättringsprojekt på 

affärsenheterna för att effektivisera verksamheten men en del av dem var så omfattande att 

istället för att drivas framåt stagnerade de och intresset för lean sjönk då de förväntade 

resultaten uteblev. Projekten hade använt leanmetoder utan att integrera leans tankesätt i 

processen trots att företaget är tydliga med att rätt tankesätt ska komma först, sedan rätt sätt 

att agera för att resultera i ständiga förbättringar. Förslag från intervjuobjekten gavs på att 

efter introduktionskursen få en djupare påbyggnadsutbildning som inte bara ”skrapar på ytan” 

utan mer kommunicerar leans fördelar på en mer abstrakt nivå. Detta torde då underlätta 

koordinatorns uppgift att övertyga medarbetarna om leans användningsområden.  

 

Lean såldes in till medarbetarna med konkreta medel, det vill säga leanmetoder, dock utan att 

förklara och koppla dem till principerna och filosofin varvid helhetsbilden uteblev. 

Intervjuobjekten nämnde exempel för att illustrera bristen av förståelse på ett antal 

affärsenheter. Eftersom tydliga mål och strategier för affärsområdet saknas har enheterna satt 

upp egna mål med lean. En enhet hade som mål att genomföra en metod ett antal gånger, 

vilket medförde att metoden nyttjats 600 gånger utan någon som helst vidare förståelse för 

dess användningsområde. Andra enheter skulle få besök av leankoordinatorn från 

huvudkontoret och en av dem startade veckan innan besöket ett antal förbättringsgrupper för 

att visa att de arbetade med lean. Dock hade endast ett möte hållits och där hade de bara 

druckit kaffe. En annan enhet exemplifierade verktygens felaktiga användning genom att i 

panik dagen före besöket införskaffa whiteboards, till visuell styrning, för att kunna visa upp 

dem för huvudkontoret men utan att funktionen med dem förståtts. När ledningsgruppen för 

affärsområdet förespråkar lean men inte själva använder verktygen i sin vardag försvåras 

uppgiften för koordinatorerna att övertyga medarbetarna om konceptets fördelar. När 

dessutom affärsenheterna framhåller sin unikhet och därmed att andra enheters arbetssätt inte 
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går att applicera på deras verksamhet, erfar affärsområdet att en grundförståelse för lean 

måste infinna sig innan implementeringen kan fortskrida.   

Tankar från intervjuobjekten 

De intervjuobjekt i studien som innehaft rollen som lokala leankoordinatorer har poängterat 

bristen av stöd och förståelse ifrån sina chefer. En koordinator nämnde att hens chef ”tyckte 

det var bra att jag arbetade lean men att andra arbetsuppgifter var viktigare”. Medan en annan 

uttryckte att ”min chef förstår nog inte vad mina arbetsuppgifter egentligen innebär men jag 

får tid till att utbilda mig själv i alla fall, samt tillgång till medarbetarna om jag ber om det, så 

länge deras engagemang inte krävs”. En sista koordinator klagade över budskapet som sänts 

från majoriteten av cheferna då de inte haft tid att gå introduktionskursen, ”eftersom de haft 

andra viktigare saker för sig”.  Missnöjet med ledarskapets insatser genomsyrade intervjuerna. 

 

Då fallstudien genomförts mindre än ett år efter påbörjad implementering ombads 

intervjuobjekten att beskriva vilka förutsättningar de anser behövs för att fullända 

implementeringen. En prioritering av lean även när yttre omständigheter påverkar arbetet 

angavs som en förutsättning för att hela tiden driva processen framåt och att ledarskapet ska 

kunna trycka på betydelsen av lean i verksamheten. De behöver förutom detta även skapa 

tydliga mål och strategier för implementeringen så att en klar riktning betonas. Förändringen 

ansågs behöva drivas från högre instans i avsikt att skapa en efterfrågan av lean, just för att 

påvisa dess betydelse för företagets konkurrenskraft. Bland affärsenheterna har förståelsen för 

lean upplevts som låg varför mer träning anses behövas för att leans tankesätt skall uppdagas, 

vilket bara är möjligt om mer fokus läggs på innebörden av lean och inte enkom på dess 

verktyg. Att poängtera likheter emellan enheterna borde kunna underlätta 

kunskapsöverförelsen dem emellan och driva implementeringen framåt. Under intervjuerna 

framkom att själva företagsstrukturen motarbetar implementeringen, då företaget är 

resursorienterat trots leans flödesfilosofi och belöningssystemet är resultatinriktat vilket 

uppmuntrar enheterna att arbeta ”som en effektiv ö i ett ineffektivt hav”.  

Presentation av övriga affärsområden 

Nedan redovisas Forskning och utvecklings, Försäljnings och IT-stöds tillvägagångssätt kring 

deras leanimplementeringar. Dessa redogörelser är inte fallstudier i sig utan agerar som 



22 

 

komplement till genomförd fallstudie i avsikt att skapa en tydligare helhetsbild av företagets 

omställningsprocess.  

