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Sammanfattning 
Massproduktion har varit viktigt för producerande företag genom många decennier. Masspro-
duktion är förmågan att kunna producera och erbjuda stora volymer till låga priser. Utveckl-
ingen av kunders efterfrågan har däremot den senaste tiden gått mot kundanpassade produk-
ter. Priset förväntas ligga på samma nivå som massproducerade produkter. Utmaningen för 
företagen är att kunna massproducera samtidigt som kunders varierande behov tillgodoses.  
 
Kundanpassning innebär att produkter utformas och produceras för att tillgodose kunders spe-
cifika behov. För att produktionen av kundanpassade produkter ska nå en hög volym fordras 
användning av moduler. En modul är en komponent som kan kombineras ihop med andra 
moduler för att producera olika varianter av produkter. 
 
Mintzberg har delat in kundanpassning i olika grader, som sträcker sig från högt kundanpas-
sade produkter (Pure) till lågt kundanpassade produkter (Standardized). Vidare har Ulrish och 
Tung delat in modularitet med hänsyn till var i produktionscykeln som modularitet används.  
Beroende på var modularitet i produktionscykeln används och var kundorderpunkten ligger 
delas masskundanpassning in i låg- respektive högnivå enligt Stump. 
 
Lean är en produktionsfilosofi vars syfte är att söka efter och eliminera slöserier i produktion-
en. Produktionsfilosofin fungerar bäst om hela organisationen genomsyras av Lean. En lyckad 
implementering leder till högre produktivitet med mindre användning av resurser. Lean bru-
kar visualiseras i formen av ett hus för att göra Lean konkret.  
 
Teorin som presenteras i denna rapport har kompletterats med ett studiebesök på Scanias väx-
ellådsmontering i Södertälje. Arbetets syfte är att ge svar på om masskundanpassad produkt-
ion kan resurseffektiviseras med Lean.  
 
Slutsatsen som dragits är att Lean går att tillämpa på en produktion där nivån av kundanpass-
ningen är låg och att det inte går att tillämpa som en helhet där nivån av kundanpassning är 
hög.  
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Abstract 
Mass production has been important for manufacturing companies for several decades. Mass 
production is the ability to produce and offer large volumes at low prices. The development of 
customer demand has however recently shifted towards customized products. The price is 
expected to be at the level of mass produced products. The challenge for companies is to be 
able to produce in large volumes while customers varying needs are met. 
 
Customization means that a product is designed and produced to meet customers specific 
needs. In order for the production of customized products to achieve a high volume, the 
production requires the use of modules. A module is a component which can be combined 
with other modules in order to produce different variety of products. 
 
Mintzberg has divided customization into various levels, ranging from high customized 
products (Pure) to low customized products (Standardized). Furthermore Ulrish and Tung 
divided modularity with consideration to where in the production cycle the modules are used. 
Depending on where modularity in the production cycle is used and where the point of 
customer involvement is in the production cycle, mass customization is divided into low and 
high level according to Stump. 
 
Lean is a production philosophy which aims at searching for and eliminating wastes in the 
production. The production philosophy works best if the entire organization is influenced by 
Lean. A successful implementation of Lean leads to higher productivity with fewer resources 
used. Lean is usually visualized in the form of a house to make Lean more concrete.  
 
The theory that is presented in this report has been complemented with a study at Scania’s 
gearbox assembly line in Södertälje. This work aims to provide answers to if mass 
customization can be resource efficient with Lean. 
 
The conclusion is that Lean can be applied to low-level mass customization and cannot be 
applied entirely to a high-level mass customization.  
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1  Inledning 

1.1 Bakgrund 
Massproduktion uppstod som en följd av utökad efterfrågan och strävan efter att förse männi-
skor med billigare produkter. Massproducerande företag karaktäriseras av att producera höga 
volymer, vilket leder till att kostnaderna kan hållas låga [1]. 
 
Fordonstillverkning var till början väldigt kundanpassad, eftersom produktionsvolymerna var 
låga och fordonen byggdes för hand i flexibla verkstäder. Nackdelarna var låg effektivitet och 
långa ledtider [2]. Henry Ford, grundare av Ford Motor Company, anses som pionjär och 
mästare inom massproduktion. Fords dröm var att producera en bil som alla skulle ha råd att 
köpa och detta skulle uppnås genom att producera så många bilar som möjligt, med enklast 
möjliga design och till så låg kostnad som möjligt. Löpandebandsprincipen introducerades i 
Highland Park, Michigan, USA, vilken revolutionerade synen på produktion [3]. I takt med att 
standardisering av arbete och produkter ökade, lyckades Ford att producera en bil var 10:e 
sekund. Som resultat kunde Ford sänka priset på bilarna, dubbla medarbetarnas dagslön och 
trots det gå med vinst [3]. Nackdelarna med Fords produktion var att det skapade stora och 
onödiga lager, då ingen producerad bil egentligen hade en kund samt att produktionen var 
dålig på att hantera varians [2].  
 
Masskundanpassning (förkortat MK) är den princip som efterträtt mass-produktionen. Be-
greppet var ett fenomen som började myntas i takt med att globaliseringen och den internat-
ionella konkurrensen blev ett faktum. MK kombinerar förmågan att producera en unik pro-
dukt till varje kund med möjligheten att göra det till en låg kostnad. Detta ansågs i början vara 
en stor utmaning för företagen på grund av de tekniska begränsningarna. I takt med att till-
verkningen av produkter blev mer avancerad, IT-utvecklingen tagit fart och nya management 
metoder implementerats så har MK blivit företagens sätt att producera [4]. Toyota utvecklade 
Toyota Production System, vilket gav Toyota möjligheten att producera produkter med ökad 
varians resurseffektivt [2].  
 
Efter studier av Toyota Production System utfört av Womack m.fl, myntades begreppet Lean i 
”The Machine That Changed the World” som ett sätt att resurseffektivisera produktionen. 
Genom att anamma Lean i verksamheten kan företaget uppnå den eftersträvade effektiviteten 
och kundnöjdheten och därmed utöka sin konkurrenskraft, vilket Toyota framgångsrikt gjorde 
[5]. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna rapport är att presentera om MK går att resurseffektivisera genom tillämp-
ning av Lean. Huvudfrågeställningen som formulerats och som denna rapport ska ge svar på 
är: 

Går Lean att tillämpa i ett tillverkande företag vars strategi är MK? 

