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Förord 

Under studiens gång har vi lärt oss väldigt mycket, både kring ämnet följsam 

tillverkning och kring tillverkningsstrategier överlag. Vi känner att detta kommer vara 

oss till nytta i framtiden och hoppas att detta arbete även kan komma till nytta för andra.  

Vi vill rikta ett speciellt tack till Mattias Hallgren för de inspirerande idéer han bidrog 

med i den inledande fasen av vårt arbete. Vidare vill vi tacka våra handledare, Jan-Olof 

Svebeus och Per Johansson, för deras hjälp under arbetets gång. Till sist vill vi tacka de 

personer, som för sina företags räkning, deltagit i vår empiriska studie. Er medverkan 

var ovärderlig. 
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Sammanfattning 

 Följsam tillverkning är en relativt ny tillverkningsstrategi som myntades i slutet av 

1990-talet och har fram till idag fått en allt starkare plats i den akademiska världen av 

tillverkningsteknik. Vissa säger att strategin är nödvändig för att uppnå tillverkning i 

världsklass. Det finns ett antal forskningsartiklar som föreslår ett taxonomiskt ramverk, 

inklusive drivkrafter och förmågor, som är associerade med följsam tillverkning. Den 

här studien har två huvudsakliga syften. Det första syftet är att etablera en 

sammanställning av drivkrafter och förmågor som diskuterats i tidigare forskning. Med 

stöd av denna sammanställning, ska en definition föreslås för vad som driver tillverkare 

att anamma följsam tillverkning och vilka förmågor de måste besitta. Det andra syftet är 

att undersöka om följsam tillverkning är ett väletablerat koncept inom svenska 

industriföretag och om det, känt eller okänt, går att identifiera delar av den föreslagna 

definitionen i dessa företag. Med detta vill författarna undersöka huruvida konceptet 

följsam tillverkning har spridit sig ut från den akademiska världen och in i svenska 

industriföretag, om begreppet används utan företagens vetskap, eller om det inte 

används alls. Genom en bred litteraturstudie och en empirisk undersökning av 

tvärsnittsdesign, görs ett försök att svara på dessa frågor. Författarna kan konstatera att 

en definitiv definition av följsam tillverkning är svår att nå, men en sådan har framställts 

i enlighet med konsensus i tidigare litteratur. Resultaten visar att det faktiskt finns spår 

av följsam tillverkning i den svenska industrin, men att termen inte är vida utbredd eller 

aktivt använd.   
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Abstract 

Agile Manufacturing is a relatively new practice that was introduced in the end of the 

20th century and up till present day it has gotten a stronger position in the academic 

world of manufacturing; with some saying that the practice is necessary for obtaining 

world class manufacturing. There are a number of different research papers suggesting a 

taxonomic framework, including the drivers and capabilities for Agile Manufacturing. 

This study has two main purposes. The first purpose is to establish a summary of drivers 

and capabilities from earlier research and by doing so, propose a definition of what 

drives manufacturers to become Agile and what capabilities they must possess. The 

second purpose is to research if Agile Manufacturing is a known term in Swedish 

manufacturing companies and, known or not, if parts of the established definition can be 

identified in these companies. With this, the authors wish to investigate whether the 

concept of Agile Manufacturing has spread out of the academic world and into Swedish 

companies, or if the companies utilize the concept without knowing it or if it is not 

utilized at all. Using an extensive literature study and a cross-sectional research design 

for empiric data, an attempt is made to answer those questions. The authors can 

conclude that a decisive definition for Agile Manufacturing is hard to reach, but one has 

been established in line with the consensus of previous literature. The results show that 

there are indeed traces of Agile Manufacturing in the Swedish industry, but the term is 

not widely acknowledged or actively used.  
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1. Inledning 

Enligt Nationalencyklopedin är det engelska ordet "agile" ett adjektiv med betydelsen 

kvick, rörlig eller vig. Begreppet innefattar dock ett antal idéer och inget av orden känns 

som en perfekt översättning. I likhet med hur "Lean" har tagits direkt från det engelska 

språket, finns alternativet att använda "Agile" eller ”Agile Manufacturing” som ett 

direkt låneord för begreppet vi undersöker. Ett alternativ är att göra en försvenskning 

och använda ordet “Agil”, ett ord som idag inte finns i det svenska språket, men som 

används i andra sammanhang, såsom agil projektledning. Ytterligare svenska alternativ 

skulle kunna vara: följsam, formbar, anpasslig och medgörlig. Författarna anser att det 

bör finnas svensk terminologi som beskriver begreppet och har därför valt att använda 

”följsam tillverkning” som översättning.  

1.1. Problemdiskussion 
Tidigare litteratur är inte enig om en definition av följsam tillverkning. Detta görs 

speciellt tydligt av Inman (2011) som delar upp tidigare litteratur i två helt skilda 

tankesätt för tillämpningen av begreppet.  I själva verket finns det ett antal olika synsätt 

på begreppet, med olika förutsättningar och olika idéer för dess tillämpning. Den 

bristande teoretiska sammanhållningen leder vidare till svårigheter vad gäller den 

praktiska tillämpningen av begreppet. Resultatet är att två företag som tillämpar följsam 

tillverkning i själva verket inte behöver arbeta på samma sätt.  

En absolut majoritet av litteraturen på detta område är baserad på studier i USA eller i 

större Europeiska länder och väldigt lite tidigare forskning är gjord i Sverige. Detta ger 

oss anledning att undersöka varför svensk forskning inte har inriktat sig på följsam 

tillverkning och väcker även frågan om hur utbrett begreppet faktiskt är bland svenska 

industriföretag.  

Resultaten av denna undersökning är intressanta ur både akademisk och praktisk 

synvinkel. För akademiker eftersom det råder delade uppfattningar kring definitionen av 

följsam tillverkning. För praktiker eftersom begreppet fortfarande är relativt nytt och det 

finns ett behov av robust information kring fördelar och nackdelar med det.  
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1.2. Syfte 

Vi vill med denna studie reda ut begreppen kring följsam tillverkning och ta fram ett 

teoretiskt ramverk för innebörden i att tillämpa följsam tillverkning. Denna teori vill vi 

sedan använda till att undersöka hur tillämpningen av följsam tillverkning ser ut i 

Sverige.  

1.3. Forskningsfrågor 

Med tanke på bristen av forskning på svenska företag och hur ungt begreppet är i 

relativa termer: 

● Används följsam tillverkning i någon större utsträckning i Sverige? 

Med tanke på diskrepanserna i tidigare litteratur: 

● Går det att sammanställa en teoretisk definition av följsam tillverkning? 

● Hur ser de praktiska tillämpningarna av följsam tillverkning ut i Sverige? 