Forskning och utveckling 

Leanimplementeringen startade för över tio år sedan med verktyg som bokstavligen 

kopierades från Toyotas produktionssystem, något som inte passade affärsområdet särskilt 

väl. Metoden 5S användes för att sortera, strukturera, städa, standardisera och skapa vanor 

men det enda som skedde var att pennor märktes upp på skrivborden och att gamla pärmar 

slängdes.  

Ledarskapet i bräschen 

2010 började förändringsprocessen om, den här gången med att ledningsgruppen utbildades 

inom lean och att de sedan fick vidareutbilda sina enheter. Forskning och utveckling menar att 

om inte ledarskapet går i bräschen kommer inte någon förändring att ske på bred front inom 

organisationen. Så av den anledningen utbildades alla chefer inom lean gemensamt för att de 

skulle kunna få en högre förståelse och skapa en vision för lean på affärsområdet. För att 

skapa en efterfrågan har ledningsgruppen dessutom infört möten varje kvartal där alla 

enhetschefer inom affärsområdet samlas för att diskutera problem som uppstått och 

gemensamt finna lösningar. För att visa på angelägenheten frilade varje chef en timme om 

dagen från möten så att de tillsammans med sina förbättringsgrupper kan arbeta med 

avvikelsehantering. Devisen ”what interests my boss, fascinates me” användes som anledning 

till varför just ledarskapets kommunikation och satta riktlinjer kring det nya arbetssättet var 

viktigt för medarbetarna.  

Angelägenheten med omställningen 

När Forskning och utveckling skulle införa lean vände de på frågan om varför lean behövdes 

och frågade istället ”Vad händer om vi inte arbetar efter lean?” Ledningsgruppen framhöll att 

det inte spelar någon roll ”hur bra vi är idag, vi ska bli bäst”. Frågeställningen väckte intresset 

hos medarbetarna och nödvändigheten med förändringen framstod som mer självklar. 

Leanstödet i det dagliga arbetet tillhandahålls av det lokala leankontoret som består av, från 

affärsområdet, tre utsedda chefer från vardera huvudområde för att skapa en 

verklighetsförankring på kontoret. Cheferna innehar rollen som leankoordinator under en 

period för att sedan återgå till sina tidigare tjänster för att ytterligare stärka leans roll på 

affärsområdet. Med andra ord kommer till slut alla chefer att ha arbetat heltid med leanfrågor 
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vilket anses befästa förståelsen kring konceptet. Leankontoret kommunicerade ut att 

implementeringsprocessen är tidskrävande och att det är svårt att bryta ner lean i bitar som är 

hanterbara. En tydlig strategi måste därför utformas för att ge mål och fokusområden så att 

risken att misslyckas och tappa intresset minskar.  Det blir således angeläget att processen 

knyts till verksamheten så att medarbetarna uppfattar sitt nuläge innan lean implementeras.  

Införandet av förebilder 

Förändringen inleddes på utvalda enheter då Forskning och utveckling menar att det är 

övermäktigt att börja arbeta med hela affärsområdet på en gång. Dessa affärsenheter fick 

arbeta fram modeller och agera som förebilder vid implementeringen på resterande enheter 

för att övertyga skeptiker. De enheter som fungerade bäst var de där cheferna var engagerade, 

drev på och coachade förbättringsgrupperna. Fördelaktigt för detta affärsområde har varit att 

enheterna är geografiskt lokaliserade tillsammans så kunskapsöverförelsen dem emellan 

underlättats samt att en överblick av implementeringsprocessen enklare kunnats få.  

Försäljning 

Deras implementering började på 2000-talet men då området är väldigt stort och utspritt över 

hela världen medförde det att konceptet inte fick fäste förrän ett halvt decennium senare. 

Nystarten tändes av att ledningsgruppen började arbeta aktivt med frågorna och ett system av 

enhetsförebilder skapades. En affärsenhet valdes ut att påbörja implementeringen och hjälp 

från Produktion togs för att underlätta omställningen och skapa en förebild i enheten. 

Omfattande resurser satsades för att påvisa leans fördelar även på den aktuella typen av 

verksamhet. Metoder tillhandahölls som kunde appliceras på affärsenheten och dess 

medarbetare utbildades för att sedan själva kunna använda verktygen och fortsätta 

implementeringen. När enheten förändrade sitt tankesätt följde även effektiviseringseffekterna 

och framgångsresultat infann sig vilka kunde visas för andra. Fördelen med förebilder är att 

konkret visa övriga enheter inom affärsområdet att lean fungerar och även visa på dess 

fördelar på en verksamhet väldigt lik ens egen.  

