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Sammanfattning 

Människans behov av att standardisera inom industrin har varit markant sedan 

tillkomsten av massproduktion. Under den tidiga delen av 1900-talet kom Henry Ford 

att nyttja standardisering vid framställandet av T-Forden även Frederick Taylor gjorde 

stora ansträngningar för att standardisera arbetssätt inom Scientific management under 

samma tidsperiod. Metoderna för att applicera och använda standardiserade arbetssätt, 

även benämnt metodstandarder, har kommit att förändras drastiskt med tiden med 

hänsyn till teorier inom Toyota production system och lean produktion. 

I och med det växande intresset för att applicera lean produktion inom bland annat 

produktionssektorn och tjänstesektorn finns det anledning till fortsatta undersökningar 

av hur lean produktion appliceras inom företag. 

Syftet med denna undersökning är att ge förslag till generella framgångsfaktorer för 

metodstandarder. Detta gäller implementeringen av metodstandarder samt den 

kontinuerliga förbättringen av metodstandarder.  

En metodstandard kan kortfattat sägas vara det för tillfället effektivaste sättet att utföra 

en arbetsuppgift på. Men den egentliga effektivitetsfaktorn ligger i att en metodstandard 

även är grunden för att kunna definiera mätetal och på så sätt även kunna identifiera och 

hantera avvikelser vilket ger möjlighet att förbättra processer. Därav är standardisering 

avgörande för att kunna utföra ett kontinuerligt förbättringsarbete inom en organisation. 

Ett antal framgångsfaktorer har identifierats i enlighet med ovan nämnda syfte. Snarare 

än att vara faktorer för att få den effektivaste metodstandarden argumenteras det för att 

de reella framgångsfaktorerna påvisar hur man undviker riskerna för att misslyckas med 

metodstandarder vid en implementering av lean produktion. 

Den viktigaste faktorn för att lyckas med en implementering av metodstandarder anses 

vara att skapa ett engagemang och en förankring av lean filosofin inom organisationen. 

Att organisationen är delaktig i skapandet av metodstandarder och dess kontinuerliga 

utveckling är essentiellt för att kunna utföra kontinuerliga förbättringar långsiktigt.  

Dokumentationen är avgörande för styrningen av en metodstandard och en stor vikt bör 

läggas på hur denna utformas då dess detaljnivå samt tidssättning även avgör vilken 

frihet som kan användas inom utövandet av en metodstandard. Att nyttja en visuell och 

simpel dokumentation skall alltid eftersträvas. Detta för att underlätta uppdateringen av 

dokumentation så denna är i fas med tillhörande metodstandard. 

Den avgörande skillnaden mellan produktionsbolag och tjänstebolag anses vara 

relationen till ett processtänkande. Att produktionsföretag lättare identifierar sig med 

processer förenklar en implementering av metodstandarder genom att organisationen 

lättare anammar den bakomliggande filosofin för lean produktion. Inom tjänstebolag 

behövs generellt en mer omfattande insats för att påvisa nyttan med 

metodstandardisering och processimplementering. Om organisationen inte själv driver 

på den kontinuerliga förbättringen med tillhandahållna verktyg för lean produktion 

riskeras framtagna metodstandarder därav att förkastas.   
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Abstract 

The human need to apply standards within the industry has been significant since the 

arrival of mass production. During the early part of the 20th century Henry Ford came 

to apply standardization during the manufacturing of the T-Ford. Frederick Taylor also 

made big efforts to apply standardized work methods within Scientific management 

during the same time period. The methods for applying standardized work methods 

have come to change drastically with the passing of time in relation to theories within 

Toyota production system and lean production.  

Due to the growing interest in applying lean production within the production and 

service sectors there is reason to do continued research about how lean production is 

applied at new businesses in different sectors. 

The purpose of this examination is to produce proposals for general factors on how to 

succeed with an implementation of standardized work methods, also the continued 

improvement regarding standardized work methods. In this examination both service 

and production sectors are included.  

A standardized work method can be summarized as the most effective way to perform a 

work task. But the real factor of efficiency is the ability to define numbers of 

measurements and thus identify and manage deviations which gives the opportunity to 

improve processes. Therefore the standardization of work methods is crucial to be able 

to apply continued work improvements within an organization 

A number of factors for success have been identified in regards to the above stated 

purpose. Rather than being factors for the most efficient standard work method it is 

argued that the real factors for success shows how you avoid the risks of failing with 

standard work methods when applying lean production.  

The most important factor for succeeding with an implementation of standardized work 

methods is to create commitment and support for the lean ideals within the organization. 

The involvement of the organization in the creation of standardized work methods and 

its continual development is crucial to be able to perform continuous improvements in a 

long-term perspective. 

Documentation is crucial for controlling a standardized work method and it should be of 

upmost importance how it’s designed when the level of detail and set time determines 

the level of freedom within the practice of a standardized work method. The use of a 

visual and simple documentation should always be pursued. This is to ease the update of 

the documentation so it’s in the same phase as its belonging standardized work method.  

The ruling difference between a production company and a service company is 

considered to be their relation to process thinking. A production company will find it 

easier to identify itself with processes, which simplifies an implementation of standard 

work methods since the organization easier adopts the philosophy for lean production. 

Within service companies there is generally a larger need for a more extensive effort to 

imply the use of standardized work methods and the implementation of processes. If the 

organization doesn’t operate the continuous improvement itself with the lean production 

tools given, the standardized work methods are in risk of being discarded. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Att standardisera arbetssätt har studerats ur ett vetenskapligt perspektiv sedan 

massproduceringens tillkomst inom industrin (Taylor 1913). Hur man har gått tillväga 

för att standardisera samt vilka mål man söker att uppfylla med hjälp av standardisering 

har kommit att ändras under den historiska utvecklingen. 

Lean produktion är idag en vanligt förekommande term när man pratar om 

effektivisering, och kontinuerlig förbättring. Att implementera lean produktion inom 

företag är allt mer vanligt förekommande. Detta implementeras inom bland annat 

produktionsbolag, tjänstebolag samt läkemedelsindustrin. I och med detta bredare 

spektrum finns det anledning att undersöka hur dessa teorier appliceras. 

Från och med kapitel 3 kommer termen metodstandard att användas istället för 

standardiserat arbetssätt. Dessa två termer är synonyma med varandra, dock föredras 

termen metodstandard med tanke på dess kortare formulering vilket även ger en bättre 

struktur i den löpande texten.   

1.2 Syfte 
 

Syftet är att identifiera framgångsfaktorer för standardiserade arbetssätt. Av intresse 

ligger att undersöka de generella framgångsfaktorer som finns snarare än de 

individuella. Att identifiera generella framgångsfaktorer för standardiserade arbetssätt är 

då rapportens huvudsakliga syfte. 

För att besvara syftet används även följande primära och sekundära frågeställningar: 

Primär frågeställning 

 Hur utförs en lyckad implementering och kontinuerlig förbättring av 

metodstandarder inom organisationer?  

Sekundära frågeställningar 

 Vilka verktyg inom lean produktion måste användas vid metodstandardisering? 

 Hur går en implementering av metodstandarder till? 

 Skiljer sig metoden vid en implementering av metodstandarder inom 

tjänstebolag och produktionsbolag? 

 Hur utformas en bra dokumentation? 

1.3 Avgränsning 
 

Denna rapport syftar främst på att behandla standardiserade arbetssätt inom 

produktionsbolag och tjänstebolag. Standarder inom andra delar kommer inte att 
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inkluderas i analysen av resultatet, dock kan dessa nämnas i förklaringen av standards 

och i vissa fall även ämnet för att diskutera. 

1.4  Disposition 

 

Rapportens stuktur följer delvis modellen ”General to Specific”, i enlighet med 

Kungliga tekniska högskolans instruktioner inom teknisk rapportskrivning för 

ingenjörer. Det vill säga att språk, beskrivningar och innehåll är generellt till en början. 

Termologin utvecklas och beskrivningar övergår till mer specifik och detaljerad nivå 

därefter genomgående i rapporten. Av anledning till detta förklaras även termer löpande 

i rapporten första gången de nämns, snarare än ett kapitel för alla termer. 

Kapitel 3 syftar på att presentera bakomliggande historiska grunder som anses viktiga 

för att förstå kommande kapitel. Den historiska bakgrunden som ges utöver den direkt 

relevanta finns med för kommande jämförelser. 

Kapitel 4 och 5 syftar på att lägga fram grundläggande kunskap inom området för att 

förstå kommande delar av rapporten. I denna del diskuteras varken för och nackdelar 

med metoder, denna del syftar endast på att presentera fakta. 