1.4. Begränsningar 

Vår teoretiska undersökning görs på litteratur kring följsam tillverkning i allmänhet, 

oavsett vart dess data inhämtas. Den empiriska studien kommer däremot att begränsas 

till svenska industriföretag, eftersom detta är den marknad vi har störst intresse i, 

samtidigt som det underlättar kontakter och intervjuer. Denna begränsning kan leda till 

brister i generaliserbarheten i studien, men detta anser vi vara acceptabelt med 

hänvisning till skälen ovan.  

Nambiar (2009) föreslår ett taxonomiskt ramverk för forskning inom följsam 

tillverkning med uppdelning på åtta delområden: Organisatoriska ramverk, 

Tillverkningsprocesser, Produktionsplanering, Design och produktframtagning, Supply 

Chain Management, Informationssystem, Arbetarkrav och Kontroll- och 

utvärderingssystem. Genom denna indelning försöker han kategorisera forskningen 

inom området och föreslå vägar för ny forskning. Vi riktar vår studie mot att undersöka 

hur följsam tillverkning tillämpas inom tillverkningsprocesser och produktionsplanering 

samt supply chain management.  
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2. Metodik 

Vi utför denna forskningsstudie med en tvärsnittsdesign. Denna har enligt Bryman och 

Bell (2011) några speciella karaktärsdrag. Betydelsefullt är det faktum att man 

eftersöker variation i de variabler som undersöks och att man därför behandlar flera 

olika fall. Detta medför möjligheten att göra distinktioner och jämförelser i datan. För 

att detta ska vara möjligt måste datan vidare vara kvantitativ eller kvantifierbar, något 

som kan åstadkommas genom att sätta upp ett systematiskt sätt att upptäcka varians i 

den. Detta har vi gjort genom den teoretiska grunden med de drivkrafter och förmågor 

som identifierats för följsam tillverkning. Genom att jämföra dessa faktorer mellan de 

olika fallen kan vi upptäcka skillnader mellan dem.  

2.1. Data 

Vi kommer använda oss av primärdata insamlad genom intervjuer. I första hand 

kommer intervjuerna ske över telefon, men där detta inte är möjligt kommer alternativa 

medel att användas, såsom e-post.  

2.1.1. Semistrukturerade intervjuer 

Datainsamlingen för vår empiriska studie kommer ske genom en flexibel intervju-

process känd som semistrukturerade intervjuer. I denna intervjumetod använder man en 

lista med frågor, en intervjuguide, som innehåller de ämnen man önskar få svar på. 

Denna ger intervjuobjektet en hel del spelrum i dess svar och låter intervjuaren ställa 

följdfrågor för att följa upp intressanta punkter i svaren. Det är inte heller helt viktigt att 

alla frågor ställs i rätt ordning. Det huvudsakliga målet är istället att få svar på alla 

frågeställningar under intervjun som helhet. Två intervjuare har dessutom vissa fördelar 

jämfört med att vara ensam. Man har en större möjlighet att säkerställa att alla frågor 

som man ämnar ta upp under intervjun behandlas. Vidare känns ofta atmosfären mer 

avslappnad i en diskussion mellan tre personer än i ett samtal mellan två personer vilket 

kan göra det lättare för intervjuobjektet att öppna upp. Slutligen är det även möjligt för 

två intervjuare att diskutera poänger sinsemellan för att få med intervjuobjektet i 

diskussionen (Bryman och Bell, 2011). Under intervjuerna kommer arbetet delas upp 

där en person har den huvudsakliga talan i intervjun, medan den andra för noter och 
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försöker att lägga märke till reaktioner och uttryck hos intervjuobjektet samt skjuter in 

frågor och kommentarer där det känns lämpligt.  

2.2. Ansats 

Frågorna som använts som stöd i våra intervjuer är utformade för att svara på två saker. 

● Vilka marknadskrafter påverkar företaget att söka sig till en följsam 

tillverkningsstrategi? 

● Vilka förmågor finns i företaget som är förknippade med en följsam 

tillverkningsstrategi? 

Genom att få denna information om företaget kan vi mot bakgrund av vår teoretiska 

modell, identifiera till vilken grad företaget tillämpar idéerna inom följsam tillverkning.  
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3. Introduktion - Vad är följsam tillverkning? 

Följsam tillverkning som koncept populariserades av en grupp forskare i USA från 

Iaccoca Institute of Lehigh University, år 1991. Konceptet har fått ett ökande 

erkännande för sin potential att hantera en ökande global konkurrens, där de 

konventionella marknaderna minskar och nationella handelsgränser suddas ut (Yusuf, 

Sarhadi och Gunasekaran, 1999). 

Begreppet följsam tillverkning har av akademiker kommit att betraktas som 2000-talets 

nya tillverkningsparadigm. Styrkan och meningen med implementering av principen är 

att den ska möjliggöra för tillverkande och producerande företag, att snabbt anpassa sig 

till plötsligt ökande prestandakrav och på så sätt ta en ledande roll i föränderliga 

marknader, med stegrande konkurrens (Yusuf, Sarhadi och Gunasekaran, 1999). 

Följsam tillverkning betonar vikten av en produktion med stora anpassningsmöjligheter 

och ses som en revolution av traditionell massproduktion (Jianming och Krishnan, 

2004). I enlighet med ovan skrivet, så definieras följsam tillverkning för ett företag som 

förmågan att frodas, i en marknad präglad av kontinuerliga och oförutsägbara 

förändringar. Med hjälp av följsam tillverkning ska företaget utnyttja snabbt svängande 

globala marknader, med kundanpassade och kunddrivna produkter och tjänster, för att 

göra förtjänster. Ett följsamt företag är således kapabelt till snabb omkonfigurering, för 

att tillfredsställa snabbt förändrade marknadskrav (Jianming och Krishnan, 2004).  
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4. Litteraturstudie 

4.1. Drivkrafter och förmågor 

Följsam tillverkning är som ovan nämnt en relativt ny tillverkningsstrategi och ett 

delmål med denna undersökning är att sammanställa en definition av vad följsam 

tillverkning är, baserat på tidigare litteratur och forskning. För att etablera en sådan 

definition krävs det en klar uppfattning om vilka drivkrafter som finns för att använda 

och implementera följsam tillverkning som tillverkningsstrategi. Det är även viktigt att 

förstå vilka förmågor, det vill säga färdigheter eller talanger, en sådan implementering 

medför. Nedan följer en sammanställning av vad tidigare litteratur identifierar och anser 

vara betydande drivkrafter och förmågor med följsam tillverkning.  