För att besvara huvudfrågeställningen har tre underfrågor formulerats: 

• Hur kategoriseras kundanpassande producenter? 

• Hur uppnås hög produktionsvolym av kundanpassade produkter? 

• Hur tillämpas Lean framgångsrikt hos en kundanpassande producent?  

1.3 Metod 
Diskussioner har förts med doktorander, doktorer och forskare inom Industriell Produktion på 
KTH för att få en överblick om kundanpassning och Lean. Vidare har information hämtats 
från vetenskapliga artiklar och litteratur för att kunna bygga en djupare förståelse. KTH:s da-
tabassök har använts för att hitta och hämta artiklar. Fakta om Lean har inhämtats genom litte-
ratur, vilken i huvudsak har lånats från institutionen för Industriell Produktion på KTH. Ett 
studiebesök har genomförts på Scania CV AB (Scania) i syfte att se hur Scania arbetar med 
masskundanpassning och Lean. 

1.4 Avgränsningar  
Rapporten har vi avgränsat till att behandla verkstadsindustrin och mer specifikt fordonsindu-
strin. Grundläggande produktionsteorier, såsom produktionscykeln, beskrivs inte på djup nivå, 
då vi tror att läsaren är införstådd i detta. Lean är begränsat till att behandla de grundläggande 
teorierna och principerna för att skapa en överblick av ämnet så att teorin går att knyta till 
MK. Vidare antas att grundläggande kunskaper om Lean finns hos läsaren, då Lean förklaras 
ytligt i denna rapport. Vi anser att bland annat 5S och lärande organisationer hör till grund-
läggande kunskaper om Lean.  
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2 Lean 
Toyota utvecklade TPS, Toyota Production System. TPS är grunden till Lean, vilket har 
kommit att bli en produktionsfilosofi och även ett förhållningssätt som kan användas för att 
skapa konkurrenskraft i en allt mer konkurrenskraftig och globaliserad marknad. Syftet med 
Lean är att skapa ett så högt producerat kundvärde som möjligt, med så få resurser som möj-
ligt. Detta uppnås genom att ständigt söka efter och eliminera slöserier. Slöserier är alla akti-
viteter som kräver resurser men som inte skapar något värde [5]. 
 
I ”Lean Thinking” presenterar och diskuterar Womack m.fl de fem grundläggande principer-
na för Lean. Ett vanligt sätt att visualisera de Lean-principer som Womack m.fl ställt upp är 
genom formen av ett hus.  

2.1 Slöserier 
Toyota har definierat åtta, eller sju plus en, olika slöserier som förekommer inom verksamhet-
en som bedrivs [5], [6]:  
 

1.  Överproduktion: Huvudorsaken till överproduktion är att produktion sker utan att 
kunden har signalerat behov. Överproduktion anses vara den värsta formen av slöseri, 
ty denna form leder till många andra slöserier, såsom onödiga lager och onödiga 
transporter. 

 
2. Väntetid: Detta slöseri innebär outnyttjad tid i väntan på nödvändiga förutsättningar. 

Det kan handla om att vänta på nästa processteg, materialtransport etc. 
 

3. Onödiga transporter: Alla typer av transporter anses som slöserier. Transporter är 
dock nödvändiga. Onödiga transporter kan vara att transportera material långa 
och/eller komplexa sträckor. 

 
4. Överarbete: Detta innebär att extra arbete tillförs, vilket kunden inte är villig att betala 

för. Det kan handla om att producera högre kvalitet än vad kunden efterfrågar. 
 

5. Onödiga lager: Att lagra material, färdiga produkter etc. innebär ökat bundet kapital 
vilket är rent slöseri. Dessutom orsakar onödiga lager ökade ledtider, onödiga trans-
porter m.fl. 

 
6. Onödiga rörelser: Rörelser som medarbetarna utför såsom att leta efter, hämta, 

sträcka sig efter etc. anses som slöseri. 
 

7. Defekter och kassationer: Detta medför slöserier i form av onödigt arbete för att kor-
rigera defekten. I värsta fall innebär det kassation, vilket innebär att allt tillfört värde 
skett i onödan. 

 
8. Outnyttjad kompetens: Detta innebär att personalens kompetens och erfarenheter inte 

utnyttjas för att bidra till ständiga förbättringar. 
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2.2 Lean-principer 
Att tänka Lean är att göra arbetet mer tillfredställande genom att produktionen förses med 
direkt feedback i strävan att eliminera slöserier och skapa värde. Genom att anamma Lean kan 
mer utföras med färre resurser i form av mänsklig ansträngning, utrustning, tid och utrymme, 
samtidigt som produktionen blir mer kundorienterad [7]. 

Princip 1 - Värde 
Värdet identifieras utifrån slutkunden för en specifik produkt som ska tillgodose kundens be-
hov. Värdet som tillförs en produkt är något som slutkunden är villig att betala för, vilket är 
en kombination av kvalitet, leveransförmåga etc. Vid identifiering av värdet ska värdeskap-
ande aktiviteter och icke-värdeskapande aktiviteter definieras.  
 
Princip 2 - Värdeflöde 
Ett värdeflöde är ett flöde med alla aktiviteter som används vid förädlingen av en produkt. 
Värdeflödet kartläggs för varje produkt så att icke-värdeskapande aktiviteter kan synliggöras 
och elimineras. De icke-värdeskapande aktiviteterna är inte kunden villig att betala för och är 
rena förluster för producenten.  
 
Princip 3 - Flöde 
Denna princip handlar om att skapa ett kontinuerligt flöde med de värdeskapande aktiviteter-
na. Kontinuerligt flöde förklaras i kapitel 2. 
 
Princip 4 - Pull 
Låt kunden ”dra produkten” genom tillverkningen, dvs. skapa en förbrukningsstyrd produkt-
ion. Pull förklaras i kapitel 2. 
 
Princip 5 - Perfektion 
När princip 1-4 är genomförda ska alla principer upprepas i strävan efter att nå perfektion. 
Perfektion uppnås genom att göra föregående principer till en vana och att ständigt förbättra 
produktionen. 