Kapitel 6 och 7 beskriver resultatet av rapporten. Kapitel 6 beskriver resultatet baserat 

på referenslitteratur och vetenskapliga artiklar medan kapitel 7 beskriver resultatet 

baserat på den information som har hämtats från intervjuer. Denna struktur av kapitel 

för resultatet har medvetet valts för att skilja de olika källorna för information. 

Kapitel 8 analyserar resultatet från kapitel 6 och 7. En diskussion förs då kring alla delar 

med bakgrund från litteratur, vetenskapliga uppsatser. Återkoppling sker till syfte samt 

tas inga nya resultat upp i denna del. 

Slutligen presenteras slutsatser och reflektioner i kapitel 9 kortfattat och inga nya 

resultat tas upp. 
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2 Metod 

2.1 Litteraturstudier 
 

Litteraturen som har använts i denna undersökning omfattar ett flertal standardverk 

inom lean produktion. Förundersökningen för denna rapport gällande litterärt material 

var därav främst inriktad på vetenskapliga artiklar, detta med syfte för att skapa en 

djupare bild inom problemområdet. 

2.2 Intervjuer 
 

Syftet med att utnyttja intervjuer har varit att hämta information om hur 

metodstandardisering faktiskt appliceras inom produktionsbolag och tjänstebolag. 

Intervjuerna har varit ett verktyg för att få en verklig bild av hur metodstandardisering 

utnyttjas. Konsultbolag med konsulter inom lean har varit av största intresse att 

intervjua för att identifiera generella framgångsfaktorer. Motivering till detta val av 

intervjugrupp kan sägas vara deras breda kompetens samt genom att ha implementerat 

metodstandarder i en mångfald av bolag kan de även ge bra exempel. Skillnaden mellan 

tjänstebolag och produktionsbolag vid implementering av lean produktion kan då även 

också lyftas fram. 

Utformning av frågor för intervjuerna har följt två strukturer. Det första är att använda 

öppna frågor, det vill säga att frågan syftar på att vara neutral och lämnas för tolkning 

hos den intervjuade personen. Det andra är stängda frågor, det vill säga frågor med syfte 

att bekräfta en slutsats eller dementera denna. Detta kan ses som subjektiv frågeställning 

dock används denna för att få respons snarare än ren bekräftelse.  

För att skapa en bättre förståelse inför intervjuer har litterära verk inom lean produktion 

skrivna av konsulter studerats närmare, dessa verk är delvis riktade direkt mot deras 

kundgrupp, men visst material syftar även på att kunna användas som lärobok inom 

högskolestudier. Med detta som bakgrund bör en bra förkunskap skapats för vilka 

frågeställningar som bör tas upp och vilka som möjligtvis inte bör tas upp. 

Slutligen har respektive konsultföretag hemsida studerats. Detta för att få en bättre bild 

av kontaktpersonerna samt för att konstatera att en relevant bild av frågeställningen kan 

fås. Nedan följer en kort beskrivning av de företag med vilka en intervju har utförts. 

 

Lean Concepts AB 

Lean Concepts är ett konsultföretag med erfarna medarbetare inriktat på konsulttjänster 

inom lean. Utöver konsulttjänster erbjuder de även olika sorters utbildningar inom 

området lean. Bolaget ingår även i det internationella nätverket benämnt ”Lean 

Transformation Group” samt innehar de kontakter med personer som har arbetat inom 

Toyota med chefsbefattningar. Kunder gällande deras konsulttjänster är bland annat 

företag inom industri, servicetjänster och sjukvård. För detta arbete intervjuades Robert 

Kessiakoff, Managing Partner på Lean Concepts kontor i Stockholm med en lång 

erfarenhet som konsult.  
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Part Development AB 

Part Development är ett konsultföretag även inriktat på området lean. Deras konsulter 

har en bakgrund inom olika branscher samt innehar de forskarerfarenhet inom 

produktionsområden. Utöver konsulttjänster inom lean erbjuds även utbildningar. För 

detta arbete intervjuades Henric Alsterman via telefon som är konsult inom lean. Hans 

expertområden är bland annat arbetssätt för ständiga förbättringar.  
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3  En historisk tillbakablick inom Standardisering 

För att kunna presentera en mer ingående diskussion och undersökning angående 

metodstandardisering inom lean produktion kommer ett antal viktiga historiska 

tidpunkter att tas upp. Med dessa exempel tydliggörs hur standardisering sett ut och 

kommit att förändras med tiden.  

3.1 Scientific Management 
 

Scientific management, även benämnt Taylorism är en management-teori utvecklad av 

Frederick Winslow Taylor som syftar på att öka produktivitet samt maximera den 

ekonomiska vinningen. Detta var den första management-teorin som applicerade 

vetenskap vid processutveckling. År 1913 publicerades hans teori i boken ”The 

Principles of Scientific Management” som kom att ha en stor genomslagskraft främst 

fram till 1920-talet men även en viss tid därefter. (Liker 2009) 

Nedan följer ett kort utdrag gällande standardisering ur Scientific Management (Taylor 

1913): 

Genom att bryta ner arbetsuppgifter i så små komponenter som möjligt och därefter 

standardisera dessa, utfördes kontinuerliga tidsstudier av produktionsledare för att 

kontinuerligt effektivisera arbetsuppgifterna tidsmässigt. 

Man sökte de bästa vetenskapliga sätten för hur man utförde ett arbete samt hur man 

lärde ut detta arbete och vilken person som var bäst ämnat för detta arbete. 

Arbetsledarens roll var då att övervaka arbetare och avgöra hur de kunde utföra sina 

jobb på bästa möjliga sätt. (Liker 2009) 

Slutligen varierade arbetarnas löner beroende på deras arbetsinsats. Det vill säga desto 

mer effektiva de var desto bättre betalt fick de. (Liker 2009) 

3.2 Henry Ford och tillkomsten av massproduktion 
 

Efter att Henry Fords första bilföretag gått i konkurs kom Ford Motor Company att 

skapas år 1902. 

Generellt sett kan sägas att biltillverkare då hade en låg produktionsvolym, där varje bil 

kom att monteras av högt utbildade montörer då de var tvungna att manuellt anpassa de 

givna komponenterna för montering. Detta var en tidskrävande process för erfarna 

montörer och hantverkare. 

Henry Fords syftade på att strukturera om sin produktion med målet att producera en 

billig bil och öka produktionsvolymen. Detta kom att kräva en standardisering av 

arbetssätt och alla tillhörande komponenter som senare skulle monteras. Med hjälp av 

standardisering kunde monteringsprocessen förenklas och krävde låg kompetens för att 

genomföras. Genom att nyttja standardiserade komponenter och lågutbildade montörer 

med förenklade arbetsuppgifter kom produktionen att effektiviseras markant. Så 

småningom införde Henry Ford det löpande bandet i produktionsprocessen. (Liker 

2009) 
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3.3 Toyota Production Systems bakgrund 
 

Toyota production system även förkortat TPS är ett socio-tekniskt integrerat system 

framtaget av Toyota Motor Company år 1948 och har sedan dess vidareutvecklats inom 

Toyota och med dess underleverantörer med syfte att förbättra dess produktion och dess 

produkter. 

Kiichiro Toyoda, företagets grundare kom att studera biltillverkare inom Europa och 

USA, bland annat Ford. Att applicera alla delar av Henry Fords modell var ej möjligt. 

På grund av de sämre ekonomiska omständigheterna kunde produkter inte 

massproduceras, samt kunde inte samma personalomsättning nyttjas. Fords modell 

ledde till en hög personalomsättning genom att slita sin personal hårt med repetitiva 

arbetsuppgifter. Detta motiverades dock av en någorlunda hög lön och accepterades av 

arbetaren. Fokus för Toyota kom istället att vara på att producera och leverera varor och 

komponenter precis när de behövdes. 

I och med andra världskriget 1939-1945 kom efterkrigsperioden att ställa högre krav på 

Toyota. Bland annat snabbare leverans och en ökad flexibilitet var nödvändig. 

TPS kom att lanseras av bland annat Taiichi Ohno, Shigeo Shing och Eiji Toyoda. TPS 

kan då benämnas som ett ramverk av principer som till en början applicerades på interna 

flödesgrupper och kom 1963 att användas av leverantörer. (Liker 2009) 

Oljekrisen år 1973 kom att slå hårt mot den producerande industrin och kom att kräva 

omställningar med avseende på ökade produktionskostnader samt ökade krav från 

konsumenter. Toyota klarade dessa omställningar bra vilket ledde till större vinster än 

konkurrenter inom Japan. Under och efter denna tid kom TPS att uppmärksammas av 

övriga aktörer på marknader internationellt. (Petersson et al. 2008) 
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4. Lean Produktion och dess relation till standardisering 

Detta kapitel syftar på att klargöra standardiserings roll inom lean produktion samt 

förklara vad en standardisering av ett arbetssätt innebär inom lean. Andra viktiga delar 

av lean produktion såsom jidoka och just in time tas även upp.   