4.1.1. Drivkrafter 

Den ökande globala konkurrensen är en drivkraft som tvingar företag att agera och välja 

ett strategiskt ställningstagande. Denna externa påtryckning medför att företag 

kontinuerligt måste förbättra sina processer för att fortsätta vara konkurrenskraftiga 

(Hallgren och Olhager, 2009). Hallgren och Olhager identifierar även förbättringar i 

tillverkningsteknologi, förbättringar i informationsteknologi och graden av konkurrens i 

företagets bransch som drivkrafter för ett strategiskt ställningstagande. De menar att 

dessa är kärnpunkter i en industris ökande konkurrensintensitet och att följsam 

tillverkning är ett svar på det. Att det globala konkurrenstrycket är en drivkraft för 

följsam tillverkning bekräftas även av Gunasekaran (1998). Hallgren och Olhager 

klargör dock att dessa kärnpunkter inte är unika påtryckningar för enbart följsam 

tillverkning, utan att de likväl kan driva ett företag att använda Lean som 

tillverkningsstrategi. Den ökande globala konkurrensen är alltså en drivkraft för företag 

att göra ett ställningstagande kring sin tillverkningsstrategi. Ett möjligt sådant 

ställningstagande är följsam tillverkning. 

Yusuf, Sarhadi och Gunasekaran (1999) anser att den huvudsakliga drivkraften för 

följsam tillverkning är den gradvisa och kontinuerliga förändringen av den rådande 

marknaden. En följsam inriktning möjliggör för företag i föränderliga marknader, att på 

ett skickligt sätt utnyttja dessa förändringar, för att överträffa och konkurrera ut andra 
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företag som inte är flexibla nog för att vara effektiva på den föränderliga marknaden. 

Sharifi och Zhang (1999) menar att tillväxten av nischade marknader, nationella och 

internationella politiska förändringar, en ökande takt av förändringar i produktmodellen 

och att produktlivscykeln minskar är exempel på förändringar som utgör grunden för 

instabiliteten på marknaden. Även Vázquez-Bustelo, Avella och Fernández (2007) 

argumenterar för att förändringar i marknaden – som de benämner som en turbulent 

marknad – är en drivkraft för företag att välja följsam tillverkning som tillverknings-

strategi. 

Sharifi och Zhang (1999) argumenterar vidare att marknadens huvudsakliga 

konkurrensområden förändrats. I enlighet med det ovanstående har marknaden börjat att 

relativt snabbt förändras och bli mer ombytlig, men även andra konkurrensområden har 

förändrats. Exempel på detta är att det blivit viktigare för företag att introducera 

innovationer på marknaden, vilket återspeglas i att innovationstakten på marknaden 

ökar. Dessa fakta anses vara så pass betydande att de bör betraktas som starka 

drivkrafter för följsam tillverkning (ibid.).  

Zhang (2011) menar vidare att en stark drivkraft för följsam tillverkning är de senaste 

årtiondenas förändrade kundkrav. Han menar att det är allt vanligare att kunder kräver 

specialanpassade produkter och tjänster. Dessa krav bör inte påverka leveranstiden eller 

tiden för att introducera en produkt på marknaden, utan de bör snarare tendera att 

minska. Detta är en stark drivkraft för företag att ha ett följsamt förhållande till 

marknaden (ibid.). Ständigt förändrade kundkrav medför plötsliga förändringar i 

orderkvantitet och specifikationer och även detta är en naturlig drivkraft för företag att 

välja följsam tillverkning som tillverkningsstrategi (Sharifi och Zhang, 1999). 

4.1.2. Förmågor 

Som det kort nämnts ovan så medför valet av följsam tillverkning som 

tillverkningsstrategi, förmågan för företag att överleva och nå framgång i 

konkurrensbetonade marknader som oförutsägbart och kontinuerligt förändras. Detta är 

möjligt eftersom följsam tillverkning möjliggör för företag att snabbt och effektivt 

reagera och anpassa sig efter de förändeliga marknaderna, där produkter och tjänster är 

designade efter kundernas behov (Gunasekaran, 1998). På liknande sätt beskriver 
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Hallgren och Olhager (2009) att denna tillverkningsstrategi gör ett företag kapabelt att 

lönsamt bedriva verksamhet i konkurrensbetonade marknader där kundernas krav 

kontinuerligt och oförutsägbart förändras. Ett tillämpande av följsam tillverkning 

medför förmågan att se dessa förändringar som möjligheter istället för som hot (Zhang, 

2011).  

Förmågan att reagera lämpligt på förändringar på marknaden kräver att företag 

förändrar sin syn på relationer med kunder och företag (Sharifi och Zhang, 2001). En 

följsam tillverkningsstrategi fordrar att leverantörer och kunder integreras i företaget 

och att de medverkar i produktutvecklingen. Detta resulterar i att företaget kommer 

närmare sina kunder och marknaden, och kan på så sätt lättare identifiera förändringar 

och anpassa sig efter dem (Zhang, 2011).  

I likhet med Hallgren och Olhager (2009), menar Yusuf, Sarhadi och Gunasekaran 

(1999) att följsam tillverkning möjliggör högkvalitativa och mycket specialanpassade 

produkter, utan höga omställningskostnader, vilket är i paritet med det ovannämnda 

kundkrav som Zhang (2011) beskriver. Vidare menar Yusuf, Sarhadi och Gunasekaran 

(1999) att tillverkningsstrategin även möjliggör för att produkter och tjänster ska vara 

informationsrika och värdeadderande.  

En ytterligare förmåga med följsam tillverkning är att snabbt kunna identifiera, reagera 

och återhämta sig från oförutsägbara förändringar (Zhang, 2011). Detta är även något 

som Yusuf, Sarhadi och Gunasekaran (1999) understryker. De menar vidare att en 

implementering av följsam tillverkning medför förmågan att reagera snabbt på både 

samhälls- och marknadsproblem. Detta leder även till en kompletterande förmåga, som 

består av att i större utsträckning kunna agera proaktivt istället för reaktivt, det vill säga 

agera innan problemen eller möjligheterna uppstår Zhang (2011).  

Flexibilitet är ett nyckelord och en förmåga som används för att definiera följsam 

tillverkning (Vázquez-Bustelo, Avella och Fernández, 2007). Flexibilitet är ett relativt 

brett begrepp, men i fallet följsam tillverkning används det för att beskriva förmågan att 

genomföra olika uppgifter och uppnå olika mål – detta ska genomföras med samma 

resurser och faciliteter, men inte medföra stora omställningskostnader (Zhang, 2011). 

Hallgren och Olhager (2009) är eniga med övriga författare och menar att följsam 
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tillverkning har en stark relation med förmågan flexibilitet; både i avseende på 

volymflexibilitet och på produktflexibilitet.  

Yusuf, Sarhadi och Gunasekaran (1999) anser att en betydande förmåga med följsam 

tillverkning är att kunna introducera nya produkter på marknaden. De menar att denna 

förmåga är en prioritet för företag att fokusera delar av konkurrenskapaciteten. För att 

kunna svara effektivt på varierande kundkrav på föränderliga marknader måste företag 

vara kapabla till att introducera nya produkter relativt snabbt och utan betydande 

investeringar, vilket är starkt associerat med följsam tillverkning (Hallgren och Olhager, 

2009). Även Zhang (2011) poängterar att företag måste ha förmågan att lansera nya 

produkter med relativt kort time-to-market för att tillfredsställa den mer 

konkurrensutsatta marknaden.  