Figur 1 visar hur arbetet med principerna hänger ihop i en cykel. 

 

 

Figur 1. Principcykel efter förlaga [8] 
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2.3 Lean-huset 
Genom formen av ett hus, kan sambandet mellan de Lean-principer som ställts upp av Wo-
mack m.fl konkretiseras. Symboliken med huset är att grunden, väggarna och taket behövs för 
att huset ska vara komplett. Grunden utgörs av Utjämning och Standardisering. Väggarna 
ställs upp av huvudprinciperna JIT och Jidoka med deras underprinciper. Taket utgörs av må-
len med Lean [5]. 
 
Utjämning - Heijunka 
Utjämning, Heijunka, innebär att produktionen planeras så att flödet kan hållas så jämnt som 
möjligt över tiden. Genom att tillämpa Heijunka undviks stora stresstoppar i produktionen, 
vilket ger en jämn arbetsbelastning, som i sin tur leder till ökat resursutnyttjande [5]. 
 
Utjämning av volym innebär att produktionsvolymen utjämnas så att det produceras lika 
många produkter per tidsenhet hela tiden. Följden blir att kapacitetsbehovet blir jämnt, som 
ger möjligheten att fördela resurser i form av maskiner och människor efter ett fast och känt 
behov [5].  
 
Utjämning av varians innebär att produkter med olika arbetsinnehåll sprids ut över tiden. 
Vissa produkter har högre arbetsinnehåll än andra och dessa bör därför spridas ut så långt 
ifrån varandra som möjligt. Detta medför att resurserna används effektivt [5].  
 
Standardisering 
Standardisering innebär att processerna inom verksamheten standardiseras. De standardise-
rade processerna beskriver de bäst kända metoderna för att utföra jobbet på och används som 
underlag för eliminering av slöserier och framtida förbättringar. Att standardisera processerna 
ökar kvaliteten och effektiviteten [5], [6]. 
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JIT – Just In Time 
Just In Time (JIT) innebär att rätt produkt levereras i rätt tid och till rätt kvantitet. JIT ger 
möjlighet för producenten att kunna producera produkter i små partistorlekar, med korta ledti-
der och samtidigt möta kundbehovet [6]. 
 
JIT delas in i tre underprinciper [5]: 
 
1. Takt: Takt är pulsen i ett produktionsflöde. Fördelen med ett taktat system är att det visu-

aliserar slöserier. Takten anger den produktionsvolym som ska produceras per tidsenhet. 
Således avspeglar takten kundefterfrågan. För att ett taktat system ska vara effektivt 
fordras att flödet är utjämnat mot volym. Takttiden anger hur lång tid det tar att producera 
en enhet [5]. 
 

2. Kontinuerligt flöde: Kontinuerligt flöde innebär att producenten strävar efter att flödet i 
produktionen ska vara i konstant rörelse. Detta innebär att stopp bör elimineras i så stor 
uträckning som möjligt. Ju fler stopp som förekommer, desto längre blir ledtiden [5], [7]. 
 
För att komma närmare ett kontinuerligt flöde i produktionen bör producenten sträva mot 
att nå [5]: 

 
- Korta avstånd mellan operationer 
- Små buffertar 
- Små förpackningsenheter 
- Frekventa transporter 

 
Beroende på flödeslayoutens komplexitet kommer möjligheterna till att nå ett kontinuer-
ligt flöde att variera. I en effektiv verkstad är avstånden korta mellan processtegen och 
slöserier har eliminerats längs flödesvägen [5], [9]. 
 
Buffertar är mellanlagringsplats för produkter och detta anses som ett slöseri att lager-
hålla. Mellanlagring förlänger även ledtiden på grund av avbrott i flödet. Att sträva mot 
enstycksflöde, där partistorleken är ett, är optimalt [5], [6]. 
 

3. Dragande system – Pull: Ett dragande system innebär att produktion sker mot kundorder, 
det vill säga produktion sker då ett behov uppstår, både i processerna och från slutkund. 
Fördelen med ett dragande system är att om en process i flödet stannar, förbrukar den inga 
resurser. Genom användning av ett dragande system kan de begränsade resurserna använ-
das för att producera rätt produkt i rätt tid. Det är alltså enbart det kunden efterfrågar som 
produceras [5]. 
 
Motsatsen till ett dragande system är ett så kallat tryckande system – Push. Detta innebär 
att produktion sker mot en produktionsplanering baserad på prognoser och inte mot någon 
direkt efterfrågan. Nackdelarna med detta är att slöserier i form av bland annat onödiga 
lager uppstår [5]. 
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Rätt kvalitet - Jidoka  
Jidoka innebär att rätt kvalitet byggs in i produkterna och att produktionen stoppas vid fel. För 
att kunna säkra att rätt kvalitet byggs, fordras att medarbetarna har rätt kompetens och följer 
fastlagt arbetssätt. Med rätt förutsättningar byggs produkten rätt från början, utan att vidare 
kontroller genomförs. Om fel uppstår stoppas processen omedelbart för att förhindra att fel 
skickas vidare till kunden [5]. 
 
Mål 
Målen med Lean är att nå högsta kvalitet, med kortast ledtid till lägst kostnad. Detta ska göras 
genom att ständigt sträva efter förbättringar som eliminerar slöserier, ojämnheter och överbe-
lastningar i produktionen så att perfektion kan uppnås. Allt detta skall göras med ett kundfo-
kus genom alla processer [5], [6].  
 
Figur 2 illustrerar ett komplett Lean-hus. 

 
 

 
Figur 2. Det kompletta Lean-huset efter förlaga [5]. 
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3 Kundanpassning och modularitet 
De utmaningar som MK ställer på produktionssystemet är att produktionssystemet måste 
kunna producera produkter av olika varianter till en låg kostnad. Produktionssystemet måste 
även kunna anpassa sig till varierad kundorder, det vill säga kunna vara flexibelt mot pro-
duktvarians [2], [4], [10].  
 
Kundanpassning innebär att en produkt är utformad och producerad för att tillfredsställa ett 
specifikt kundbehov. För att produkten ska vara fullständigt kundanpassad ska kunden vara 
involverad i utformningen av produkten. Ju tidigare kunden är involverad i produktionscy-
keln, desto mer kundanpassad blir slutprodukten [10]. 
 