4.1 Termen ”Lean Productions” ursprung 
 

År 1979 kom Michigan Institute of Technology att starta ett internationellt 

forskningsprogram inriktad på att konstatera skillnader mellan biltillverkare. Bland 

annat kom det att konstateras att Toyota skiljde sig stort gentemot övriga biltillverkare i 

Europa och USA. Womack kom att analysera detta resultat, hans slutsatser kom att 

presenteras i ”How the Machine Changed the World” år 1990. 

Uttrycket ”Lean Production” myntades i samband med utgivandet av boken “The 

Machine That Changed the World” (Womack 1990). Denna nya term användes för att 

symbolisera den stora skillnaden mellan Toyotas produktionsmodell gentemot övriga 

företag. 

Ett flertal böcker publicerades innan Womacks verk om TPS dock kom dessa inte att få 

ett genomslag. Genom att undvika ett för invecklat tekniskt språk samtidigt som dess 

publikation sammanföll med en kristid gällande USA:s bilindustri kom Womacks 

förslag att anammas fort. Boken förespråkade inte endast hur effektiva de japanska 

biltillverkarna var inom sitt område med hjälp av statistik utan även de hot som låg 

framför övriga biltillverkare som inte anammade dess metoder. Slutligen kom dess 

vardagliga språk att göra boken intressant utanför bilindustrin (Holweg 2006). 

I och med den bredare appliceringen av filosofin pratar man även om ”lean 

management” och även något förkortad, termen ”lean” som även kan förekomma i 

kombination med andra termer. I fortsättningen av denna uppsats kommer termen lean 

produktion och lean att användas. 
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4.2  Vad är Lean Produktion? 

 

Lean produktion är en tillverkningsfilosofi baserad på Toyotas produktionsfilosofi. De 

modeller som kommer att presenteras härstammar från TPS men ingår även i lean 

produktion. Lean produktions definition i dagens syfte kan ses som oklar då termen 

används så pass brett (Shah och Ward 2007). Därav används figur 1 för att lättare kunna 

beskriva filosofin. 

Synsättet som kommer att presenteras i figur 1 nyttjas aktivt idag inom applicering av 

metodstandarder inom Lean Produktion och TPS (Womack 1990). Skillnaderna mellan 

lean produktion och TPS är diskuterbara, dock använder båda synsätten sig av samma 

så kallade verktyg (Liker 2009). För att läsa mer om TPS eller lean produktion 

rekommenderas (Liker 2009) och (Womack 1990). 

Syftet med lean produktion är att skapa processer som kontinuerligt förbättras. För att 

kunna förbättra en process måste bland annat problem identifieras, även ett nytt 

tankesätt samt en förändrad företagskultur etableras hos organisationen i fråga för att 

verkligen kunna anamma denna tillverkningsfilosofi (Liker 2009). 

Toyota-huset i figur 1 syftar på vilka modeller som ingår och hur de relaterar till 

varandra. Toyota-huset finns i ett flertal olika varianter, denna är tagen från ”The Lean 

Enterprise Insitute”. Som framgår av figur 1 ligger ett standardiserat arbetssätt till grund 

för modellen. 

Just in time och jidoka, är de två grundpelarna i Toyota-Huset som kan sägas ligga 

”över” metodstandardisering, därav måste metodstandardisering etableras för att lägga 

”grunden” i Toyota-huset innan vidare utveckling kan ske. 

Figur 1 – Toyota-huset, illustration beskrivande förhållningssättet mellan teorier inom 

lean. Bild hämtad från ”The Lean Enterprise Insitute”, Toyota House, (www.lean.org) 
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4.2.1 Just in Time 
 

Just in time är en av de två grundpelarna inom TPS (se figur 1). Man vill undvika en 

överproduktion som leder till lagerkostnader och bundet kapital, dock så måste en 

produkt alltid levereras inom tid till kunden. Modellen grundar sig i att man ska anpassa 

sig efter efterfrågan, för att göra detta måste hela produktionsledet ske utan problem, det 

vill säga från beställningen av en icke ännu tillverkad produkt fram till leverans (Liker 

2009). 

4.2.2 Jidoka 
 

Jidoka är den andra grundpelaren inom TPS (se figur 1) som syftar på att både 

människor och maskiner ska kunna åtgärda och förebygga att fel uppstår 

(www.leanforum.se). Detta ses som att man förebygger risken att det blir fel från 

början, det vill säga man får inbyggd kvalitet (Liker 2009). Man söker att göra en 

process felsäker utan att det ger en negativ påverkan på produktionen eller produkten. 

4.3 Standardiseringens roll inom Lean Produktion 
 

Lean produktion syftar på att kontinuerligt förbättra processer, flöden och organisations 

effektivitet med kontinuerliga förbättringar med hjälp av hela Toyota-huset i figur 1.  

Dessa principer måste dock konkretiseras, bland annat uppnås detta genom 

standardisering. (Pettersson et al 2007) 

Metodstandardisering är då en stor del av grunden för att kunna utföra kontinuerliga 

förbättringar men hur möjliggörs användningen av just in time och jidoka med hjälp av 

metodstandarder? 

Eftersom just in time syftar på att leverera en produkt inom en viss tidsättning samt att 

minimera lagerkostnader blir tidssättningen som kommer utav metodstandarder 

avgörande för att just in time skall gå att applicera. Detsamma gäller jidoka, det enda 

sättet att kunna förebygga fel är att kunna mäta avvikelser vilket görs möjligt med hjälp 

av en satt metodstandard. Detta då mätetal och tidssättningen möjliggör identifieringen 

av avvikelser. 

En misstolkning är att standardisering inom lean produktion endast syftar på att 

effektivisera en uppgift så mycket som möjligt enligt det bästa vetenskapliga sättet. Det 

är omöjligt att förbättra en process som inte är standardiserad (Imai, Kaizen). 

Innan en vidare utläggning måste olika typer av standards och standardisering förklaras 

som kommer diskuteras i fortsättningen. 

Standards kan bland annat finnas på processnivå och flödesnivå. Vad en standard 

beskriver på en processnivå kan variera kraftigt, det kan gälla standards för verktyg, 

uppmärkning, kvalitetskontroll, omställning med mera. Inom processnivån finner man 

metodstandarder, med detta syftar man på standarder för manuella arbeten. 
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Metodstandarder är som tidigare nämnt även synonymt med begreppet standardiserade 

arbetssätt. (Petterson et al 2007) 

Standardisering är viktigt inom båda nivåerna och med samma syfte, man söker att 

standardisera en process eller arbetsuppgift för att kunna identifiera avvikelser samt 

skapa stabilare processer, det vill säga man vill få en ökad förutsägbarhet. 

Metodstandardisering hjälper då till att synliggöra avvikelser och på så sätt kan man 

motarbeta dessa. (Petterson et al 2007) 
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5 Verktyg för metodstandardisering 

Det finns många så kallade verktyg inom lean produktion och ett flertal av dessa 

härstammar från TPS. Nedan tas de viktigaste verktygen förknippade med 

metodstandardisering upp.  

5.1 PDCA Hjulet 
 

Ett verktyg som förknippas med framtagandet av en ny standard är PDCA cykeln, där 

PDCA står för ”Plan”, ”Do”, ”Check” och ”Act” som även framgår av figur 2. Detta 

verktyg är även förknippat med förbättringsarbete inom förbättringsgrupper och är 

essentiell för metodstandardisering (Liker 2009). Syftet med denna är att nyttja 

kontinuerliga förbättringar i likhet med TPS.  

Likaväl som Toyota-huset illustrerat i figur 1 så finns det ett flertal olika varianter av 

PDCA-hjulet i figur 2. En annan vanlig benämning av verktyget är Demings hjul efter 

Deming, W. Edwards som tagit fram verktyget. (Liker 2009) 

Cykeln är indelad i fyra delar: 

Plan, den första delen av cykeln. Denna syftar på att formulera främst de mål som skall 

uppnås då genom förändringar. Det vill säga utifrån dessa mål och med en tydlig metod 

utformas processförändringar. 

Do, den andra delen av cykeln. De processförändringar som tagits fram i första fasen 

implementeras. För att kunna utföra processförändringar kan det även krävas att man 

utbildar personal, detta sker även i detta steg. Med hjälp av mätetal för processerna kan 

ett resultat uppskattas av förändringen för att senare bedömas.   