4.2. Lean och följsam tillverkning 

Lean och följsam tillverkning har båda fått mycket uppmärksamhet i litteraturen. Denna 

har dock haft svårt att tydliggöra på vilka sätt begreppen skiljer sig åt. För att ta fram 

vad som är signifikant i en följsam strategi är det därför nödvändigt att undersöka dess 

koppling till Lean.  

Den viktigaste delen av Lean är effektiv användning av resurser, genom minimering av 

slöseri och aktiviteter som inte adderar något värde till produktionen. Slöseri delas av 

Trevile och Anatonakis (2006) upp som uppenbart och mindre uppenbart slöseri. Det 

förstnämnda består av till exempel onödiga processer, opålitliga maskiner och uppblåsta 

omställningstider. Det senare är till exempel variation i produktionen, som leder till 

onödiga buffertar. Lean försöker eliminera eller reducera dessa buffertar genom att byta 

ut dyra sådana, såsom lager, mot billigare, såsom maskinkapacitet. Shah och Ward 

(2003) menar vidare att Lean är deriverat från Just-in-time-teorierna (JIT) och handlar 

om att skapa ett effektivt system som tillverkar produkter med hög kvalitet i takt med 

efterfrågan från konsumenterna. Detta ger högre prestanda i konkurrensområdena 

kostnadseffektivitet, kvalitetsjämnhet och leveranstid.  

Följsam tillverkning innefattar, till skillnad från Lean, förmågan att effektivt förändra 

produktionsläge som svar på osäkra och föränderliga marknadskrav (Narasimhan, 
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2007). Detta innebär att följsam tillverkning försöker skapa högre prestanda inom 

produktutveckling, produktanpassning, omställningstider och volymflexibilitet.  

På de flesta marknader sker det hela tiden förändringar i behov och efterfrågan från 

kunderna. Det krävs att man utnyttjar sin kunskap om marknaden och tar vara på de 

möjligheter som marknadsförändringarna kan ge. För att möjliggöra detta innefattar 

följsam tillverkning en hög grad av volym- och produktflexibilitet, för att man snabbt 

skall kunna ställa om produktionen som svar på nya marknadskrav (Naylor et. al., 

1999). Till följd av Leans målsättning att eliminera slöseri är ett viktigt verktyg i den 

strategin att arbeta med ett jämnt, förplanerat produktionsflöde. Detta står i kontrast till 

följsam tillverkning.  

Hallgren och Olhager (2009) visar att hård konkurrens på marknaden driver företag till 

att välja en konkurrensstrategi.  Deras empiriska undersökning går att koppla till hur 

Porters (1980) strategier, kostnadsledarskap och differentiering, är kopplade till Lean 

och följsam tillverkning. De kommer fram till att Lean är mer knutet till kostnads-

ledarskap, medan följsam tillverkning är starkt kopplat till differentieringsstrategin. Det 

visar sig dock att medan konkurrenstryck ibland direkt leder till att företag anammar 

följsam tillverkning, så gäller inte samma sak för Lean. Vidare visar författarna att 

företag som tillämpar kostnadsledarskap använder Lean, men undviker följsam 

tillverkning, medan differentieringsstrategin ger motsatta resultat. Slutligen undersöker 

de hur sex faktorer påverkas av att företaget väljer antingen Lean eller följsam 

tillverkning. En tillämpning av Lean visar sig ha en positiv inverkan på alla faktorer: 

kostnad, kvalitet, leveranstid, leveranssäkerhet, produktflexibilitet och volymflexibilitet. 

Följsam tillverkning visar sig ge minst lika bra eller bättre resultat för alla faktorer utom 

kostnad och kvalitet, där Lean är något bättre. Hallgren och Olhager förväntade sig inte 

att kvalitetsvariabeln skulle vara bättre för Lean, utan trodde istället att ingen skillnad 

skulle kunna ses mellan strategierna. 

Dessa resultat överensstämmer med att Lean passar bättre för en kostnadsledande 

strategi. Författarna (ibid.) förklarar detta med att Lean genom sitt jämna och 

förplanerade flöde innebär en mer stabil tillverkning, vilket kan leda till ett mer 
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uniformt kvalitetsarbete. Följsam tillverkning visar sig dock vara signifikant bättre för 

produkt- och volymflexibilitet än vad Lean är.  

Narasimhan et. al. (2006) jämför företag som tillämpar Lean eller följsam tillverkning 

med företag som inte praktiserar endera. De finner likt Hallgren och Olhager (2009) att 

Lean ger positiva effekter i samtliga undersökta faktorer samt att följsam tillverkning 

ger ytterligare fördelar i alla faktorer utom kostnadseffektivitet. Detta tydliggörs i Bild 1 

som visar hur mycket faktorerna skiljer sig mellan företag som tillämpar Lean och 

följsam tillverkning i jämförelse med basföretag. Narasimhan et. als. (2006) resultat 

skiljer sig dock från Hallgren och Olhagers (2009) och visar på att även 

kvalitetsvariabeln är bättre med följsam tillverkning.  

 

Figur 1 - Jämförelse av prestandafaktorer (Narasimhan et. al, 2006, s.448) 

Brown och Bessant (2003) menar att Total Quality Management (TQM) och Just-in-

time (JIT) som normalt associeras med Lean, även ger en viktig grund för följsam 

tillverkning. Båda begreppen framhäver faktorer som en mångsidigt tränad, flexibel 

arbetsstyrka, arbetsgrupper och avtal med leverantörer som viktiga. Detta perspektiv 

förstärks av Krishnamurthy och Yauch (2007) som pekar på att en kombination av 

koncepten ger vinster som inte kan uppnås när de används vart och ett för sig. 
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En förlängning av detta tankespår är tydlig bland de som anser att följsam tillverkning 

är en utveckling av Lean och nästa naturliga steg i utvecklingskedjan av tillverkning. 

Sarkis (2001) skriver till exempel att följsam tillverkning är lika med flexibla 

tillverkningssystem plus Lean. Narasimhan et. al. (2006) menar att den mesta 

litteraturen pekar på att Lean är en föregångare till följsam tillverkning. Enligt denna 

logik bör de flesta företag som tillämpar följsam tillverkning någon gång ha börjat med 

Lean och sedan utvecklat det. Vidare konstaterar Narasimhan et. al att även om följsam 

tillverkning tycks förutsätta Lean gäller inte det förhållandet åt motsatt håll.  

Inman et. al. konstaterar att det finns två sätt att se på relationen mellan Lean och 

följsam tillverkning: 

1. Lean är en föregångare till följsam tillverkning och en högre grad av Lean 

kommer leda till en högre nivå av följsam tillverkning.  