Moduler är komponenter, vilka kan kombineras ihop för produktion av flera olika varianter av 
en produkt [10]. MK är beroende utav modularitet för att kundanpassningen ska nå en hög 
produktionsvolym och därmed uppnå låga kostnader för komponenterna. Enligt Olhager leder 
modularitet till att producenten kan möta kundens behov utan att produkten blir dyrare. Att 
lagerhålla moduler är dessutom billigare än att lagerhålla olika slutprodukter [9]. Modularitet 
bistår även producenten med förmågan att nå en hög produktvarians och minskade ledtider 
[4].  

3.1 Produktionscykeln 
Produktionscykeln delas in i fyra olika faser [4]: 
 

- Design: I denna fas konstrueras de komponenter som ska ingå i slutprodukten. Detta 
involverar bland annat dimensionering.  

- Fabrication: I denna fas tillverkas komponenterna som ska ingå i slutprodukten. I till-
verkningsprocesserna förädlas råmaterialet till komponenter genom gjutning, bearbet-
ning etc. 

- Assembly: I denna fas monteras de tillverkade komponenterna ihop till en slutprodukt.  
- Use: Denna fas delas in i leverans till kund och kundens användning av produkten. 

3.2 Mintzbergs definition av kundanpassning 
Mintzberg utformade ett koncept för kundanpassning, vilket tar hänsyn till nivån av kund-
engagemang i produktionscykeln. Detta spelar en viktig roll i huruvida unik den slutgiltiga 
produkten kommer att bli. Om kunden involveras tidigt i produktionscykeln kommer produk-
ten att bli väldigt kundanpassad. Involveras kunden i slutskedet av produktionscykeln kom-
mer kundanpassningen vara låg [11].  
 
Enligt Mintzberg kan kundanpassning anta en av tre olika nivåer [11]: 

- Pure 
- Tailored 
- Standardized 

 
Pure: Detta är den högsta nivån av kundanpassning som kan uppnås. Här utvecklas och till-
verkas unika produkter från grunden för varje kund. Kunden involveras i hela produktionscy-
keln och har möjlighet att påverka i alla faser [4]. 
  
Tailored: Här finns en grundkonstruktion vilken agerar som bas för produkter. Utifrån denna 
bas kan produkter kundanpassas. Kunden involveras i tillverkningen av komponenter, vilka 
därefter sätts ihop på grundkonstruktionen för att skapa den kundanpassade produkten [4]. 
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Standardized: Här produceras en produkt ur förbestämda standardiserade produkter. Kunden 
involveras i monteringen genom att kunden kan bestämma vilka egenskaper den vill ha ur en 
standardiserad vallista [4]. 
 
Dessa skapar tre olika typer av kundanpassade produkter, från en väldigt kundanpassad pro-
dukt med en pure-strategi, till en mindre kundanpassad produkt där kunden fått välja hur 
standardiserade produkter ska arrangeras i en standardized-strategi [4], [10]. 

3.3 Ulrichs och Tungs indelning av modularitet 
Ulrich och Tung definierade olika typer av modularitet, vilka definierades med hänsyn till var 
i produktionscykeln som varje typ används. De olika modularitetstyperna är [4]: 
 

- Component-sharing: Gemensamma komponenter används vid utformningen av unika 
produkter. Exempel är att samma bromspedal används i alla olika varianter av bilar. 
 

- Component-swapping: Komponenter väljs från en lista av standardiserade moduler 
och adderas på en basprodukt. Detta är möjligt då gränssnittet är samma på modulerna. 

 
- Cut-to-fit: Modulernas dimensioner kan ändras innan de kombineras ihop till en pro-

dukt. 
 

- Mix: Likvärdig Component-swapping, men skiljer sig genom att modulerna förlorar 
sin unikhet då de kombineras. Exempel på detta är då färg blandas. Gul och blå är mo-
duler. Tillsammans bildar de grönt. Därmed förlorar gul och blå sin unikhet. 

 
- Sectional: Likvärdig Component-swapping, men fokus ligger på hur standardiserade 

moduler arrangeras för att skapa ett unikt mönster.  
 

- Bus: Tillägg av moduler till en befintlig serie av moduler på en bas. Modulerna är in-
direkt kopplade till varandra genom basen. 

 
Genom att kombinera Ulrichs och Tungs definitioner av modularitet med Mintzbergs teori om 
kundengagemang i produktionscykeln, så presenteras ett ramverk i Figur 3 för hur typen av 
modularitet förhåller sig till nivån av kundengagemang i produktionscykeln [4]: 
 
 

 
Figur 3. Ramverk för hur kundengagemang förhåller sig till modularitetstyp [4]. 
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I de steg där kunden är väldigt involverad i produktionscykeln (High degree of customization) 
tillämpas de modularitetstyper där kunden kan få så anpassad produkt som möjligt (Compo-
nent-sharing och Cut-to-fit). Detta gäller i Design- och Fabrication-faserna i produktionscy-
keln [4]. 
 
I de steg där kunden är mindre involverad i produktionscykeln (Low degree of customization) 
tillämpas de modularitetstyper där kundens produkt blir kundanpassad genom montering av 
standardiserade moduler (Component Swapping, Mix, Bus och Sectional). Detta gäller i 
Assembly- och Use-faserna i produktionscykeln [4]. 

3.4 Durays tvådimensionella indelning av kundanpassande producenter 
Durays modell för MK anses vara den mest sofistikerade i dagsläget. Den tar hänsyn till både 
kundorderpunkten i produktionscykeln och typen av modularitet som används av producenten 
[11]. 
 
I Figur 4 presenteras ett ramverk som Duray ställt upp, vilket illustrerar hur de olika typerna 
av kundanpassande producenterna delas in [2]: 
 

 
Figur 4. Typer av kundanpassande producenter [2] 

 
 
Enligt Duray klassificeras och identifieras kundanpassning hos producenter som funktion av 
kundorderpunkten och modularitetstypen. Kundanpassande producenter kan placeras in i nå-
gon av fyra olika kategorier [4]: 
 

1. Fabricators: Både kundorderpunkten och modularitetstyp förekommer inom Design 
och Fabrication i produktionscykeln. Kunden är tidigt involverad i produktionscykeln 
så att produkterna kan bli så kundanpassade som möjligt [4], [11].  