Check, Med hjälp av resultatet från andra fasen kan man nu analysera 

processförändringarnas konsekvenser. Baserat på mätetal så kan man jämföra de nya 

Figur 2 - PDCA Hjulet illustrerat, illustrationen motsvarar en cykel 
av hjulet. (Karlöf och Lövingsson 2007) 
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processerna gentemot de gamla för att se om man har fått en förbättring eller inte. 

Resultatet bör sammanställas och presenteras för att användas i nästa steg. 

Act, i denna sista fas kommer slutligen beslut om ytterligare förändringar tas utifrån det 

sammanställda resultatet. De beslut som tas utifrån rapporten kommer leda till att 

förbättringscykeln börjar om igen då ”Plan” återigen måste nyttjas. (Karlöf och 

Lövingsson 2007)  

 

Figur 3 – Illustrering av kontinuerlig förbättring med hjälp av PDCA-hjulet. Omgjord bild tagen från 

(Braun och Kessiakoff 2011) 

 

Som framgår i figur 3 kan vi notera hur ett kontinuerligt förbättringsarbete bör fortlöpa 

enligt PDCA-modellen. Att varje ”hjul” kommer lite högre upp i varje steg syftar då på 

att en liten men markant förbättring har utförts. Man kan även se att de två översta 

hjulen är streckade, detta då denna förbättringsprocess aldrig är klar utan bör appliceras 

kontinuerligt i enlighet med lean. (Braun och Kessiakoff 2011) 

5.2 Värdeflödeskartläggning 
 

Som det framgår av figur 1 måste en stabilitet skapas inom organisationen för att kunna 

möjliggöra en fortsatt implementering av lean produktion. För att skapa denna stabilitet 

måste processer och det överliggande flödet stabiliseras. Hur kan då detta uppnås? 

Värdeflödeskartläggning syftar på att först kartlägga en organisations flöde. Detta 

genom att samla in fakta om en organisations processer, bland annat leveransfrekvens, 

svängningar i kundbehov, flödesvägar, verklig kapacitet, partistorlekar, styrning och 

beordring. Man söker alltså att ta fram så detaljerad relevant fakta som möjligt. 

(Pettersson et al. 2008). 

Därefter utifrån fakta som tagits fram kan processer som faktiskt bidrar med värde i 

flödet identifieras samt kan man söka att utforma värdeflödet sådant att avvikelser 

synliggörs. Denna typ av flöde benämns avvikelsedrivande flöde. Avvikelsedrivande 
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flöde nyttjar då standardisering av flödet för att möjliggöra kontinuerliga förbättringar 

av flödet. Denna typ av standarder omfattar att definiera alla faktorer i flödet som kan 

påverka prestandan (Pettersson et al. 2008). 

En vanlig metod för att utföra en värdeflödeskartläggning är en värdeflödesanalys. Då 

det inte finns anledning att gå in närmare på metoden i denna undersökning se 

Pettersson et al. (2008) för en utförligare utläggning om denna metod.  

5.3 Mätetal 

 

En av de anledningarna till att standardisera är just att kunna skapa mätetal. Det vill 

säga utan en förknippad standard finns det ingen möjlighet att uppskatta processens 

duglighet, samt finns ingen möjlighet att identifiera avvikelser. Det går då ej att avgöra 

vad som kan förbättras eller till och med var processen fallerar. Genom att standardisera 

kan mätetal tas fram och nyttjas, vilket mätetal som bör väljas är avgörande och 

varierande beroende på process. Det vill säga att varje process har sina unika mätetal.  

5.4 Dokumentation 

 

Dokumentation är tätt förknippat med standardisering. Samtidigt som en metodstandard 

utvecklas så måste denna även dokumenteras. Genom att skapa en dokumentation kan 

man alltid hänvisa till denna samt är det en tydlig riktlinje för hur processen i fråga skall 

utföras. Dokumentationen i sig varierar kraftigt beroende på dess syfte. I enlighet med 

PDCA-hjulet så skall dokumentationen uppdateras i samma takt som metodstandarden. 

Figur 4 – Illustrering av visuell dokumentation. Bild hämtat från IKEA:s 

monteringsinstruktioner. (www.ikea.com) 
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Dokumentationen i fråga bör då använda sig av bilder samt vara så kortfattad som 

möjligt. Att använda sig av bilder istället för en löpande text gör instruktioner mycket 

lättare att tolka (Petterson et al. 2008).  

I figur 4 framgår ett exempel på hur en visuell del av dokumentationen kan se ut. Detta 

är ett familjärt exempel på dokumentation som är tagen från IKEA:s instruktioner för 

montering av deras bokhylla ”BILLY” som levereras som en byggsats. I figur 4 framgår 

även att monteringen skall ske med 6 tydligt angivna komponenter liknande skruvar, 

slutligen framgår verktyget som skall användas för montering och hur verktyget skall 

användas. 

Denna typ av visuell dokumentation är simpel, övergriplig och generellt sett lätt att 

förstå. Det finns dock delar som figur 4 utelämnar när det gäller dokumentation. För det 

första är metodstandarden inte tidssatt, det vill säga, instruktionerna ger ingen 

beskrivning på hur lång tid det skall ta att montera bokhyllan. För det andra så saknas 

även en djupare detaljnivå för metodstandarden, det vill säga, en detaljerad beskrivning 

för graden av frihet för det exakta utförandet av själva monteringen (Petterson et al. 

2008).  
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6 Resultat från litteraturstudier 

Detta kapitel innehåller resultat från litterära verk samt vetenskapliga artiklar. Det 

följande resultatet syftar på att identifiera faktorer för framgång samt risker gällande 

metodstandardisering. Resultatet delas upp i två kapitel, det första med utgångspunkt i 

litteratur, det andra med utgångspunkt med information hämtad från intervjuer. 

6.1 Faktorer gällande val av grad av metodstandardisering 
 

Ett konkret exempel direkt hämtat från Spear och Bowen (1999) kan användas för att 

förtydliga vad som menas med grad av metodstandardisering. Detta exempel beskriver 

monteringen av en produkt inom en produktionskedja, i detta fall monteringen av ett 

förarsäte till ett bilchassi. 

En normal process kan vara att en operatör har ett specifikt verktyg samt 4 specifika 

muttrar som sedan monteras och dras åt för att fästa sätet. Därefter kan personen i fråga 

ange att han utfört sin uppgift genom att skriva in en kod via en dator och produktionen 

fortlöper. 

Samma process hos Toyota ser annorlunda ut. Monteringen är fördelad enligt sju 

stycken moment. Ett moment kan vara att fästa och dra åt de två bakre muttrarna med 

ett visst moment på förarsätet. Monteringen ska ske inom en bestämd tidsram, i detta 

fall 55 sekunder. Detta för att ledtiden skall vara intakt. 

Då monteringen sker på ett löpande band som rör sig framåt i en konstant fart har även 

markeringar lagts till på fabriksgolvet. Om inte ett moment är utfört innan en markering 

passeras har montören hamnat efter. Om montören fortfarande utför moment fyra som 

skall vara utförd efter 31 sekunder efter att 33 sekunder passerat, kommer detta 

uppmärksammas av medarbetare inom gruppen eller gruppledaren. På så sätt kan 

problemet korrigeras direkt genom att medarbetare ingriper och ett beslut kan tas om 

varför denna händelse kom att avvika från det normala arbetsförloppet. Slutligen tas ett 

förslag till en lösning fram så att problemet inte uppstår igen. 

Detta exempel beskriver hur metodstandardisering kan se ut inom produktion. För ett 

ytterligare exempel på hur metodstandardisering inom sjukvård se bilaga 3.  

6.2 Den mänskliga faktorn, en avgörande faktor 
 

En återkommande faktor inom standardisering och effektivisering är den mänskliga 

faktorn. Ett flertal historiska fall påvisar dess betydelse för att misslyckas eller att 

lyckas. Vi ser dess betydelse för att uppnå ett bra resultat även för en kontinuerlig 

förbättring 

Som tidigare nämnt kom Taylor kom att ta standardisering till en helt ny nivå i och med 

utveckling av Scientific management. Att standardisera blev en vetenskap i samband 

med utvecklingen av massproduktion (Liker 2009). Men inom Taylorismens Scientific 

management kan det konstateras misslyckade fall av standardisering.  



21 
 

Genom att överlåta övervakning och processutvecklingen till produktionstekniker 

snarare än operatörerna kom att skapa problem. Om en operatör presenterade en 

förbättring av hans arbetsprocess för produktionstekniker så ledde detta ökade krav på 

effektivitet. Det vill säga operatörens arbetsbörda kom att öka. Detta ledde till att 

operatörer inte tillhandahöll förbättringar till sina produktionstekniker vilket kan tolkas 

som ett klart misslyckande av att uppnå en kontinuerlig förbättringsprocess (Liker 2009) 

Termen standardisering kan normalt misstolkas inom företag vid ett försök av 

implementering. I många fall kan detta förknippas med Taylorismens synsätt på 

anställda i likhet med ovan nämnda exempel. Detta skapar en direkt negativ bild av 

standardisering.  