2. Lean och följsam tillverkning är två distinkta begrepp som inte kan samexistera 

och införandet av det ena kommer hämma det andra. 

Författarna ställer upp ett antal hypoteser för att undersöka dessa alternativ och testar de 

genom att tillfråga 1 350 chefer på tillverkande företag. Från 96 svar, kommer resultat 

som åtminstone delvis stödjer hypotesen att Lean är en föregångare till följsam 

tillverkning, liknande de empiriska resultat som Narasimhan et. al. (2006) presenterade. 

Speciellt är det JIT-inköps-komponenten av Lean som visar sig vara viktig för följsam 

tillverkning, medan JIT-produktion inte tycks ha en lika stor effekt. Vidare finner de 

precis som Vazquez-Bustelo et. al. (2007) och Narasimhan et. al. (2006) att företag som 

blir mer följsamma kan förvänta sig en högre operationell prestation, vilket i sin tur 

leder till ett högre finansiellt resultat.  

4.3. Trade-off-modellen inom tillverkningsstrategi 

Trade-off-modellen har under lång tid varit ett ämne inom tillverkningsstrategi som 

varit intressant för akademiker. Dess centrala innebörd är att överlägsenhet inom ett 

konkurrensområde till största delen vinns genom att sänka prestationen inom ett annat. 

Resultatet är att en chef får till uppgift att hitta en balansgång mellan olika 

konkurrensmedel för att uppnå det rätta syftet med tillverkningen (Da Silveira och 

Slack, 2001).  
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Sedan modellens introduktion i slutet av 1960-talet av Skinner (1969) har den fått utstå 

en mängd kritik. Empiriska motsägelser kom speciellt från Japanska företag på 80-talet 

som lyckades vara överlägsna sina konkurrenter på flera konkurrensområden. Detta fick 

t.ex. Schonberger (1986) att ifrågasätta idén med trade-offs och föreslå att 

tillverkningsföretag som är best-in-class, kan vara bättre än sina konkurrenter på flera 

områden. Vidare menar Flynn et al. (1999) att begrepp som just-in-time kan skapa 

positiva synergier mellan olika områden och minska behovet av trade-offs.  

Så småningom insåg även Skinner (1992) att hans modell var för snäv och reviderade 

den. Han menar att trade-offs är dynamiska och förändras beroende på externa faktorer, 

vilket innebär att chefen inte alltid står inför samma kompromisser. New (1992) menar 

vidare att tekniska framsteg har medfört att vissa kompromisser som tidigare behövde 

göras, idag inte längre är nödvändiga.  

Litteraturen tycks inte vara helt överens om vilka faktorer som behöver kompromissas 

mellan och empiriska undersökningar kommer ofta fram till olika svar. Det finns dock 

en konsensus att modellen som helhet fortfarande har betydelse.  

Da Silveira och Slack (2001) konstaterar genom en case-studie att, oavsett hur reella 

trade-offs är, så uppfattas de fortfarande av chefer som en central del av dess arbete i 

form av rutinmässiga kompromisser.  

En mängd författare, däribland Vázquez-Bustelo, Lucía och Fernández (2007), visar att 

följsam tillverkning möjliggör samtidig utveckling i flera konkurrensområden. Detta 

motsäger trade-off-modellen, vilket är intressant med tanke på att tillverkningen har gått 

A 

B 

Figur 2 - Illustration av trade-off mellan två alternativ (Da Silveira och Slack, 2001, sid.951) 
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från att konkurrera på kvalitets- och kostnadsbasis, till att baseras på en mängd specifika 

krav från kunderna. Dessa teorier styrks av Sharifis och Zhangs (1999) klargöranden. 

De menar att följsam tillverkning är en tillverkningsstrategi som är konkurrenskraftig i 

marknader som förändras snabbt och där det råder ett ökande tryck på flera olika 

konkurrensområden; som exempelvis att pressa ner kostnader och samtidigt öka takten 

av innovationer. Att pressa kostnader har tidigare inte betraktas vara kompatibelt med 

att introducera innovationer, i enlighet med trade-off-modellen, vilket Hallgren och 

Olhager (2009) påpekar som föreliggande med Lean. Detta styrker ovanstående teori att 

följsam tillverkning motsäger trade-off-modellens implikationer, då denna 

tillverkningsstrategi betraktas som konkurrenskraftig både i att hålla nere kostnader och 

i att introducera innovationer. Hormozi (2001) menar att följsam tillverkning är ett krav 

för att kunna nå produktion i världsklass och resultaten som Vazquez-Bustelo, Lucía 

och Fernández (2007) presenterar stödjer detta påstående. 

4.4. Teoretisk sammanfattning 

Ovan har en litteraturstudie genomförts för att etablera en bred definition av vad följsam 

tillverkning som tillverkningsstrategi egentligen innebär. I denna definition har 

tillverkningsstrategins drivkrafter och förmågor identifierats och analyserats som två 

centrala delar, för att ge en tydlig bild av vad som driver tillverkare till att välja följsam 

tillverkning, samt vilka förmågor detta val för med sig. Följande drivkrafter och 

förmågor har identifierats: 

Drivkrafter 

● Ökande global konkurrens 

● Föränderliga marknader 

● Förändrade konkurrensområden 

● Krav på specialanpassade produkter och tjänster. 

Förmågor 

● Se och utnyttja möjligheter som uppstår till följd av förändringar på marknaden 

● Komma närmare marknaden genom att integrera kunder och leverantörer i 

produktframtagningsprocessen 
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● Högkvalitativa och specialanpassade produkter, utan höga omställnings-

kostnader 

● Snabbt kunna identifiera, reagera och återhämta sig från oförutsägbara 

förändringar 

● I större utsträckning agera proaktivt till marknadsförändringar 

● Stor produkt- och volymflexibilitet med befintliga resurser och faciliteter 

● Introducera innovationer på marknaden 

● Kortare time-to-market. 

 

Den så kallade trade-off-modellen, som klargör att företag måste kompromissa mellan 

olika konkurrensområden, har även beskrivits och diskuterats ur olika författares 

perspektiv. Modellen applicerades sedan på begreppet följsam tillverkning för att på så 

sätt undersöka vilka implikationer denna modell har på begreppet. Det som kunde visas 

var att de konventionella teorierna bakom trade-off-modellen inte är applicerbara för 

följsam tillverkning. Strategin har i många fall lyckats öka prestationen inom ett antal 

konkurrensområden samtidigt, utan behov för kompromisser mellan dem, vilket 

motsäger trade-off-modellen.  

Följsam tillverkning som tillverkningsstrategi ställdes vidare i perspektiv mot den mer 

utbredda tillverkningsstrategin Lean; detta för att ge mer kontrast till studien och för att 

underlätta förståelsen av vad följsam tillverkning innebär. Tillverknings-strategiernas 

koppling till varandra och ingående skillnader och likheter undersöktes.  