 

Usain Bolt, världens snabbaste man, användes som liknelse för att förmedla känslan av 

nödvändighet att utvecklas. För vad skulle hända med Bolt om han slutade träna? Troligen 

skulle han inte vara bäst länge till och detsamma gäller för företaget eftersom om de inte 

fortsätter att effektivisera sig så finns risken att bli utkonkurrerad. Intervjuobjekten anser det 
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då paradoxalt att företagets resultatinriktning är ett hinder för leans flödesfilosofi trots att 

fördelarna med konceptet genomgående poängteras.  

Lokalt leankontor 

Försäljning skapade sig ett eget leankontor med hjälp från Produktion med tanken att ta till 

vara den erfarenhet som detta affärsområde besitter men samtidigt anpassa metoder till det 

egna affärsområdet och gav det då även ett eget konceptnamn. Det leankontoret fick till 

uppgift var att tillhandahålla introduktionskursen på enheterna samt att underlätta kopplingen 

mellan leans metoder och enheternas verksamhetsmål. Beroende av lokalt behov erbjuds 

övningar av de olika metoderna samt en verktygslåda för affärsenheterna att arbeta vidare 

med. En stor del av leankontorets arbete är att hjälpa enheterna att omvandla leanbegrepp till 

egna ord för att kunna relatera till den egna verksamheten, bland annat som en startpunkt för 

att initiera förändringsprocessen. En poäng gjordes av att intresset för lean måste starta hos 

ledarskapet och att ledarskapet måste ha en aktiv roll i förändringsarbetet, gärna till och med 

driva processen, för ”om chefen äter bananer, äter jag bananer”. Ledarskapets betydelse för 

förändringsprocessen är stort, under intervjuerna gavs förslaget att chefer borde innehaft 

rollen som leankoordinator innan avancemang inom företaget, just för att påvisa chefernas 

betydelse för lean. Förutom chefer ansågs personer med god verksamhetskännedom som mest 

lämpade att inneha rollen som koordinator, vilket vill säga personer inifrån organisationen 

och inte utomstående konsulter.   
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IT-stöd 

Inom IT-stöd har implementeringen pågått sedan 2010 och varierat i framgång, de 

förbättringsgrupper som lyckats bäst har varit där chefen varit engagerad, coachat sin grupp 

och förstått nödvändigheten med lean. I övrigt har stödprocessens koordinator försökt 

övertyga sina medarbetare med humor och verklighetsbaserade fall för att visa på fördelarna 

med lean. Koordinatorn använde sig av hemmets morgonrutin för att illustrera hur 

effektivisering med leanmetoder kan ge en mer tid att sova. Humoristiskt förklarades att 

hemmets möblering kunde anpassas så att påklädning skedde i flöde från sovrummet ut till 

köket, där frukostredskap var framplockade i förväg. Tandborsten kunde även placeras vid 

kökskranen så att transporten ut till hallen fortfarande innehöll värdeskapande aktiviteter, 

nämligen tandborstningen, där sedan väskan skulle stå färdigpackad vid dörren för en snabb 

avfärd. Tanken bakom det banala exemplet var att visa på att alla processer går att 

effektivisera, oavsett natur eller förutsättning.  

Tvåvägskommunikation 

Vidare ansågs lyhördhet och kommunikation på en abstrakt nivå som en nyckelfaktor för 

implementeringen. Exempelvis behöver teoretiskt lagda personer få leans tankesätt förklarat 

för sig innan metoderna utvecklas. Medan praktiskt lagda personer först behöver visualisera 

leans verktyg för att sedan återkoppla till principer och värderingar. På IT-stöd hade en 

aversion mot leanbegreppet uppmärksammats varpå deras koordinator valde att arbeta med 

lean utan definierade begrepp. Vid problem introducerades leanmetoder utan kända 

begreppsnamn och först i efterhand återkopplades problemlösningen till uttalade verktyg och 

principer. 

Svårigheter med lean 

Under de semistrukturerade intervjuerna uppdagades och diskuterades ett antal problem kring 

leankonceptet på företaget, vilka har sammanfattats i nyckelpunkter nedan. 

 Lean är ett abstrakt tankesätt som i dagsläget inte delas av alla utan behöver utvecklas 

till att genomsyra hela organisationen. 

 Lean skall inte vara ett mål i sig utan ett verktyg för att understödja företaget att uppnå 

sina verksamhetsmål. 
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 Lean bygger på att sätta kunden först men med den utspridda företagsstrukturen blir 

det svårt att fokusera på vem som är kunden, slutkund eller interna kunder i flödet? 

 Majoriteten av affärsområdena har sitt eget leankontor med ett eget konceptnamn av 

lean vilket förstärker den särskiljande känslan dem emellan. Med ett gemensamt 

konceptnamn och gemensamt leankontor torde en större känsla av gemenskap infinna 

sig och ett djupare samarbete mellan affärsområdena inledas. 

 Företaget är fortfarande resurs- och resultatorienterat vilket försvårar 

implementeringen eftersom lean bygger på en flödesfilosofi med fokus på människans 

behov. 