Hur skiljer sig då synen på standardisering emellan Scientific management och lean 

produktion? De tydligaste skillnaderna som kan definieras är att Scientific management 

försöker tvinga fram en förbättring medan lean endast syftar på att möjliggöra dem. 

Vid en första anblick kan detta ses som paradoxalt. En montör hos Toyota kan mycket 

väl ha en kraftigt standardiserad arbetsuppgift med en kort cykeltid. Samtidigt råder ett 

klimat där detaljnivån för metodstandarder är mycket hög, arbetsledare har även som 

uppgift att upptäcka och motverka avvikelser så fort som möjligt. Hur skiljer sig detta 

gentemot Scientific management?  

Aktuella argument emot en standardisering inom lean produktion är bland annat att det 

leder till en ökning av repetitiva arbetsuppgifter och ökade krav på medarbetare. Detta 

kan leda till ett sämre arbetsklimat med stressade medarbetare. Slutligen kan det anses 

att genom att standardisera krävs en lägre utbildningsnivå av medarbetare vilket leder 

till en dålig arbetsmoral. (Losonci D. et al 2010).  

Men i denna kritik överser man faktorer som att medarbetare är delaktiga i utvecklingen 

av metodstandarder och övrigt förbättringsarbete. Genom att ta del av medarbetares 

arbetsuppgifter har man ökad möjlighet att hjälpa varandra. Man har även en effektiv 

kommunikation och flexibilitet. Standardisering ska enligt lean produktion ge möjlighet 

till en ökad kreativitet och innovation. (Liker 2009). 

Montören i fråga har fått utveckla sin metodstandard tillsammans med medarbetare, 

detta skapar en bättre arbetsmoral samt en möjlighet att hjälpa varandra. (Liker 2009). 

Genom att se sina medarbetare som mer än en extra hand skapas tilltro och engagemang 

inom organisationen. (Losonci D. et al 2010).  

Man kan även uttrycka det som att arbetsuppgiften blir mer repetitiv men man skapar en 

mer ansvarstagande arbetsuppgift. Detta leder till en mer positiv uppfattning av det 

standardiserade arbetet som utförs (De Treville, Antonakis 2005). 
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6.3 Viktiga faktorer för dokumentation 
 

Vid skapandet av dokumentation bör viktiga faktorer ses över gällande vad som skall 

inkluderas eller inte. Såsom framgick i tidigare exempel med dokumentation för IKEA:s 

bokhylla (se figur 4) så framgår inte tidsättning eller detaljnivå. 

För att återigen koppla till The Toyota Way (Liker 2009) så kan man se att 

dokumentationen påverkar starkt hur strikt en standard begränsas. Valet av hur 

utformlig dokumentationen bör vara beror på hur kreativ och innovativ personen som 

utför metodstandarden tillåts vara. 

Valet av hur dokumentation bör utformas varierar kraftigt beroende på situation och bör 

anpassas därefter.  

Även om en datoriserad dokumentation kan ses som ett givet alternativ då det är lättare 

att uppdatera och distribuera material, så finns det exempel på fall där anställda är 

missnöjda med dokumentationen.  

Exempelvis en fallstudie utförd av (Saurin, Ferreira, 2009) vid en fabrik i Brasilien som 

tillverkar skördemaskiner. I fabriken har man övergått till lean produktion från en 

tidigare tillverkningsfilosofi baserad på Taylors och Fords teorier. Vid denna övergång 

valde man då att övergå till digital dokumentation.  

Efter att man intervjuat personal som arbetar på monteringslinjen kom det fram att de 

var missnöjda med denna typ av dokumentation.  Uppdatering och distribuering ansågs 

ske för sakta samt att de skulle föredra att använda sig av pappersformat med 

motiveringen att dokumentationen skulle användas mer samtidigt som dokumentationen 

skulle uppdateras oftare. Detta ledde bland annat till att metodstandarderna inte följdes 

då det inte var klart vilken den senaste gemensamma metodstandarden var (Saurin, 

Ferreira, 2009).  

Detta exempel visar på att då dokumentationen inte uppdateras kommer den att 

förkastas.  
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7. Resultat från intervjuer med konsulter inom lean 

För att få en så bra bild som möjligt av hur metodstandarder appliceras och 

implementeras inom olika sorters företag har intervjuer utförts med konsulter inom 

lean. Nedan följer den information och dess resultat, relevant till denna undersökning, 

som framkom från dessa intervjuer. 

7.1  Den viktiga mänskliga faktorn enligt konsulter 
 

Vid ett införande av metodstandarder måste tillvägagångssättet anpassas efter 

företagskultur, företagssektor samt personalens inställning. Hur detta problem angrips 

kan skilja sig hos konsulter inom området. (Kessiakoff 2011) 

Denna mänskliga faktor är mer avgörande än vilket bolag man samarbetar med för en 

implementering. (Alsterman 2011) 

När den grupp av medarbetare som använder en metodstandard konstant är med i 

utveckling av denna metodstandard är det väldigt positivt. Konsultens syfte är endast att 

vägleda och presentera de verktyg de skall använda sig av. Vid en implementering av 

lean inom ett företag är det avgörande att engagera personalen i ”lean-tänkandet”. 

Genom att låta personalen arbeta med processerna och utveckla dessa gemensamt med 

möjligtvis en konsult skapas en vilja att anamma ett nytt koncept. (Kessiakoff 2011) 

Ledarskap blir då oerhört viktigt om man ska lyckas med en implementering av lean. En 

organisation som klarar av en implementering av lean själv skulle vara effektivast, dock 

inte ens Toyota klarar det utan stöd utifrån. Generellt sett kan det konstateras att desto 

mindre stöd man behöver desto bättre.  

Om man söker en långsiktig utveckling får konsulter inte ta någon ledarroll, utan 

ledarskapet skall finnas inom organisationen. Konsulter som påverkar en organisation 

överhuvudtaget borgar för kortsiktiga lösningar, konsulter som får organisationen att 

självmant påverka är bättre. (Alsterman 2011) 

Om en implementering av lean sker utan att engagera personalen i själva skapandet av 

metodstandarder kan det få negativa konsekvenser. I värsta fall kan hela konceptet 

överges då personalen känner sig förvirrade och vilsna i detta nya koncept, vilket gör 

det mycket svårt att även se fördelarna.(Kessiakoff 2011) 

7.2  Viktiga faktorer för dokumentation 
 

Dokumentationen måste anpassas för hur olika medarbetare kommer att nyttja denna. 

Detta kan exempelvis vara två olika grupper, erfarna medarbetare och tämligen nya, 

oerfarna medarbetare. 

Om man behandlar en relativt simpel metodstandard kan det hända att en visuell 

dokumentation är tillräcklig för båda grupperna av medarbetare. Dock om man måste 

dokumentera komplexa metodstandarder måste dokumentationen anpassas för båda 

grupperna. (Kessiakoff 2011) 
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En metod för att dokumentera komplexa metodstandarder skulle kunna vara att använda 

en hierarkisk fördelning med olika detaljnivåer inom själva dokumentationen. På så sätt 

anpassas dokumentationen till båda grupperna. Den mer erfarne operatören använder 

möjligen dokumentationen på rubriknivå, medan den mer oerfarne behöver läsa mer 

under rubriker och underrubriksnivåer (Alsterman 2011). 

En annan metod skulle kunna vara att nyttja en visuell och kortfattad dokumentation av 

metodstandarden med ett tillhörande bibliotek med all tillhörande information 

tillgänglig, detta kan exempelvis omfatta databaser eller instruktionsböcker. 

Dokumentation bör alltid vara visuell. Den ska vara synlig, framme och levande. 

Databaser bör ses som ett bibliotek inte referensram. Detta gör att den enklare modellen 

lättare kan uppdateras, vilket uppmuntrar till fortare uppdatering av dokumentation 

(Kessiakoff 2011). 

Dokumentationen är inte endast riktat inåt, utan snarare utåt. Andra medarbetare måste 

även förstå hur det standardiserade arbetssättet skall gå till. En arbetsledare ska kunna se 

över dokumentationen och kunna se om medarbetarna följer denna. Om då inte 

standarden följs så bör arbetsledaren först ifrågasätta arbetssättet enligt 

dokumentationen istället för att tillrättavisa medarbetaren. (Kessiakoff 2011). 