Både Lean och följsam tillverkning är ställningstaganden, som indirekt uppstått på 

grund av en starkt konkurrensutsatt global marknad. Lean är dock en följd av ett 

företags val av kostnadsledarskap för att överleva konkurrensen på marknaden, medan 

följsam tillverkning härstammar från en differentieringsstrategi. Lean fodrar ett jämnt 

produktionsflöde som är förplanerat, medan följsam tillverkning ger möjlighet till både 

produkt- och volymflexibilitet i större utsträckning.  

Det råder ett samtycke om att Lean är bättre ur ett kostnadsperspektiv, men att följsam 

tillverkning är suveränt på de flesta övriga konkurrensområdena som tagits upp. Det går 
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dock att identifiera olika åsikter om vilken av tillverkningsstrategierna som är bäst, med 

avseende på kvalitet. 

Man ser på kopplingen mellan Lean och följsam tillverkning på två sätt: antingen på 

Lean som föregångare till följsam tillverkning eller på begreppen som inkompatibla. Ett 

antal empiriska studier stödjer den förstnämnda teorin vilket tyder på att följsam 

tillverkning som paradigm är ett evolutionärt steg vidare från Lean och inbegriper dess 

teorier.  
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5. Resultat 

Presentation av resultaten från vår empiriska studie, genom en sammanfattning av 

intervjuerna. 

5.1. Företag A 
Det första företaget i vår studie är ett mindre, svenskt industriföretag, som inte har 

någon uttalad strategi att arbeta med följsam tillverkning. Den kontakt som intervjuades 

var dess VD. Företaget är idag i uppstartsfasen och kommer lansera sin produkt på 

marknaden inom 24 månader. På marknaden finns idag bolag i både Europa och USA, 

som har tillgång till samma eller liknande teknologi. Dessa bolag ligger idag framför 

företaget utvecklingsmässigt, men när företagets produkt lanseras förväntas den vara 

tekniskt suverän. Detta får betraktas som att företaget befinner sig på en marknad där 

det råder en stark global konkurrens, vilket enligt tidigare resonemang bör betraktas 

som en drivkraft för företaget att ta ställning och söka sig till en tillverkningsstrategi 

som gör det mer konkurrenskraftigt.  

Två, för följsam tillverkning, karaktäriserande drag är att företaget ligger i framkant av 

utvecklingen och avser införa ny teknologi på marknaden med relativt kort time-to-

market. Att vara det företag som introducerar innovationer på marknaden och det med 

en relativt kort time-to-market är starkt associerat med följsam tillverkning i enlighet 

med kapitlet ovan om tillverkningsstrategins förmågor. 

Företagets kunder kommer vara mycket integrerade i produktframtagningsprocessen 

och kommer själva stå för den slutliga produktdefinieringen. Att på detta sätt involvera 

kunderna i produktdefinieringsprocessen är en kärnpunkt i en följsam tillverknings-

strategi och företaget kan på så sätt anpassa sin produkt efter olika och föränderliga 

kundkrav. 

Produktionen präglas av mycket hög flexibilitet vad gäller både volym och införandet 

av nya produkter och produktvarianter. I detta avseende är företaget ett typexempel på 

följsam tillverkning vad gäller flexibilitet i tillverkningen. 

Företagets teknologi är dessutom billigare i tillverkning än konkurrenternas, vilket 

möjliggör en lägre prissättning. Detta avses dock inte att användas som det främsta 
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konkurrensmedlet. Företaget väljer alltså inte ett kostnadsledarskap som skulle vara 

associerat med Lean, utan det väljer snarare en differentieringsstrategi som är starkt 

korrelerad med följsam tillverkning. 

5.2. Företag B 
Det här företaget är ett större, svenskt industriföretag som marknadsför sina produkter 

på den globala marknaden. Intervjun gjordes med chefen för produktionsstrategi. 

Begreppet följsam tillverkning förekommer inte i företagets produktionsstrategi, men 

företaget självt menar att de arbetar mycket aktivt med Lean och relaterade japanska 

tillverkningsstrategier. Från företagets egen beskrivning av sig självt skulle man snabbt 

kunna dra slutsatsen att de är helt inriktade på Lean och faktiskt ifrågasätter 

strategichefen om följsam tillverkning ens existerar utanför den akademiska världen. 

Den tillverkningsstrategi, med fokus på Lean, som företaget håller, har visat sig vara 

mycket framgångsrik och passa bra i den värld där företaget existerar.  

Företaget finns i en bransch som är utsatt för mycket hård konkurrens och nya 

tillverkare från Asien är på väg att expandera in på den globala marknaden, vilket 

kommer öka konkurrensen ytterligare. Vidare har ett antal aktörer på marknaden köpts 

upp och/eller slagits ihop de senaste decennierna. Att företaget finns i en bransch som är 

så pass konkurrensutsatt innebär att det borde drivas mot att utveckla sina strategier för 

att hitta nya konkurrensfördelar. Detta tycks vara extra viktigt med tanke på att 

konkurrensen på nyckeldelar av marknaden ser ut att bli högre framöver. 

Marknadens krav på leverantörerna är dock inte speciellt varierande.  Det är relativt 

väldefinierat vilka typer av produkter som finns och vilken funktion dessa förväntas 

fylla. Detta innebär att drivkraften för följsam tillverkning inte blir speciellt stor. Detta 

visar sig också i hur företaget inför nya innovationer på marknaden. Innovation sker 

som ett verktyg för att skapa mervärde i den egna produktkatalogen, snarare än till följd 

av förändrade krav från kunderna. Företaget är tillsammans med övriga aktörer på 

marknaden aktivt med att införa innovationer på marknaden av just denna anledning. 

Detta förfarande frångår principerna om följsam tillverkning.  

Desto mer följsamt är företagets sätt att definiera sina produkter. Man arbetar inte strikt 

med att sälja en fullt specificerad modell av sin produkt. Man lanserar istället en 
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grundläggande typ som har en mycket lång livstid, som sedan uppdateras under hela 

denna tid genom att de ingående delarna ständigt byts ut, allt eftersom de förbättras och 

nya innovationer lanseras. Dessutom byggs varje enskild produkt för leverans utefter 

kundens specifikationer vid order. Detta ställer stora krav på produktflexibilitet i 

tillverkningen, vilket associeras med följsam tillverkning.  

Företagets främsta konkurrensmedel varierar beroende på vilken marknad man säljer 

till. Varumärket är i första hand associerat med hög kvalitet och hög driftsäkerhet vilket 

är attraktivt på t.ex. den europeiska marknaden medan pris används på mindre 

välutvecklade marknader. Även detta är exempel på en följsam förmåga.  