Analytisk genomgång 

Företaget påbörjade sin leanresa för mer än 20 år sedan i ett affärsområde, tio år senare 

påbörjade ytterligare två områden sina implementeringar och tio år efter det följde två 

områden till. Med andra ord har företaget goda erfarenheter av att påbörja 

leanimplementeringar. Toyota har använt lean i över 70 år (Modig & Åhlström, 2011) och 

menar därför att lean är en resa som aldrig tar slut (Ohno, 1988) vilket visar på att 

omställningen är en lång process och därför tar mycket tid i anspråk. Fallföretagets 

affärsområden har precis som Scherrer-Rathjes et al. (2009) fallföretag också påbörjat sin 

implementering två gånger, vilket Kitchen och Daly (2002) menar kan bero på människors 

inbyggda aversion mot förändringar. I kommande avsnitt utrönas vilka förutsättningar som 

behövs för att lyckas med en leanimplementering med hjälp av den från teoristudien härledda 

analysmodellen (se Figur 3) men först följer en genomgång av fallstudien. The Toyota Ways 

principer har placerats ut i texten för att göra en återkoppling mellan empirin och 

leankonceptet.  
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Jämförelse av fallstudier 

Nedan följer en jämförelse mellan Scherrer-Rathjes et al. (2009) fallstudie och vår egen. Den 

summeras först i Tabell 1 och därefter följer en diskussion. 

 

Tabell 1. Jämförelse mellan fallstudier 

Första försöket Machinery Inc. Finansiering 

Initiativtagare Medarbetarna Ledningsgruppen 

Readiness Ja Nej 

Förebilder Nej Nej 

Målsättning Nej Nej 

Abstraktionsnivå Gröna äpplen Äpplen 

Andra försöket   

Initiativtagare Ledningen Ledningsgruppen 

Förebilder Ja Nej 

Readiness Ja Ja och Nej 

Målsättning Ja Otydlig 

Abstraktionsnivå Frukt Äpplen 

Första försöket 

Som summerat i tabellen har de båda fallstudierna vissa likheter men även en del skillnader. 

Det första försöket inleddes nedifrån på Machinery Inc. medan initiativet togs från 

ledningsgruppen på Finansiering. Teoristudien bekräftar att initiativet till en förändring 

behöver komma från ledarskapet, dock så behöver den vara aktiv under processen, något som 

inte ägde rum i endera fallstudie i de första försöken. Readiness saknades helt på Finansiering 

när konceptet först presenterades medan det på Machinery Inc. fanns ett intresse men ingen 

målsättning för organisationen i stort varpå engagemanget svalnade. Ytterligare en faktor som 

försvårade processen var avsaknaden av exempel och förebilder då det är svårt att titta på 

Toyota som hållit på med lean i över ett halvt sekel och se hur systemet kan appliceras på den 

egna verksamheten. På Machinery Inc. omtalades lean på abstraktionsnivån ”gröna äpplen”, 

där bland annat metoden med produktionsceller nyttjades men utan vidare 

bakgrundsförståelse. På Finansiering har de istället varit och berört principerna (”äpplen”) 

men utan vidare koppling till verksamheten varför en förvirring uppstått, något som 

fortfarande inte åtgärdats till försök två. 
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Andra försöket 

Det andra försöket med en leanimplementering i fallstudierna initierades båda av ledarskapet 

men på Machinery Inc. fortsatte ledningen att vara aktiv i förändringsprocessen medan det på 

Finansiering överläts till leankoordinatorerna. Enligt teoristudien är just ledarskapets 

deltagande en framgångsfaktor i en fulländad implementering, vilket kan vara förklaringen till 

att Finansiering fortfarande är i startgroparna. Ytterligare en skillnad mellan fallstudierna är 

att Scherrer-Rathjes et al. (2009) företag påbörjade sin implementering i mindre grupper, som 

först efter framgångar spreds vidare till övriga. Förebilderna användes för att påvisa fördelar 

och tillvägagångssätt med det nya arbetssättet.  

 

Däremot har välviljan hos medarbetarna på Finansiering ökat till det andra försöket vilket 

troligen beror på engagemanget från koordinatorerna men en förståelse på bred front har ännu 

inte infunnit sig eftersom någon tydlig målsättning inte finns. På Machinery Inc. nåddes 

framgångar först när både medarbetarna och ledningen var redo och villig till att 

implementera lean. Detta resulterade i en tydlig målsättning med avsikten av konceptet och att 

det kommunicerades genom alla led och även på alla abstraktionsnivåer.  

Observerade förutsättningar 

Efter genomförd jämförelse mellan fallstudierna övergår vi nu till en genomgång av 

påträffade rön. Kommunikationens betydelse poängteras, skiljda uppfattningar kring lean 

diskuteras samt att skapandet av tillit understryks.  