En metodstandard har redan förändrats om den inte följer dokumentationen. Om 

dokumentation förblir föråldrad kan det mycket väl bero på att den är fel utformad. 

Även om dokumentation ofta hänger efter verkligheten så ska man sträva efter att 

dokumentationen uppdateras i samma takt som själva metodstandarden i enlighet med 

PDCA-cykeln (se figur 1) (Kessiakoff 2011). 

Standarden skall vara arbetsledaren och gruppmedlemmarnas standard, det man är 

intresserad av i hela organisationen är att det blir rätt från början. Hur detta uppnås är 

upp till användarna av metodstandarden. Det är de normala kraven i en organisation. De 

fall där system tas fram och ”trycks neråt” i organisationen är normalt sett inte bra. Det 

är ramverken som man söker att implementera nedåt i organisation, det vill säga kraven 

på produkten. (Kessiakoff 2011) 

7.3 Viktiga faktorer för övriga verktyg inom lean 

7.3.1 Tidsättningens utmaningar 

 

En standardmetod skall alltid vara tidssatt. Ett dilemma som då uppstår är att vid 

implementering av metodstandarder är de generellt odetaljerade och risken finns för 

stora variationer. Detta kan kraftigt påverka hur många avvikelser som kan uppstå och 

hur ofta avvikelser i flöden uppstår. (Kessiakoff 2011) 

Detta kan kontrolleras med hjälp av att anpassa detaljnivån eller tidssättningen på en 

tidig metodstandard. Genom att anpassa tidssättningen med ett brett tidskrav kan 

komplikationer i flödet undvikas. Ty, det viktiga är att man kan identifiera signalen om 

att en avvikelse uppstår. Genom att metoden är standardiserad kan avvikelsen 

identifieras och åtgärdas med hjälp av medarbetare inom den satta tidsramen. 

Arbetsledaren har då mycket klart uppfattat avvikelsen. Denna avvikelse kan rättas till i 
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efterhand i och med det fortsatta förbättringsarbetet med metodstandarden, detta sker 

alltså utan ett stopp av flödet. (Alsterman 2011) 

Detta exempel är tydligt i en produktionslina utan buffertar, då kan avvikelser skapa 

problem i flödet och i värsta fall ett stopp av flödet, Detaljnivån blir då avgörande och 

tidsättningen är möjligtvis den tydligaste faktorn. (Alsterman 2011) 

7.3.2  Viktiga faktorer för mätetal 

 

Att använda verktyg som PDCA-hjulet och att använda mätetal kan anses som ett 

simpelt uppdrag, dock kan de lätt appliceras på fel sätt eller nyttjas med fel 

utgångspunkt. 

Mätetal kan anses som ett av de viktigaste verktygen vid en kontinuerlig förbättrad 

process, ty detta är utgångspunkten för att kunna förbättra en standardiserad process. En 

vanlig missuppfattning är att då en process väl har standardiserats måste mätetalen 

förbli de samma. Anledningen till detta är att man vill kunna bevisa en kontinuerlig 

förbättring baserad på ett kontinuerligt mätetal.  

Denna tolkning håller dock inte i verklig processutveckling, om processen förändras 

måste även en utförlig analys av val av mätetal utföras. Att inte förändra mätetalen kan 

leda till felaktiga resultat samt att missvisande mätetal gör det svårare att nå en verklig 

kontinuerlig förbättring (Kessiakoff 2011). 

7.3.3 Faktorer för värdeflödeskartläggning 

 

Värdeflödeskartläggning nyttjas för att identifiera var problemen ligger, detta går även 

att applicera på befintliga processer, standarder etc. Inte processkartläggning, då en 

värdeflödeskartläggning använder sig av mätetal. I vissa fall måste även övriga problem 

behandlas för ens kunna se processerna, så som ordning och reda. 

För att undvika suboptimering vid ett införande av standarder kan det vara passande att 

få en översikt genom värdeflödeskartläggning. Detta är inte ett verktyg specifikt för 

metodstandarder men genom denna kan man även se vilka grupper som behöver skapas 

på en arbetsledarnivå. (Alsterman 2011) 

7.4 Hur standardutveckling relateras gentemot organisationen 
 

Hur väl en metodstandardisering måste förankras inom organisationen kan diskuteras, 

normalt sett kan man inte förankra ett lean tänkande i toppen av en organisation och 

därefter arbeta nedåt. En implementering av lean-principer börjar ofta i ledningsnivån 

men rör sig väldigt snabbt ner och börjar nerifrån verksamheten i syfte att skapa en 

förankring.  I och med att man söker att skapa lean principer för hela organisationen är 

det viktigt att göra återkopplingar ”uppåt” (Kessiakoff 2011). 

I normala fall inom organisationer är medarbetare med chefspositioner intresserade av 

rambetingelserna. Rambetingelserna är normalt sett de produktionsrelaterade kraven på 

produkten, och hur rambetingelserna uppfylls är då av intresse att föra tillbaka. 
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Informationen om metodstandarder anses överflödig då det skulle bli för mycket 

information att ta in samt för tidskrävande att studera alla satta metodstandarder, det 

viktiga är att rambetingelserna uppfylls (Kessiakoff 2011). 

7.5 Skillnader mellan tjänstebolag och produktionsbolag 
 

Det är lättare för tillverkande företag eller företag med högt transaktionsinnehåll att 

anamma bilden av processer och standarder. Det vill säga processer är mer visuella och 

lättare att identifiera sig med för dessa företag. 

Det är generellt sett svårare att anamma denna bild inom tjänstebolag, svårast är för 

företag som anser sig kreativa. Många ser lean produktion och standardisering 

synonymt med det löpande bandet. Det vill säga att till en början kan ett flertal vara 

kritiska till att det går att applicera inom deras bolag, även att det inte alls går 

(Kessiakoff 2011). 

Även om man identifierar processer som kan standardiseras så kan det även finnas en 

motvilja då, i vissa fall, man kan se sin kreativitet hotat och riskerar att bli av med sin 

frihet inom arbetet. Det finns en tendens att ”fuska över det hela” med ursäkten att ens 

företag inte har processer, exempelvis att mätetal inte kan tas fram. I vissa fall kan 

tjänstebolag även anse sig att inte ha tillgång till resurser för att använda aktiva mätetal 

(Kessiakoff 2011). 
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8. Analys av resultat 

En analys av resultatet från kapitel 7 och 8 utförs i relation till det ursprungliga syftet i 

undersökningen. I syfte att identifiera framgångsfaktorer vid en implementering av 

metodstandarder samt framgångsfaktorer för det fortsatta arbetet med kontinuerlig 

förbättring av standarder. För att kunna besvara syftet kommer den primära 

frågeställningen behandlas.  

8.1 Vad gör en metodstandard bra? 

 

En metodstandards utformning och komplexitet kan variera kraftigt. Faktorer såsom 

processkomplexitet och cykeltid är avgörande för hur metodstandarder bör utformas. 

(Alsterman 2011) 

En lyckad metodstandard baserar sig på en välformulerad process som kan skapa värde 

inom flöden. För att uppnå detta bör en värdeflödeskartläggning alltid appliceras innan 

en metodstandard kan tas fram. Uppskattningsvis används värdeflödeskartläggning vid 

90 % av fallen då man vill implementera en metodstandard.(Kessiakoff 2011) 

En bra utveckling av en metodstandard bör förankras i PDCA-modellen. Även om man 

applicerar varianter av denna modell såsom förbättringscykeln, så är den en tydligt 

representerad och välanvänd modell för standardisering. (Alsterman 2011) 

En metodstandard bygger även på att nyttja bra dokumentation parallellt, för enklare 

metodstandarder bör man nyttja visuell dokumentation. Generellt skall 

dokumentationen vara så enkel som möjligt, detta motiverar till att den kontinuerligt 

uppdateras, samt att denna uppdatering utförs fort. På så sätt undviker man risken att 

dokumentation ej uppdateras efter själva metodstandarden och till slut förkastas. (Liker 

2009) 

För mer komplexa metodstandarder har två förslag på generella metoder för 

dokumentation identifierats. Den första är att nyttja en visuell dokumentation för att ge 

en övergripande bild av metodstandarden. Därefter finns även ett referensbibliotek 

tillgänglig, där all information som kan tänkas krävas för att utföra denna standard finns 

lagrad. (Kessiakoff 2011) 

Den andra syftar på att nyttja en hierarkisk struktur med rubriker och underrubriker. 