 
2. Involvers: Kundorderpunkten ligger i Design- och Fabrication-faserna, medan modu-

laritet förekommer vid Asssembly- och Use-faserna. Kunden är tidigt involverad i de-
sign steget, men produkten måste konstrueras med hänsyn till standardiserade moduler 
[4], [11]. 
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3. Modularizers: Kundorderpunkten ligger i Assembly- och Use-faserna, men använder 
modularitetstyper som förekommer i Design- och Fabrication-faserna. Då kundorder-
punkten ligger sent, finns möjlighet att kombinera standardiserade moduler med an-
passade moduler [4], [11]. 

 
4. Assemblers: Kundorderpunkten ligger i Assembly- och Use-faserna, likaså gör även 

modultyperna. Assemblers skapar MK genom att använda standardiserade moduler. 
Assemblers använder massproducerande arbetsmetoder [4], [11]. 

3.5 Låg och högnivå av kundanpassning hos producenter 
För att förenkla indelningen av kundanpassande producenter kan Durays olika typer av kund-
anpassande producenter delas in i låg- och högnivå enligt Stump [2]. 

Till lågnivå hör Modularizers och Assemblers. Detta beror på att dessa till mesta del produce-
rar produkter med standardiserade moduler och att kundorderpunkten ligger sent i produkt-
ionscykeln. Skillnaden mellan dessa två är att Modulaizers kan kombinera standardiserade 
moduler med anpassade moduler [2], [4], [11]. Figur 5 visar lågnivå kundanpassande produ-
center. Figur 5 visar att kundorderpunkten ligger vid Assembly och Distribution (kallat Use i 
produktionscykeln). Här kommer pull-signaler från Assembly till Fabrication och vidare till 
Design. Kundens efterfrågan går uppströms, dvs i motsatt riktning till produktflödet [2]. 
 
 

 
Figur 5. Lågnivå kundanpassande producent [2] 

 
Till högnivå hör Fabricators och Involvers. Detta beror på att kundorderpunkten ligger tidigt i 
produktionscykeln. Skillnaden mellan Involvers och Fabricators är att slutprodukten byggs 
ihop av standardiserade moduler för Involvers [2]. Figur 6 visar högnivå kundanpassning hos 
producenter. Figur 6 visar att kundorderpunkten ligger vid Design och Fabrication. Här går 
kundens efterfrågan nedströms, dvs i samma riktning som produktflödet [2]. 
 
 

 
Figur 6. Högnivå kundanpassande producenter [2]. 
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3.6 Lean och masskundanpassning 
Lean är en filosofi som kan användas för att uppnå resurseffektivitet i produktion. Beroende 
på vilken nivå av MK som producenten har blir det olika svårt är det att tillämpa Lean [2], 
[12]. 
 
Enligt Stump finns det ett antal metoder ur Lean som är direkt tillämpbara till alla former av 
MK, oavsett nivå. Några exempel är eliminering av slöserier, lagarbete, lärande organisation-
er, ständiga förbättringar och 5S. Beroende på vilken nivå av MK som produktionen antar kan 
Jidoka tillämpas till olika grad. Med ökad varians i produktionen ökar risken för att rätt kvali-
tet inte kan levereras [2], [12] . Detta beror på att ju mer unik varje produkt blir, desto svårare 
blir det att skapa förutsättningar för att ha standardiserade arbetsprocesser, vilka medarbetarna 
kan arbeta enligt [6].  
 
För högnivå kundanpassning hos producenter är det svårt att förutspå efterfrågan då kunder 
har väldigt varierande behov och krav, vilket leder till att pull-strategier blir svårare att an-
vända då kundens order går i samma riktning som produktflödet. Takttid blir mindre väsent-
ligt och standardiserade processer blir en omöjlighet. Detta leder i sin tur att utjämning av 
produktionen blir en omöjlighet. Då utjämning och standardisering utgör grunden i Lean, så är 
det svårt att tillämpa Lean hos producenter med högnivå kundanpassning [2], [12], [5]. 
 
Ju senare i produktionscykeln som kundorderpunkten och modultyperna hamnar, desto en-
klare går Lean att tillämpa. Detta beror på att producenten kan producera standardiserade 
komponenter efter en prognostiserad efterfrågan [2]. Gregory Stump kommer fram till att alla 
Lean- principer kan appliceras för Assemblers och Modularizers [12]. 
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4 Om Scania, SPS och Scanias modulsystem  
Scania är i grunden en sammanslagning av Vagnfabriksaktiebolaget i Södertälje (VABIS) och 
Maskinfabriksaktiebolaget Scania. VABIS tillverkade järnvägsvagnar och Scania tillverkade 
först cyklar, men övergick senare till lastbilar [13]. Alla järnvägsvagnar byggdes kundspeci-
fikt. Till exempel hade Statens Järnvägar (SJ) egna ritningar och produktspecifikationer på 
hur vagnarna skulle byggas [14].  
 
Grunden till Scanias modulsystem lades under 1930-talet då Scania-VABIS introducerade ett 
motorprogram som byggde på ett modulkoncept med standardiserade komponenter [13], [14]. 
Under 1980-talet introducerades Nya Program Scania. I detta program ingick modulbaserade 
motorer, växellådor, kardanaxlar, slutväxlar och chassikomponenter (axlar, ramar och hytter). 
Dessa standardkomponenter kunde byggas ihop till ett stort antal varianter [14].  