Förståelse genom kommunikation 

För att få medarbetarna positiva, informerade och trygga i sin arbetsmiljö behöver 

organisationer använda sig av kommunikation, något som Harshman och Harshman (1999) 

generellt anser vara väldigt viktigt.  Exempel från fallföretaget är att IT-stöd använder humor 

och verklighetsbaserade fall för att få majoriteten av medarbetarna att koppla leans fördelar 

till sin egen vardag. Med andra ord kan kommunikation användas till att omvandla något 

okänt till något mer bekant. Det är även av betydelse att anpassa sin kommunikation till den 

som lyssnar. (Spiker & Lesser, 1995; Lewis, 1999; Proctor & Doukakis, 2003; Larsson, 

2008). Lyhördhet och kommunikation på samtliga abstraktionsnivåer anses som en 

nyckelfaktor för leanimplementeringar varpå problem uppstår när kommunikationen kring 

lean bara sker på en abstraktionsnivå. Modig och Åhlström (2011) betonar att medarbetarna 
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måste förstå filosofin och helheten bakom leankonceptet för att nå en högre abstraktionsnivå 

och således behöver lean kommuniceras på abstraktionsnivån ”frukt” innan verktyg 

introduceras.  

Brister i kommunikation 

På Finansiering har diskussioner förts om principerna som omnämns The Toyota Way ovan 

men utan en koppling mellan principerna och verktygen har metoder använts utan större 

förståelse för deras effekter. Problemet kan komma sig av att ledningsgruppen inte själva är 

på en hög abstraktionsnivå så att de kan påtala kopplingarna mellan verksamheten, lean och 

medarbetaren. När en leankoordinator anställdes till affärsområdet saknade denna person 

ramar och intentioner till sin roll eftersom helhetsbilden av lean saknades generellt inom 

affärsområdet. Introduktionskurserna som då hölls fokuserade på verktygen varför 

förvirringen kring konceptet kvarstod. Förbättringsgrupperna köpte whiteboards (Princip 7 

enligt The Toyota Way) och höll förbättringsmöten men utan vidare koppling till 

verksamheten förstods inte poängen med dem varpå intresset för lean ofta sjönk.  

 

I ett företag som implementerat lean under så lång tid kan det verka märkligt att de utsedda 

”leanexperterna” på Finansiering och IT-stöd inte fått någon vidareutbildning inom lean 

utöver introduktionskursen. Vidareutbildning var något även medarbetare efterfrågade för att 

ges möjlighet att nå en större förståelse av leankonceptet. Det finns alltså en efterfrågan från 

fler än koordinatorerna att få sig en helhetsbild (Princip 10 enligt The Toyota Way). 

 

Figur 6. Omarbetad illustration av abstraktionsnivåer 

 

Lean handlar om att se de bakomliggande faktorerna till varför problem och slöseri finns i en 

process, varför introduktionskurser på en för låg abstraktionsnivå inte gör kopplingen mellan 
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lean och processerna. Ledningsgruppen bör därför verkligen förstå helheten och därefter 

kommunicera ut budskapet på en hög abstraktionsnivå så att koordinatorerna sedan kan påvisa 

fördelarna med konceptet. Nere på den lägsta abstraktionsnivån skall sedan medarbetarna i 

sina förbättringsgrupper använda sig av leans verktyg för att där eliminera slöseri från sina 

processer (se Figur 6). Det kan då verka egendomligt att Finansierings ledningsgrupp 

fortfarande inte kopplat samman att alla abstraktionsnivåer samverkar till en helhet, särskilt 

med tanke på att tillgång till Modig och Åhlströms (2011) bok ”Vad är lean?” fåtts som 

konkretiserar ovan nämnda komplexitet och att de därför borde ha en högre förståelse som de 

kan kommunicera vidare. 

 

IT-stöd påpekar vikten av att kommunicera lean på en nivå som alla förstår och det kan vara 

en orsak till problemet med att de flesta börjar konkret när de implementerar konceptet. Detta 

illustreras av Forskning och utveckling som vid sin första leanimplementering använde 

verktyget 5S utan vidare koppling till sin verksamhet, konceptet hade med andra ord bara 

kommunicerats på en abstraktionsnivå. Många forskare poängterar att medarbete behöver vara 

välinformerade för att kunna förstå helheten så att förändringen kan komma till stånd (Lewis, 

1999; Armenakis & Harris, 2002; Kitchen & Daly, 2002; Duden, 2011). 

Förbättringsprojekten på Finansiering misslyckades med andra ord att integrera tankesättet 

bakom lean i sina aktiviteter trots att företaget är tydliga med att förbättringar skall starta i 

principerna med en förankring i filosofin. 