Den första nivåns rubriker kan tänkas nyttja samma detaljnivå som den visuella 

dokumentationen. Under dessa övergripliga rubriker finns underrubriker tillgängliga 

med en noggrann detaljbeskrivning. (Alsterman 2011) 

Båda dessa typer av dokumentationen utgår från att den mer erfarna gruppen endast 

nyttjar den visuella delen av dokumentationen, alternativt den övergripliga rubriknivån 

samtidigt som den mer oerfarna gruppen även nyttjar de mer detaljerade nivåerna. 

Att göra försök att specificera om denna dokumentation bör digitaliseras eller behandlas 

i tryckt format är problematiskt ur en generell synpunkt. I enlighet med (Saurin, 

Ferreira, 2009) kan man se att digitaliserad dokumentation inte alltid är att föredra.  
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8.2 Framgångsfaktorer vid en implementering av standardisering 
 

En implementering av principer för lean i en verksamhet sker ibland i samarbete med 

externa konsulter. Man talar inte om att endast implementera standards, dock lägger en 

standardisering av processer och flöden grunden för att kunna utföra vidare 

förbättringsarbeten och uppnå kontinuerliga förbättringar. Därav är det av stor vikt för 

att lyckas i en helhet måste även standardiseringen ske på rätt sätt. 

För att lyckas med en implementering av lean måste principer till en början förankras 

inom organisationen. Att engagera organisation reflekteras både inom de teoretiska 

delarna samt praktiska (Kessiakoff, 2011)(Liker 2009). 

Med ett engagemang från organisationen kan ett flertal negativa faktorer undvikas 

såsom risken för en ökning av för repetitiva arbetsuppgifter till följd av standardisering, 

dock kan dessa aspekter överses om en metodstandards utveckling sker på medarbetares 

egna initiativ, därav kan de negativa faktorerna försummas gentemot de positiva 

faktorerna som medarbetare erfar. Detta är även i likhet med Losonci D. et al (2010) 

och De Treville, Antonakis (2005) argument givna i kapitel 6.2. Även om det direkta 

syftet med denna rapport inte är att framlägga den psykologiska påverkan av 

metodstandarder anses det relevant för att lyckas med en implementering. Som sagt 

måste organisationen i sig se de positiva effekterna av en standardisering, både inom en 

effektivisering men även hur det påverkar deras eget arbete i framtiden. 

Detta kan sammanfattas i likhet med (Liker 2009) som att principer för lean endast 

syftar på att möjliggöra förbättringar, inte tvinga fram dem i enlighet med Scientific 

management. Organisationens engagemang samt att få processerna självgående så fort 

som möjligt kan då anses som en avgörande faktorer för att nå framgång med en 

implementering av metodstandarder. 

Ett mål inom syftet av denna rapport var att även undersöka skillnader som kan lyftas 

fram mellan tjänstebolag och produktionsbolag vid en implementering av 

standardisering. Man kan identifiera en viss skillnad, den största faktorn kan identifieras 

som skillnaden i företagskultur. Förslagsvis kan tre grupper identifieras inom 

tjänstebolag för att göra dessa skillnader tydliga, tjänstebolag med kreativ bakgrund, 

tjänstebolag med hög transaktionsfrekvens och slutligen övriga tjänstebolag. 

Tjänstebolag med hög transaktionsfrekvens har oftast utvecklade processer inom 

verksamheten, vilket förenklar implementeringen avsevärt gentemot övriga 

tjänstebolag. Tjänstebolag med en kreativ bakgrund har mycket svårare att relatera till 

ett processtänk, ännu svårare att relatera till mätetal (Kessiakoff 2011). Dessa faktorer 

gör att synen på en implementering av standardisering kan påminna om den som 

presenterats gällande Scientific management, det vill säga ingen användning av 

kreativitet. Detta kan dock motarbetas genom att först konkretisera och påvisa hur en 

process kan se ut samt vilka mätetal som bör passa bäst. 

Genom att överlåta framtagandet och implementeringen av standarder till en 

organisation är det oundvikligt att man till en början arbetar efter grova standarder 

vilket leder till stora avvikelser. Att utföra en implementering på detta sätt är avgörande 

för att engagera organisationen. Även om det är möjligt att konsulter inom området 
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formulerar standards så kan det leda till att organisationen ej kan relatera till dessa vilket 

leder till en förkastelse. Som tidigare konstaterat blir en process mer stabil med tiden 

och även avvikelser kommer att minskas med tiden. (Petterson et al 2007) 

För att undvika för stora störningar till en början bör den tillåtna tidssättningen och 

detaljnivån anpassas därefter. Genom att nyttja bredare krav på tidssättningen kan ändå 

avvikelser identifieras och motarbetas utan att skapa ett stopp i flödet. Ty det viktigaste 

är att en signal om att avvikelsen uppstått framgår, inte att flödet skall stoppas för att 

kunna motverka avvikelsen. På detta sätt kan avvikelser identifieras utan att skapa 

problem (Alsterman 2011). 

Den slutgiltiga riskfaktorn som har identifierats vid en implementering är att utföra 

standardisering av processer utan att skapa standarder för flöden vilket kan leda till 

suboptimering. Standarder på flödesnivå hjälper även till för att skapa kommunikation 

däremellan (Alsterman 2011). 

8.3 Framgångsfaktorer för en kontinuerlig förbättring av 
standarder 

 

När en process uppnår en viss stabilitet samt en minskad del avvikelser måste 

förbättringsarbetet även fortsätta, ty lean produktion bygger som tidigare nämnt på 

kontinuerlig förbättring.  

Den kontinuerliga uppdateringen av dokumentationen är likväl essentiell även i detta 

stadium och får ej försummas. 

Detta kan uppnås genom att fortsätta utveckla sin standard med hjälp av PDCA 

modellen (se figur 2). Ett vanligt misstag efter att PDCA har applicerats ett antal gånger 

finns en ovilja att applicera nya mätetal att eller att göra av sig med historiska mätetal. 

Att kontinuerligt söka nya mätetal är essentiellt, även om det kommer att kräva ett mer 

arbete. (Kessiakoff 2011) 
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9 Slutsatser och reflektioner 

Slutsatsen syftar på att kortfattat summera det resultat från litteratur och intervjuer som 

tidigare presenterats, därefter följer en reflektion samt kritisk granskning för själva 

arbetet och dess gång. Slutligen ges förslag till framtida forskning.  

9.1  Slutsats 
 

Utifrån fakta från litteratur, vetenskapliga artiklar och intervjuer har förslag lyfts fram 

för framgångsfaktorer inom implementeringen av metodstandarder samt den 

kontinuerliga förbättringen av metodstandarder. Snarare än att vara faktorer för att få 

den mest effektiva metodstandarden så bygger den underliggande argumentationen på 

hur man undviker riskerna för att misslyckas. Ty, i slutändan är det den mer eller 

mindre oändliga kontinuerliga förbättringsprocessen som blir avgörande, det vill säga 

var organisationen i fråga kommer att sätta sina egna mål och på så sätt måste ett 

långsiktigt tänkande implementeras inom organisationer. 

Gällande implementeringen av metodstandarder är ett skapande av engagemang inom 

organisation den avgörande framgångsfaktorn samt att det sker på rätt sätt. Detta kan 

likställas med den mänskliga faktorn. Att överkomma de negativa riskerna såsom bland 

annat repetitiva arbetsuppgifter kan uppnås genom att upprätta ett engagemang där en 

person i fråga och dess medarbetare själva skapar sina metodstandarder och på så sätt 

skapar en större förståelse för varandras arbetsuppgifter vilket även leder till en ökad 

flexibilitet.  

Dokumentationen är även avgörande för styrning av en metodstandard, inte bara ur ett 

styrande perspektiv utan även nivån av frihet inom utövandet av en metodstandard kan 

sättas med hjälp av tidssättning och detaljnivå inom dokumentationen. Om 

dokumentationen ej uppdateras i takt med metodstandarden kommer denna att snabbt 

försummas, detta motverkas med hjälp av en simpel och visuell utformning av 

dokumentationen och appliceringen av PDCA-hjulet.  

Vid komplexa metodstandarder kan en uppdelad modell nyttjas med översiktlig visuell 

dokumentation för erfarna medarbetare samt en mer detaljerad dokumentation med 

tillhörande beskrivning i form av text för de mer oerfarna medarbetarna. Valet att nyttja 

helt digital dokumentation istället för pappersformat är inte självklart, detta val måste 

basera sig på vad utövarna av metodstandarder inom organisationen föredrar att nyttja, 

om inte kan detta skapa konflikter i likhet med tidigare nämnda exempel i kapitel 6.3 

gällande en monteringslinje för skördemaskiner. 

Ett flertal andra risker måste även tas hänsyn till. Suboptimering kan undvikas genom 

att skapa standarder för överliggande flöden, på så sätt kan kommunikationen styras och 

även mätetal för hur de olika processerna påverkar varandra nyttjas.  