Fram till 1980-talet var produktionen styrd av ingenjörer och det fanns inga gemensamma 
arbetssätt. Ledarskap var fokuserat på resultat och inspektion. Det var hög personalfrånvaro 
och personalomsättning. Fram till 1995, med hjälp av produktionsfilosofierna P90 och P2000 
lyckades Scania införa flexibla produktionssystem, men vissa problem kvarstod. Det var svårt 
att identifiera slöserier, prioriteringar var oklara och problem med personalen var som tidi-
gare. Utvecklingen fortsatte med införandet av Scania Production System (SPS). Detta har lett 
till att produktionen har fått standardiserade processer, möjligheten att visualisera slöserier 
och operatörerna kunde vara med vid metodutvecklingsarbetet. Ledarskapet blev mer fokuse-
rat på coaching och fokus på arbetsmetoder med klara prioriteringar. I en presentation om SPS 
på växellådsmonteringen presenterades att SPS har lett till en mer motiverad personal med 
lägre frånvaro, lägre personalomsättningskostnader, ökad kvalitet och ökad produktivitet [15].  
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4.1 SPS - Scania Production System  
SPS är Scanias tolkning och konkretisering av Lean. Detta har fungerat som ett kraftfullt in-
strument för ökad produktivitet och anses vara en mycket viktig faktor till Scanias framgång 
och konkurrenskraft [16]. 
 
SPS implementerades i syfte att effektivisera produktionen på Scania genom att eliminera alla 
former av slöserier. Alla medarbetare bidrar med sina kunskaper, erfarenheter och engage-
mang för att ständigt förbättra produktionen enligt de principer som genomsyrar hela organi-
sationen [16], [17]. 
 
Värderingar 
Grunden i SPS utgörs av Scanias tre värderingar. Dessa avspeglar företagets kultur och det 
som alla medarbetare ställer upp på. De tre värderingarna är [17]: 
 

1. Kunden först: Kunden är i fokus hela tiden. 
2. Respekt för individen: Alla medarbetare i organisationen visar respekt för varandra.  
3. Eliminering av slöseri: Kontinuerlig sträva efter att eliminera slöserier i processerna. 

 
 

 
Figur7. Värderingarna [17]. 

 
 
Principer 
SPS principer har utformats för att vägleda Scania i beslutsfattning. Principerna ger Scania 
vägledning i hur de ska tänka och göra. Principerna delas in i fyra huvudprinciper [17]: 
 
Normalläge – standardiserat arbetssätt 
Scania strävar ständigt efter att nå ett normalläge, vilket möjliggör att avvikelserna blir syn-
liga. Normalläget, det standardiserade arbetssättet, delas in i sex underprinciper [17], varav de 
tre första är förklarade i avsnittet om Lean: 
 

1. Standardisering  
2. Takt 
3. Utjämnat flöde (Heijunka) 
4. Balanserat flöde: Arbetsinnehållet fördelas så jämnt som möjligt mellan de resurser 

som ska utföra arbetet. Detta innebär att en hög och jämn belastningsgrad eftersträvas 
så att kapaciteten kan optimeras och därmed effektivisera produktionen. 

5. Visuellt: För att veta hur produktionen ligger till i förhållande till normalläget, fodras 
att lättillgänglig, tydlig och enkel information kan erhållas. Den effektivaste visuali-
seringen är den som går snabbt att se och tolka.  

6. Realtid: Detta innebär att agera här och nu. Information är en färskvara, därför ska den 
utnyttjas snarast möjligt för att kartlägga och eliminera avvikelser. 

 
Rätt från mig 
Rätt från mig handlar om att det ska vara lätt att göra rätt.  Det är ett förhållningssätt för hur 
avvikelser ska hanteras och hur högsta kvalitet ska upprätthållas. Kunskap, metoder, verktyg 
och instruktioner finns tillhands för att säkerställa att arbetet görs rätt från början [17]. 
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Förbrukningsstyrd produktion 
Ingenting produceras förrän kunden har signalerat ett behov. SPS bygger på att det aldrig till-
verkas mer än vad nästa produktionssteg fodrar. Förbrukningsstyrd produktion förutsätter att 
små partistorlekar är i ett flöde med korta genomloppstider. Förbrukningsstyrning är ett stöd i 
planeringen och hjälper Scania att undvika slöseri i form av överproduktion [17]. 
 
Ständiga förbättringar 
Att ständigt förbättra handlar om att utmana och förbättra normalläget och att åtgärda avvikel-
ser så att dessa inte uppkommer en gång till. Genom att ständigt förbättra elimineras slöserier. 
Slöserierna i SPS är samma som de sju plus en slöserier som presenterats i avsnittet om Lean. 
Det befintliga normalläget används som utgångspunkt för förbättringsarbetet [17]. 
 

 
Figur 8. Huvudprinciper med underprinciper [17]. 

 
Samband mellan värderingar och principer 
Metodstyrning är Scanias sätt att styra verksamheter i dagsläget. Detta innebär att rätt resultat 
kommer när rätt metoder används som byggs upp av rätt princip, som i sin tur baseras på vär-
deringarna. Genom att använda en metod, förväntas ett specifikt resultat [17].  
 
 

 
Figur 9. Metodstyrning efter förlaga  [17]. 
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Prioriteringar 
Centralt i SPS finns de prioriteringar som Scania ställt upp som används för att snabbt kunna 
fatta rätt beslut. De fyra prioriteringarna är [17]: 
 

1. Säkerhet/miljö 
2. Kvalitet 
3. Leverans 
4. Ekonomi 

 
Ledarskap 
Värderingarna har legat till grund för ledarskapsprinciperna. Ledarskapsprinciperna är ett rätt-
snöre för både ledare och medarbetare. Lagarbete är den självklara utgångspunkten i ledar-
skapet [17]. 
 
Allt som har presenterats om SPS bygger upp Scanias konkretisering av Lean. I Figur 10 pre-
senteras SPS-huset. 
 

 
Figur 10. SPS-huset [17].  
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4.2 Scanias modulsystem 
Scanias modulsystem har utvecklats i över 60 år och är en av Scanias viktigaste framgångs-
faktorer [18]. Målet är att producera en unik produkt för varje kund. Modulsystemet är ett sätt 
för Scania att möta kunders och även lagstiftares krav, utan att behöva ha ett stort antal kom-
ponenter [19]. Hos Scania är 85% av komponenterna i ett lastbilschassi gemensamma för ett 
turistbusschassi [18]. Scania använder runt 20 000 delar i hela sitt sortiment, medan konkur-
renter använder runt 30 000 delar [20]. 
 