Skilda uppfattningar 

Strebel (1996) menar att chefer gärna ser förändringar som möjligheter medan medarbetare 

ofta ser förändringar som störningsmoment i arbetet. Tanken med lean är inte att det skall 

störa i det dagliga arbetet utan snarare förenkla och förbättra tillvaron för medarbetarna 

(Princip 8 enligt The Toyota Way). Att förändringar har en tendens att misslyckas kan många 

gånger bero på att chefer och medarbetare ser på förändringen från olika perspektiv och att 

dessa inte är förenliga (Strebel, 1996). Stöd från ledarskapet behövs för att medarbetare ska 

acceptera förändringen och engagera sig (Kasurinen, 2002). Som exempel visat skiljer sig 

uppfattningarna i Finansiering om leans nytta mellan koordinatorerna och cheferna, där vissa 

chefer inte ens tagit sig tid att gå introduktionskursen, hur skall nödvändigheten med lean då 

kunna kommuniceras till övriga medarbetare? Som framhållits av Försäljning borde det i 

själva verket vara cheferna som driver förändringen och som dessutom aktivt deltar 
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tillsammans med medarbetarna under introduktionskursen. Något som ledarskapet på 

Finansiering inte gjort och därmed inte heller kommunicerat den  angelägenhet med lean som 

Armenakis et al. (1993) insisterat behövs för att få de grundläggande bitarna med konceptet 

att falla på plats så att implementeringen kan fullföljas (Princip 9 enligt The Toyota Way).  



32 

 

Framgångar med förebilder 

De affärsområden på företaget som påbörjat sin implementering på 2000-talet och även hunnit 

börja med en andra implementeringsprocess har använt sig av förebilder för att övertyga 

skeptiker. Som tidigare nämnts för att omvandla något okänt till något konkretare att relatera 

till, då en fungerande leanenhet kan påvisa fördelarna på en verksamhet väldigt lik ens egen. 

Inom företaget har både Forskning och utveckling och Försäljning använt sig av den här 

taktiken, något som fungerat både för dem och för Machinery Inc. (Scherrer-Rathje et al., 

2009). Vi finner det då intressant att Finansiering ännu inte valt att gå samma väg något vi 

tolkar beror på den fortsatta avsaknaden av koppling mellan lean och verksamhet.  

 

Vinsten med att implementera lean i liten skala från början är att öka graden av readiness hos 

sina medarbetare eftersom framgångar föder en uppfattning om att fördelar finns med 

förändringen samt att företaget påvisar konceptets betydelse för sin konkurrenskraft. Som 

Larsson (2008) påpekar ökar globaliseringen hela tiden och utan effektivisering hamnar 

organisationer på efterkälken, precis som Bolt ifall han slutar träna (Princip 14 enligt The 

Toyota Way). Intervjuobjekten menade att nödvändigheten av förändringen behöver 

förmedlas från ledarskapet, annars kommer som Forskning och utveckling sa ”förändringen 

aldrig att lyckas i någon större utsträckning”, vilket även bekräftas av Duden (2011) som 

menar att det behövs stöd från cheferna för att skapa ett förtroende. Något som också 

uttrycktes på Finansiering var att en större känsla av gemenskap önskades, inte bara inom det 

egna affärsområdet utan även mellan övriga områden. Detta skulle inte bara underlätta 

kommunikationen kring lean utan även förbättra flödena inom företaget.   

Det måste finnas tillit 

Armenakis och Harris (2002) menar att tillförlitlighet kan skapas av att ledarskapet påvisar 

för medarbetarna att förändringen är nödvändig genom att satsa de resurser som behövs då det 

ökar medarbetarnas förståelse. Ledningsgruppen på fallstudien valde att anställa 

leankoordinatorer för att råda bot på förvirringen kring konceptet som rådde när området först 

påbörjade sin implementering. Nutt (1986) och Proctor & Doukakis (2003) har dock påpekat 

att det är när ledarskapet gett stöd som ett förtroende bildats varför satsningen med 

leankoordinatorer som huvudansvariga för lean inte betalat sig. Detta bekräftas även i 

Forskning och utveckling där deras andra leanimplementering påbörjades med att cheferna 
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utbildades i lean så att de kunde agera leanexperter i sina enheter. Ovannämnda tillit är något 

Harshman och Harshman (1999) menar skapas när cheferna ”walk the talk”. Något som 

vidare styrks av leankontoret på Försäljning som påpekar att även om de tillhandahåller 

verktygslådan så lär chefen vara drivande eftersom medarbetare gör som chefen agerar och 

inte som hen säger. En kongruens mellan det kommunicerade budskapet och det efterlevda 

tankesättet krävs därför, vilket Finansiering känner saknas inom området.  

Drivkrafter 

För att visa på nödvändigheten med lean för företagets konkurrenskraft satsas de erforderliga 

resurserna på att alla anställda går introduktionskursen. Den har för avsikt att öka förståelsen 

kring tankesättet, något som till synes inte skett. Det går inte att nog poängtera vikten av 

förståelsen kring varför förändringen sker (Armenakis & Harris, 2002), särskilt gällande lean 

då det är en filosofi som behöver integreras i företagskulturen och inte bara är ett arbetssätt. 