5.3. Företag C 
Detta företag är ett stort svenskt industriföretag, verksamt inom ett antal olika 

produktgrenar med en global närvaro. Intervjun gjordes med företagets vice VD för 

produktionsstrategi. Undersökningen har gjorts på ett av bolagets affärsområden, där det 

råder mycket hög konkurrens från tillverkare i USA, Asien och övriga Europa. Detta 

konkurrenstryck är en viktig faktor och drivkraft för företaget i utvecklingen av dess 

tillverkningsstrategi. Till följd av den hårda konkurrensen har företaget insett att en 

effektiv tillverkningsstrategi är av yttersta vikt för att upprätthålla en hög konkurrens-

nivå. Man har till följd av detta valt att uttryckligen använda följsam tillverkning för att 

vara så konkurrenskraftiga som möjligt i denna ”föränderliga värld” som 

intervjuobjektet uttrycker det. Förändringar är också just det som tidigare diskuterats 

vara det som vissa författare identifierat som den största drivkraften för följsam 

tillverkning.  

Företaget arbetar med att kontinuerligt införa nya innovationer på marknaden för att 

skapa konkurrensfördelar. Samtidigt drivs utveckling av till exempel miljöteknik 

ständigt framåt till följd av allt hårdare lagstiftning. Detta ligger i linje med den valda 

strategin. Lanserade produkter har en lång produktlivscykel i grundutförande, upp till 20 

år, men uppdateras kontinuerligt med nya delkomponenter.  

Företagets kunder är en viktig del i produktframtagningsprocessen och involveras 

ständigt för att ge förslag på nya funktioner och förbättringar. Leverantörer är även de 

mycket integrerade i produktutvecklingen. I vissa fall läggs även utveckling ut helt på 
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leverantörerna som då arbetar synkroniserat med företagets krav och tidsplaner. Även 

detta är i linje med en följsam strategi och innebär att företaget kommer närmare 

marknaden och kan på så vis reagera och anpassa sig efter förändringar på denna. 

De huvudsakliga konkurrensmedlen för företaget är total livscykelkostnad och 

pålitlighet, men kundanpassning är även det en viktig faktor. Detta återspeglas i att en 

majoritet av beställningarna byggs efter kundorder.  

Företaget har genom utformningen av sina tillverkningslinor, arbetat upp en mycket god 

produktflexibilitet som gör kundanpassning av produkter och införandet av nya 

produkter på marknaden enklare. Detta kan företaget göra med befintliga resurser och 

anläggningar, vilket är en av förmågorna med följsam tillverkning. Time-to-market 

varierar beroende på hur stor förändring nya produkter medför.  
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6. Diskussion 

6.1. Metod 

I denna del kommer vi diskutera för- och nackdelar med de val vi gjort i vår metod och 

hur det påverkar studien och resultaten.  

En svårighet med denna typ av studie är att säkerställa att man hittar rätt mått för analys. 

I och med att följsam tillverkning är ett så pass brett begrepp, som innefattar hela 

företaget, kan det vara svårt för en person i företaget att ge uttömmande svar, som är 

representativa för företaget i helhet. “Single respondent bias” som det brukar kallas, är 

ett problem som vi kan stöta på, men som vi tyvärr inte har möjlighet att undgå eftersom 

vi bara har tillgång till en person på varje företag.  

6.1.1. Etiska överväganden 

Genom att låta företagen vara anonyma i redovisningen av intervjuerna, uppfyller vi de 

etiska förväntningar som kan ställas på denna typ av arbete. Kompromissen med detta är 

att man förlorar en del av bekräftbarheten i studien (Bryman och Bell, 2001). 

6.1.2. Utvärdering 

Bryman och Bell (2001) menar att utvärderingen av en studie av detta slag bör göras 

genom dess tillförlitlighet, som utgörs av fyra kriterier, nämligen: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och bekräftbarhet. 

Trovärdighet handlar om huruvida dragna slutsatser, om sambandet mellan två 

variabler, har ett kausalt samband. Alla de resultat vi kommit fram till är förankrade i 

antingen tidigare studier av hög kvalitet eller vår egna empiriska studie. Följaktligen 

borde studien ha en förhållandevis god trovärdighet.  

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultaten från denna studie kan 

appliceras i andra sammanhang än de som inkluderats i studien. Vår största begränsning 

här är att den empiriska studien består av tre företag vilket gett oss svar på våra frågor, 

men lämnar viss osäkerhet vad gäller generaliserbarhet och huruvida de är 

representativa för svensk industri som helhet.  
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Pålitlighet handlar om huruvida resultaten från denna studie kan upprepas om studien 

genomförs med samma metod igen. Den teoretiska modell som vi ställt upp för att 

kvantifiera innebörden av följsam tillverkning för företag är konstant och kommer inte 

att förändras. Det är också osannolikt att vår empiriska undersökning skulle ge andra 

resultat om den genomfördes igen, även om vi inte har tagit hänsyn till ensidighet till 

följd av enstaka svaranden. Resultaten kan därför anses vara pålitliga.  

Bekräftbarhet handlar om huruvida resultaten från denna studie kan upprepas om 

studien genomförs av en annan forskare. Vi har i skapandet av vår modell varit helt 

transparenta om vad som ingår i densamma och vårt arbetssätt har i mångt och mycket 

följt standarden för denna typ av studie. Vi har använt ett brett underlag av tidigare 

litteratur och vidare har vi redovisat underlaget för våra intervjuer och resultaten av 

desamma. Detta i kombination med att vi är två författare bör säkerställa vår objektivitet 

i undersökningen. Det som kan minska bekräftbarheten avsevärt är att vi inte explicit 

nämnt vilka företag som är representerade i vår empiriska studie, vilket gör det svårt att 

genomföra denna del likadant igen.  

6.2. Resultatdiskussion och slutsatser 

6.2.1. Är följsam tillverkning identifierbart i svensk industri? 

Litteraturen på området visar att det finns ett antal drivkrafter och förmågor kopplade 

till följsam tillverkning. Genom litteraturstudien, kapitel 4, kan man konstatera att det 

inte finns en enkel definition av följsam tillverkning. Det har dock varit möjligt att 

genom konsensus från tidigare litteratur, sammanställa en teoretisk definition av följsam 

tillverkning.  

På de svenska industrimarknaderna råder många av de förhållanden som identifierats 

som drivkrafter mot avancerade tillverkningsstrategier såsom följsam tillverkning. Efter 

den empiriska undersökningen kan vi konstatera att dessa, och även de förmågor som 

kopplas till följsam tillverkning, finns inom den svenska industrin. Den svenska 

tillverkningsindustrin ligger i framkant vad gäller teknisk utveckling och detta resultat 

är därför i linje med vad man kunde förvänta sig. Det som överraskar är att följsam 

tillverkning ännu är ett relativt okänt begrepp i svensk industri. Ett företag arbetade 
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aktivt med begreppet och dess idéer, men det visade sig att två av företagen antingen 

inte har hört talas om begreppet alls, eller om de känner till begreppet så är det inte en 

strategi man aktivt arbetar efter. Istället tycks det fortfarande vara Lean som är den heta 

flugan inom svensk industri och man arbetar mycket aktivt med att implementera dess 

idéer. Detta till trots kunde ett antal följsamma förmågor identifieras i samtliga företag 

som undersöktes.  