Med modulsystemet kan Scania producera mot kundorder. Försäljaren går igenom kundens 
behov och kan därefter rekommendera rätt komponenter för kunden. Vidare kombineras 
komponenter ihop till ett skräddarsytt fordon på ett effektivt och lönsamt sätt, inte bara för 
Scania utan även för kunden [19]. Dessutom möjliggör modulsystemet för sena ändringar i 
produkten [18], [19]. 
 
Fördelarna med ett modulsystem är många. Scania räknar med att om modulsystemet sänker 
antal komponenter med 50%, sjunker kostnader för forskning och utveckling med 30-50%, 
kostnader för produktionen med 10% och kostnader för försäljning och service med 30% [18].  
 
Standardiserade moduler och gränssnitt används för komponentserierna. Med standardiserade 
gränssnitt menas att sammankopplingspunkter är desamma. Då kan delar utvecklas och för-
bättras kontinuerligt, utan att det påverkar komponenterna runtomkring [18], [19].   
 
Modulsystemet ger Scania lägre kostnader, högre och jämnare kvalitet samt högre flexibilitet. 
Ett exempel på en högt modulariserad del är hytten. Hyttmodulerna har standardiserade gräns-
snitt och kan monteras i olika höjd för att passa olika tillämpningar [21]. 
 
Figur 11 visar olika moduler som ingår i en lastbil från Scania. 
 
 

 
Figur 11. Scanias modulsystem för lastbilar [9]. 
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5 Studiebesök på Scanias växellådsmontering i Södertälje 
Produktion av växellådorna sker på linje. Till linjen finns det anslutet förmonteringar, vilka 
förser linjen med material/resurser. En del av dessa förmonteringar var taktade, medans andra 
inte var det. På växellådsmonteringen strävar Scania mot att göra förmonteringarna taktade så 
att slöserier kan elimineras i form av onödiga buffertar och onödiga väntetider för montörer-
na. Linjen hade conveyers/liftar för varje växellåda, vilket förenklar transporten av produkten 
medans den byggs på. Liftarna är reglerbara, vilket gör att montörerna kan anpassa dem efter 
den behagliga arbetshöjden, vilket förbättrar ergonomin.  
 
Main-line är uppdelad i två produktionsben, vilka förbinds med en buffertzon. Detta gör att 
produktionsbenen blir oberoende av varandra i några takter om det ena eller andra produkt-
ionsbenet får stopp. 

5.1 Lean på växellådsmonteringen 
JIT 
Scania tillämpar ett taktat produktionssystem. På Main-line, dvs där växellådorna monteras 
ihop, är takttiden 95 sekunder. Men övriga processer i växellådsfabriken har en annan takttid, 
exempelvis måleriet och provningen. Detta beror bland annat på att maskinernas kapacitet inte 
är på samma nivå som på Main-line. Detta löses genom att ha buffertar mellan Main-line, 
provning och måleri. 
 
På växellådsmonteringen produceras cirka 250 växellådor per planerat dags-skift och detta 
görs mot kundorder.  
 
På Main-line befinner sig en växellåda på en arbetsstation och växellådan rör sig ständigt på 
arbetsstationen under takttiden. På så sätt används takttiden för transport och slöserier i form 
av väntetid för operatörer elimineras. 
 
Jidoka 
Att fokusera på kunden är en utav Scanias grundvärderingar. Det handlar om att kunden ska 
kunna få rätt kvalitet levererad på ett säkert sätt i rätt tid. Detta kräver förutsättningar i form 
av teknik och kompetens från medarbetare.  
 
En ökad variantflora ökar risken för kvalitetsfel. Ökad variansflora medför fler moduler. Då 
gränssnitten ser likadana ut och komponenternas utseenden inte skiljer sig mycket åt, finns det 
en risk att montörerna monterar fel, trots att det som monterats ser rätt ut. På Scania tacklas 
problemet med att standardisera arbetet för varje variant, ha tydlig och bra träning av montö-
rerna mot arbetsstandarden så att en flexibel och mångkunnig personal erhålls. Utöver detta, 
kompletteras produktionen med tekniska lösningar. 
 
Vid utformningen av en arbetsstation försöker teknikerna utforma verktyg, fixturer etc. så att 
så få som möjligt av dessa behövs för att montera ihop växellådan. Det vill säga, de försöker 
anpassa verktygen så att samma verktyg kan användas för att montera flera varianter. Detta 
håller kostnaderna nere, samt att det blir enklare för montörerna att montera rätt.  
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Exempel på teknik som finns är: 
 

- Pick-to-light: Detta innebär att rätt artikel plockas för den variant som ska monteras. 
Exempelvis: på en materialfasad med olika typer av skruvar kan det bli svårt för mon-
tören att avgöra vilken skruv som ska användas. Pick-to-light systemet indikerar med 
ett ljus vilken skruv som ska användas. När ljuset bryts skickas en signal till systemet 
som låter montören fortsätta med arbetet. Om skruven inte plockas kommer processen 
att stoppas. En materialfasad är en yta där materialet ligger. 
 

- Smarta dragare: Olika varianter kan behöva olika antal dragningar, olika dragmoment 
etc. För att minimera antalet dragare som behövs, används omprogrammerbara dra-
gare. För varje variant finns det en förprogrammerad kod som säkerställer att rätt antal 
dragningar görs, rätt moment dras etc. för respektive variant. Vid fel, t.ex för få drag-
ningar, kommer systemet att stoppa processen. 

 
Heijunka 
På Scania balanseras och utjämnas flödet i produktionen, vilket visade sig tydligt på väx-
ellådsmonteringen. Positionerna är balanserade så att de har så hög och jämn beläggningsgrad 
som möjligt. Under rundvandringen iakttogs arbetet på positionerna och merparten av montö-
rerna arbetade under hela takttiden. Vissa varianter kan medföra att en position kan få mer 
respektive mindre arbetsmoment att göra.  
 
På ett arbetsskift produceras inte många likadana varianter i följd. Detta var väldigt tydligt då 
vi tittade på buffertkön mellan produktionsbenen. Där stod 4 växellådor, där ingen var den 
andra lik. Därmed fick vi bekräftat att produktionen är utjämnad med avseende på varians. 
När vi tittade på växellådorna som byggdes på produktionsbenen, var det svårt att hitta flera 
växellådor som såg likadana ut i följd.  
 