Ledarskapet behöver då gå in med engagemang och drivkraft för att påvisa betydelsen av 

förändringen (Armenakis et al., 1993). På Forskning och utveckling löstes detta genom den 

frilagda mötestimmen varje dag där cheferna tillsammans med medarbetarna löste avvikelser 

(Princip 12 enligt The Toyota Way) och på Försäljning genom att chefen lever lean genom att 

aktivt delta i förbättringsgrupperna (Princip 9 enligt The Toyota Way). Avsaknaden av 

engagemang från cheferna på Finansiering angavs som ett skäl till att implementeringen inte 

kommit längre då prioritet till förbättringsprojekt inte getts vid tidsbrist. Om cheferna säger 

att det är angeläget men sedan inte prioriterar aktiviteter blir det svårt för entusiaster att arbeta 

med lean.  

Medarbetarnas engagemang 

Ludwig och Frazier (2012) menar att vid otydlighet kring avsikten med förändringen 

försvåras uppgiften för medarbetarna att engagera sig samt delta i leanarbetet. För att kringgå 

detta hinder skapade Forskning och utveckling tydliga mål med en klar strategi för att 

medarbetarna skulle uppfatta vart de skulle sträva (Princip 1 enligt The Toyota Way). 

Intentionen med detta var att skapa en anknytning till verksamheten så att medarbetarna 

lättare skulle kunna delta i förändringsprocessen, då medarbetarnas engagemang också 

tillskrivs en nyckelroll i framgångsrika implementeringar (Spiker & Lesser, 1995; Ludwig & 

Frazier, 2012). Detta kan jämföras med Finansiering som saknar en tydlig målsättning och 

därför inte har någon kurs att navigera efter vilket ytterligare försvårar ett engagemang från 
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medarbetarnas sida. Att det finns gemensamma mål stärks även av Duden (2011) som menar 

att dessa krävs för att alla skall kunna arbeta åt samma håll. Då Finansiering inte kopplat sin 

verksamhetsstrategi till lean och dess användningsområden har inte en tydlig intention med 

omställningen skapats. Modig och Åhlström (2011) kommenterar att just kopplingen mellan 

verksamhetsstrategin och lean är ett tecken på att en högre förståelse har uppnåtts kring 

konceptet vilket kan förklara varför Finansiering ännu inte gjort detta. 

Deltagande 

Att medarbetarna tidigt inkluderas i förändringsprocessen är något som nämnts av flera 

forskare (Princip 6 enligt The Toyota Way) (Nutt, 1986; Spiker & Lesser, 1995; Proctor & 

Doukakis, 2003) vilket också fallstudien gjort, men då deras ledarskap och medarbetare varit 

på bara en abstraktionsnivå så har processen ändå inte drivits framåt som förväntat. Så trots en 

villighet till förändring har implementeringen på Finansiering gått långsamt, vilket Kitchen 

och Daly (2002) förklarar med att stora organisationer har en inbyggd tröghet av sin 

omfattning så engagemang är svårt att uppbåda konsekvent över hela organisationen 

samtidigt. Medarbetarna behöver känna att deras intressen fortfarande är beaktade av 

företaget trots förändringen för att de ska kunna känna engagemang (Ludwig & Frazier, 

2012). När kommunikationen kring det nya arbetssättet är på en låg abstraktionsnivå försvårar 

detta medarbetarens förståelse för leanfilosofins fördelar och enkom en negativ påverkan på 

det dagliga arbetet upplevs genom ytterligare arbetsmoment. Att förmedla fördelarna med ett 

leanarbetssätt menade Forskning och utveckling fungerade bäst när cheferna själva var 

engagerade och drivande i förbättringsarbetet och coachade sina grupper till högre förståelse. 

Harshman och Harshman (1999) menar att en högre förståelse uppfyller medarbetarnas behov 

av att förutsäga, förstå och känna trygghet i sin arbetsmiljö och Larsson (2008) bekräftar att 

ledarskapets engagemang bara ger effekt om också medarbetarna är deltagande i 

förändringsprocessen. 

Slutsats 

En förändringsprocess kan inte inledas utan att alla inblandade förstår varför den måste 

genomföras. Detta gäller även Lean. Toyota har utformat lean som en flödesfilosofi med 

människor i fokus och har nått stora framgångar med hjälp av konceptet, varför det inte är 

underligt att organisationer försöker efterlikna dem.  
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Det som är anmärkningsvärt är att Toyota är så frikostiga med sitt arbetssätt. Skälet till det är 

att lean är så mycket mer än exempelvis Jidoka, Just In Time och visuell styrning, det är ett 

levnadssätt som måste genomsyra hela organisationen och därmed även alla anställda. För att 

detta ska kunna ske måste tankesätt förändras så att en förståelse för lean skapas. Denna 

förståelse uppnås genom att diskutera leankonceptet utifrån flera infallsvinklar, eller som 

presenterat i uppsatsen, på flera abstraktionsnivåer. Det som är viktigt är att introducera lean 

på alla nivåer samtidigt, men från olika håll. Det är ledningsgruppens uppgift att förklara 

leans fördelar på en hög abstraktionsnivå och hur fördelarna stämmer väl överens med 

företagets kultur och verksamhetsstrategi. Mellanchefer behöver sedan kommunicera kring de 

principer som bygger på filosofin, där The Toyota Ways 14 grundprinciper ingår. För att nere 

hos medarbetarna klargöra för vilka metoder som skall användas för att eliminera slöseri ur 

processerna och därmed uppnå en högre grad av effektivitet.  