Det faktum att kopplingar till följsamma förmågor hittades, trots att företagen snarare 

arbetar med Lean, ser ut att stärka synsättet att Lean är en föregångare till följsam 

tillverkning. I studien identifierades även ett företag som inte hade en uttalad policy att 

jobba med Lean. Företagets VD kände inte till begreppet följsam tillverkning, men 

hävdade att företagets viktigaste egenskaper var att jobba flexibelt och kunna erbjuda 

specialanpassade produkter åt sina kunder. Detta är starkt i linje med följsam 

tillverkning, även om företagets ledning själva inte uttalat att de ska använda det som 

tillverkningsstrategi. Detta tyder på att begreppet följsam tillverkning i Sverige inte fått 

ett så starkt fäste utanför den akademiska världen, men att dess teorier ändå går att 

identifiera i praktiska sammanhang och är relevanta för att vara konkurrenskraftig.  Från 

den empiriska undersökningen kan man också konstatera att den modell av följsam 

tillverkning som ställts upp utifrån litteraturen och tidigare empiri tycks passa svensk 

industri utan större anpassningar.  

6.2.2. Jämförelse av de undersökta företagen 
Flera av de undersökta variablerna hos företagen visar på följsamma förmågor hos alla 

tre företagen. Dessa inkluderar integration av kunder och leverantörer, hög 

anpassningsförmåga och möjligheten att utnyttja förändringar på marknaden. Andra 

variabler tycks dock ha resultat som skiljer sig mellan företagen. Produkt- och 

volymflexibilitet och introduktion av nya innovationer är båda mycket mer framstående 

i företag A och C än företag B. Detta visar åter att företag som arbetar med Lean, 

besitter vissa av de förmågor som är förknippade med följsam tillverkning, men att det 

finns områden som går att göra än mer flexibla, för att vinna fördelar i sin tillverkning.  

En tydlig kontrast mellan företagen som undersöktes var att det yngsta företaget, som 

nyligen designat sin tillverkningsstrategi, tycktes vara det som var mest följsamt. Detta 
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kan signalera att man, åtminstone i de mest passande branscherna, är på väg mot att 

börja implementera mer av de idéer som ingår i följsam tillverkning. Ett stort företag 

som funnits under lång tid tenderar att ha viss tröghet vad gäller förändringar och det 

kan därför vara svårt att förändra sin strategi allt för mycket på kort tid.  

6.2.3. Kritik – resultatets hållbarhet 

En svaghet i studien beror på att författarna, vid genomförandet, av denna studie är 

studenter på kandidatnivå och inte kan erbjuda någon motprestation till företagen som 

ställer upp i undersökningen. Därför har det varit nödvändigt att frågeunderlaget hållits 

kort och enkelt för att inte kräva en för stor tidsuppoffring från företagen. Detta leder till 

att en del av svaren på frågorna generaliserats något för att kunna härledas till fler av de 

olika områdena bestående av följsam tillverknings drivkrafter och förmågor. Därför 

sjunker hållbarheten av de erhållna och presenterade resultaten. 

6.2.4. Är följsam tillverkning applicerbart utanför den akademiska världen? 

Det har visat sig att följsam tillverkning har potential att ge bättre operationella och 

finansiella resultat än till exempel Lean eller andra mer grundläggande strategier. Med 

det i åtanke är det anmärkningsvärt att begreppet inte är mer utbrett och använt i 

industrin. För de flesta tillverkande företag i Sverige skulle det sannolikt löna sig att 

använda sig av en mer följsam tillverkningsstrategi. Det måste dock självklart vägas 

mot nackdelarna, såsom ett högre krav på kunskap hos både personal och ledning.  

Ett av huvudmålen med studien var att undersöka om det går att identifiera följsamma 

drag i den svenska industrin. Resultaten av studien var att de undersökta företagen, i 

synnerhet företag A och C, fokuserar på konkurrensområden signifikanta för följsam 

tillverkning. Detta indikerar att företagen använder ett följsamt tänk för att vara 

konkurrenskraftiga och därmed kan denna tillverkningsstrategi antas relevant för den 

svenska industrin.  

Följsam tillverkning skiljer sig teoretiskt sett från Lean i och med dess större vikt vid 

flexibilitet och anpassning till föränderliga marknadskrav. I praktiken visar det sig dock 

att de två teorierna överlappar varandra en hel del. Många av de element som 

identifierats som tillhörande följsam tillverkning, förekommer också i organisationer 
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som i huvudsak tillämpar Lean eller andra flexibla tillverkningskoncept. Det finns 

teorier som menar att följsam tillverkning är en påbyggnad på Lean och det förefaller då 

naturligt att många element därifrån skulle synas även i en följsam tillverkningsstrategi.  

Man kan därför konstatera att följsam tillverkning är en mycket användbar 

tillverkningsstrategi som för med sig många fördelar jämfört med både traditionell 

tillverkning och modernare koncept såsom Lean, även fast delar av det tycks vara 

deriverade från desamma.  

6.3. Förslag till fortsatt forskning 

I och med att vår empiriska studie bestod av tre företag kan det vara svårt att dra 

slutsatser som gäller för industrin i allmänhet. En framtida studie där ett bredare 

stickprov av företag undersöks skulle vara en utmärkt utveckling av studien för utökad 

generaliserbarhet.  

Det tycks inte finnas någon tidigare forskning som behandlar i vilka typer av länder 

följsam tillverkning lämpar sig bäst. Det vore intressant att se om följsam tillverkning 

bäst tillämpas i så kallade välfärdsländer, där tekniken och utbildningen ofta är mer 

utvecklad och även mer avancerad.  

Det skulle även vara intressant att se hur mycket företagets storlek spelar in när det 

kommer till effektiviteten i införandet av följsam tillverkning. Det skulle kunna vara så 

att mindre företag har det enklare att införa följsam tillverkning till följd av den tröghet 

en stor organisation ofta innebär.  
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Appendix 1 – Intervjuunderlag 

1. Hur ser konkurrensen ut i er bransch? 
 

2. Är ni den som inför nya innovationer på marknaden? 
 

3. Har ni lång eller kort time-to-market (det vill säga tiden från idé till realiserad 
produkt)? 

 
4. Hur lång produktlivscykel har era produkter överlag? 

 
5. Hur integrerade är era kunder och leverantörer i produktframtagningsprocessen? 

 
6. Varför vinner just ni en order? 

 
7. Hur ser er möjlighet ut, att introducera en ny produkt eller produktvariant, med 

befintliga resurser och anläggningar? 
 

8. Hur ser er möjlighet att möta behov av kundanpassade produkter ut? 
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