Skillnader mellan tjänstebolag och produktionsbolag har även kunnat identifieras. 

Produktionsbolag har tydliga processer inom organisationen vilket gör det lättare att se 

nyttan med metodstandardisering. Att implementera metodstandarder inom tjänstebolag 

kräver mer av organisationen då det är svårare att identifiera processer och mätetal för 

dessa processer, samtidigt måste nyttan av metodstandardisering ofta påvisas för de 
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anställda. Detta gäller speciellt tjänstebolag med kreativ bakgrund som traditionellt sett 

inte nyttjat processer. 

9.2 Reflektion 
 

Metodmässigt kan det diskuteras om tillvägagångssättet var det rätta. Utgångspunkten i 

denna undersökning var främst att identifiera generella framgångsfaktorer. Under 

undersökningens gång har det uppmärksammats att varje applicering av lean är unik i 

sig, exempelvis kan detta relateras till dokumentationen. En så enkel faktor såsom val 

av digital eller tryckt dokumentation beror helt på organisationen i sig. Trots detta har 

grundläggande framgångsfaktorer kunnat identifieras dock inte konkret specificerade. 

Gällande den teoretiska bakgrunden finns det mycket att läsa om inom de verktyg eller 

modeller som finns tillgängliga. Intressanta vetenskapliga artiklar finns inom 

metodstandarder, dock är det få artiklar som inte har Toyota och dess organisation som 

utgångspunkt. 

Därav kom den praktiska undersökningen att bli mycket värdefull då de konsulter jag 

kommit i kontakt med har haft mycket och relevant information. Till skillnad från vad 

jag antog till en början av denna undersökning var de mycket villiga att berätta om sina 

arbetsmodeller och erfarenheter. 

9.3  Kritisk granskning 
 

Syftet med rapporten var att försöka framställa generella faktorer för att skapa en bra 

metodstandard samt framgångsfaktorer hur metodstandarder implementeras och 

utvecklas inom en organisation. Då en sådan implementering sker tillsammans med 

övriga delar av exempelvis Toyota-huset (se figur 1) finns det troligen synergieffekter 

som är förbisedda. 

Gällande dispositionen valdes medvetet ett flertal delar bort inom området lean 

produktion och förbättringsarbete. Detta kan ge en sämre övergriplig bild för läsaren, 

dock ges referenser i uppsatsen till övriga verk där det anses nödvändigt. 

Referenslitteraturen som anges tar upp ämnesområdet mycket grundligt, av denna 

anledning är behovet väldigt litet att upprepa denna information då det inte är essentiell 

information för undersökningen. 

Intervjuer med tjänstebolag och produktionsbolag som har applicerat lean produktion på 

sin verksamhet skulle kunnat ha gett en möjlighet att återge mer praktiska exempel. 

Samt skulle bättre illustrativa exempel på bland annat dokumentation kunnat återges.  

Den litteratur som har nyttjats och även intervjuerna är båda källor som förespråkar de 

positiva delarna av standardisering inom lean. Den kritik som tas upp i undersökningen 

gentemot principerna som diskuteras kommer endast från ett fåtal vetenskapliga artiklar. 

Relevant kritik kan ha setts över dock diskuteras vanligt förekommande argument inom 

diskussionen. 
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De förslag som presenterats utgår endast från undersökningen, såsom förslag på 

dokumentationsstruktur samt indelning av tjänstebolag, att fokus ligger på just dessa två 

förslag syftar ej på att andra modeller är irrelevanta eller på något sätt mindre effektiva. 

9.4 Framtida forskning 
 

Då denna undersökning medvetet är begränsad till området standardisering inom lean, 

bland annat på grund av tidsbegränsning men främst på grund av att undersökningen 

syftar på att vara en fördjupning inom ett specificerat område, finns det skäl att göra en 

bredare undersökning där hela implementeringen av leanmodeller analyseras. Genom att 

undersöka en implementering av lean i sin helhet kan även synergieffekter behandlas.  

Även fallstudier inom produktionssektorn respektive tjänstesektorn kan vara av intresse 

för att följa implementering av metodstandarder och även kunna förtydliga skillnaderna 

mellan sektorerna. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 Intervjufrågor – Robert Kessiakoff, Lean Concepts 
Intervju den 4 april 2011 

 

1. Vid implementering av lean, hur utnyttjar ni användandet av standardiserade 

arbetssätt? 

2. Utformar ni även dokumentationen av metodstandarder tillsammans med kund, 

hur utförs denna process? 

3. Vilka olika typer av dokumentation använder ni vid utformning av 

metodstandarder? 

4. Hur anser ni att en metodstandard följs upp med tiden, uppdateras själva 

dokumentationen i regel med tiden likaväl? 

5. Vad gör en implementering av en metodstandard lyckad respektive mindre 

lyckad? 

6. Då en befintlig metodstandard redan är etablerad hos kunden, hur går ni tillväga 

om ni skall ändra denna eller inte? 

7. Utöver standardiserade arbetssätt, finns det andra områden där ni applicerar 

standardisering? 

8. Standardisering kan ske på olika ”plan” inom organisationen, påverkar detta 

tillvägagångssättet för en implementering? 

9. Ni nyttjar olika ”leanverktyg” när ni arbetar med kunder, ser skapandet av 

standardiserade arbetssätt olika ut beroende vilket ”leanverktyg” som används? 

10. Ser ni en skillnad mellan tjänstebolag och produktionsbolag gällande 

implementering av lean och metodstandarder? 
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Bilaga 2 Intervjufrågor - Henric Alsterman, Part Development 

Intervju den 27 april 2011 

 

1. Vad är den största skillnaden med att implementera metodstandarder i 

tjänstebolag respektive produktionsbolag? 

2. Hur tränas organisationen för att förstå behovet av metodstandarder, skiljer sig 

även detta emellan tjänstebolag och produktionsbolag? 

3. I enlighet med jidoka bör processer stoppas när något går fel, skapar inte detta 

svårigheter till en början vid implementering av metodstandarder, kan det 

undvikas? 

4. Hur ser dokumentationen ut för komplexa metodstandarder? 

5. Så länge avvikelser förekommer inom en metodstandard och den har följts så 

bör den detaljeras, kan en metodstandard någonsin bli för detaljerad? 

6. Finns det risk för suboptimering vid utveckling av metodstandarder? 

7. Är det något tillfälle när taktningen av metodstandarder inte passar in? 

8. Vad kan göra en implementering av en metodstandard mindre lyckad? Är det 

några ytterligare faktorer som inte nämns i er litteratur? 

9. Varför har ni valt er förbättringscykel snarare än PDCA modellen? 

10. Skiljer sig arbetet kring metodstandardisering mellan tjänstebolag och 

läkemedelsbranschen? 
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Bilaga 3 Ett exempel på standardisering inom sjukvård 
 

Detta exempel inkluderas som en bilaga, exemplet är baserat från intervju med Robert 

Kessiakoff den 7 april 2011. För den som är intresserad visar exemplet på hur möjligen 

en metodstandardisering även kan ske inom sjukvård. 

Ett sjukhus sökte hjälp med att öka sin så kallade knivtid, det vill säga den effektiva 

tiden under en operation där kirurgen faktiskt opererar på en patient. För att kunna 

uppnå detta kom kirurgernas arbete och de processer beroende av dem att observeras. 

Det finns ett stort antal kirurgiska instrument vilka även kan variera beroende på 

tillverkare. Man uppmärksammade att varje kirurg hade sin egna unika uppsättning av 

instrument. Dessa varierade beroende på hur de var upplärda samt vilken tillverkares 

instrument de var vana att nyttja. Den så kallade dukningen varierade även beroende på 

kirurg, dukning i detta fall syftar på hur instrumenten är upplagda (uppdukade) före en 

operation. 

Om problem uppstod i processen kom stora variationer i ställtid att infalla. Exempelvis 

om sköterskan med vetskap om en kirurgs dukning inte var tillgänglig. Även om 

operationssalen var förberedd för en kirurg som plötsligt inte längre var tillgänglig så 

blev man tvungen att göra om delar av förberedelserna för en ny kirurg. 

När kirurgerna uppmärksammades på detta problem så visades ett engagemang att ändra 

detta. Kirurgerna fick ta fram en standard för en passande dukning av specificerade 

märken av kirurgiska instrument. Denna testades först av en mindre grupp kirurger för 

att senare appliceras hos övriga kirurger. Ett kontinuerligt arbete utfördes även för att 

söka förbättra denna uppsättning för alla kirurger gemensamt. 

Slutresultat efter implementering var en ökning med cirka 40 % i knivtid. 