Förutsättningarna som behövs 

Teoristudien påvisar att  engagemang, delaktighet och förståelse behövs för att en förändring 

skall kunna komma till stånd. Empirin bekräftar att angelägenheten med förändringen, stödet 

till medarbetarna och att ”man lever som man lär” är förutsättningar för att skapa detta 

engagemang och möjliggöra att alla kan delta. Tillsammans leder dessa premisser till att en 

förståelse kan skapas och angelägenheten med omställningen för företaget klargöras. Med 

andra ord är det först när en medvetenhet om leankonceptets helhet infunnit sig som 

implementeringsprocessen kan påbörjas. Eftersom lean blir framgångsrikt först när man 

förstått dess filosofi och därefter implementerar principer och metoder som uppfyller 

specifika behov uppstår problem när organisationer påbörjar implementeringen ”i fel ände”. 

 

Något uppsatsens författare uppmärksammat som inte intervjuobjekten omnämner är just 

delaktigheten av samtliga på företaget för att få till stånd förändringen. Omställningsarbetet 

måste påbörjas hos ledningen och sedan kommuniceras nedåt i hierarkin för att hela tiden ha 

auktorisation med att förmedla angelägenheten för förändringen. Själva omställningen sker 

sedan av medarbetarna som då är de som genomför förändringen med stöd och engagemang 

från sina chefer. Det är kombinationen av det samlade engagemanget som leder till framgång 

och effektivisering. 

 



36 

 

Överensstämmelsen mellan analysmodellen, tidigare studie, övriga affärsområden samt 

fallstudien är slående - samtliga har genomgått samma förfarande samtidigt som de dragit 

samma lärdomar, något som stärker uppsatsens resultat. Engagemang, delaktighet och 

förståelse från samtliga anställda i företaget behövs för att förstå helheten med leankonceptet. 

Förfarandet sammanfattas i Figur 7.  

 

Figur 7. Vidareutveckling av analysmodell 
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Förslag till vidare forskning 

Under intervjuerna uppdagades en problematik som vår teoristudie inte nämnt, nämligen att 

organisationsstrukturen kan utgöra ett hinder för leanimplementeringen. Företaget är en 

matrisorganisation med varje affärsområde i en separat silo, med andra ord inte en optimal 

struktur för en flödesfilosofi. Toyota har organiserat sig efter sitt flöde medan fallföretaget 

fortfarande har kvar sin resursorienterade struktur vilket skulle kunna vara en anledning till 

den komplicerade förändringsprocessen och till att affärsområdena inte haft en samlad 

implementering i enlighet med flödet. Frågan är då om en organisationsförändring är 

nödvändig för att företaget skall kunna bli verkligt lean? Om det inte skall bli som nämnt i 

empirin med “effektiva öar men ett ineffektivt hav”. Att kunden skall komma först är en 

grundbult i lean, det som här behöver poängteras är att det är företagets slutkund som skall 

vara i centrum, oavsett hur många affärsenheter som är involverade i flödet. Ett enhetligt 

flöde igenom hela strukturen torde vara nödvändigt för att få till stånd den flödesprocess som 

lean förespråkar. Vidare forskning kan då beröra vilken betydelse organisationsstrukturen har 

för att framgångsrikt kunna leva lean.  

 

Figur 8. Illustration av en flödesstruktur 
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mottagits. 
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Finansiering, Leankoordinator på affärsenhet, 2012-11-28, kl. 15.30–16.30. 

 

Finansiering, Ledningsgrupp för affärsområdet, 2012-11-29, kl. 09.00–09.45. 

Försäljning, Leankontor, 2012-11-29, kl. 10.00–11.00. 

Finansiering, Medarbetare på affärsenhet, 2012-11-29, kl. 13.00–13.45. 

Forskning och utveckling, Leankontor, 2012-11-29, kl. 14.00–15.30. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor 

 Kan du berätta om din roll på företaget? 

 Vilka arbetsuppgifter har du och vad gör ditt affärsområde? 

 

Frågor om lean 

 Kan du berätta vad du betraktar som lean och hur du arbetar med konceptet? 

 På din arbetsplats, upplever du att ni delar samma syn av lean? 

 Kan du beskriva er implementeringsprocess? 

 Hur upplever du att cheferna på din arbetsplats lever lean? 

 Kan du diskutera en eventuell upplevd problematik kring lean? 

 

Frågor om utbildningar inom lean 

 Kan du beskriva introduktionskursen?  

 Vilka får genomgå kursen och vad anser du viktigast att de tar med sig? 

 Hur resonerar ni för att få alla engagerade?  

 

 