Standardisering 
Alla varianter av växellådor monteras efter en arbetsstandard som definierar vad som ska gö-
ras och hur det ska göras. Detta visade sig tydligt då vi beaktade en position som under några 
takter fick olika varianter. Montören visste exakt vad som skulle göras och hur det skulle gö-
ras.  
 
Positionsägarskap är något som förekommer på växellådsmonteringen. Detta innebär att mon-
törer får ansvar för sina egna positioner, vilket ökar medarbetarengagemanget. Positionsäga-
ren har ansvar för att förbättringar genomförs på sin position. Dessa förbättringar är förslag 
som kommer från alla andra i gruppen. På förbättringsgruppmöten avsätts tid för 5S av posit-
ionen etc. 
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5.2 Kundanpassning och modulsystem 
På växellådsmonteringen används Scanias egentillverkade artiklar, men även inköpta artiklar 
från utomstående leverantörer. De egentillverkade komponenterna är de som Scania har kapa-
citet för att tillverka. För de egentillverkade artiklarna, såsom kugghjul, finns det reservleve-
rantörer som Scania använder sig av då den egna kapaciteten inte räcker till. Scania äger alla 
ritningar till alla inköpta artiklar, såsom växellådshus. Det innebär att de inköpta artiklarna är 
Scania-unika. 
 
Då Scania väljer en leverantör måste leverantörens produktkvalitet och processer godkännas 
av Scania. Detta för att alla ingående delar i växellådan ska hålla samma kvalitet. 
 
Modulerna som används på växellådsmonteringen är standardiserade. Detta innebär att det är 
Scania som konstruerat och tillverkat modulerna utan kundens direkta inverkan.  
 
Cirka 99 procent av det som produceras på växellådsmonteringen är av så kallad A-order. 
Detta innebär att växellådan monteras ihop med moduler som är av standardiserad typ. Denna 
ordertyp innebär att kunden går till en återförsäljare, specificerar sina behov och lägger en 
order. Därefter bygger Scania en bil med tillhörande komponenter utifrån sin produktkatalog 
med standardiserade moduler åt kunden. Kunden involveras alltså sent i produktionscykeln. 
 
Den återstående procentandelen är så kallade S-order. Detta är specialorder. Här involveras 
kunden lite mer och tidigare i produktionscykeln. Denna ordertyp innebär att produkten blir 
mer skräddarsydd. Dock försöker Scania använda så mycket av de befintliga standardiserade 
modulerna som möjligt. Men möjlighet finns att specialkonstruera modulerna, men det är väl-
digt sällan. Vid höga volymer av S-order försöker Scania att tillverka fordonen i det befintliga 
flödet. Annars tillverkas fordonen vid sidan om i någon form av funktionell verkstad. 
 
Ett exempel på effekten av ett lyckat införande av moduler är förmågan att leverera både en 
automatisk eller manuell växlingsvariant med samma typ av växellåda. Scania tillverkar en-
bart manuella växellådor. Det som avgör växlingsutförandet är vilken typ av växlingsmodul 
som monteras. Detta innebär att linjen kan utformas för enbart manuell växellådstillverkning. 
Med tillägg av några få och små extra artiklar kan även en automatisk växellåda tillverkas på 
samma linje. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Huvudfrågeställningen som ska besvaras är: Går Lean att tillämpa i ett tillverkande företag 
vars strategi är MK? För att besvara frågeställningen har studiebesöket på Scania tillsammans 
med den teori vi byggt upp kombinerats. Vi har valt att enbart diskutera och dra slutsatser på 
Fabricators och Assemblers, då Involvers och Modularizers är för komplexa att analysera. 
 
I Durays teori är skillnaden i kundanpassning som störst mellan Fabricators och Assemblers, 
ty dessa två är raka motsatsen till varandra. Detta beror på att hos Fabricators ligger kundor-
derpunkten tidigt i produktionscykeln och att alla moduler är kundanpassade, medan för 
Assemblers ligger kundorderpunkten sent i produktionscykeln och att alla moduler är standar-
diserade.  
 
Målen med Lean presenteras högst upp i Lean-huset. Dessa är att producera produkter med 
högsta kvalitet, till lägsta pris och kortast ledtid. Detta är något som både Assemblers och 
Fabricators kan sträva mot. Sen är det frågan om i hur stor utsträckning dessa mål kan uppnås 
för de olika typerna av kundanpassning med Lean.   
 
Hos Fabricators finns ingen hög produktionsvolym av standardiserade moduler. Produkterna 
som tillverkas hos Fabricators är unika då kunden involveras redan i Design och Fabrication 
faserna i produktionscykeln. På grund utav unikheten i produkten kommer varje tillverk-
ningsprocess också att vara unik. Unikheten och avsaknaden av hög produktionsvolym leder 
bland annat till att de inte har förutsättningar för att skapa standardiserade processer, vilket 
tillsammans med utjämning (Heijunka) utgör grunden för Lean. Standardiserade processer 
används som underlag för eliminering av slöserier. Avsaknaden av standardiserade processer 
innebär att slöserier blir svåra att kartlägga och eliminera, vilket i sin tur leder till att effektivi-
teten inte går att öka. Ty varje produkt är unik blir det svårt att förutsäga arbetsinnehållet och 
därmed anser vi att utjämning är svårt. Då grunden i Lean saknas blir det svårt att bygga fär-
digt Lean-huset för en Fabricator. JIT med dess underprinciper (Takt, kontinuerligt flöde och 
pull) blir nästintill omöjligheter. Takt och kontinuerligt flöde blir omöjligt utan standardise-
ring och utjämning. Förvisso tillverkar Fabricators mot kundorder, men en underprincip till 
JIT räcker inte utan att ha en helhet. Att säkra kvaliteten på en liten volym, säg 1 produkt per 
dag, kan vi anse vara rimligt. Men vid hög volym blir det mycket svårare, framför allt om 
varje produkt som produceras är unik. Utan standardisering, blir kvaliteten svårt att bygga in i 
produkterna och därmed blir principen Jidoka inte tillämpbar.    
 
Hos Assemblers är produktionsvolymen av de standardiserade modulerna hög. Produkterna 
sätts ihop av befintliga standardiserade moduler, vilket leder till att processerna kan standardi-
seras. Som följd blir arbetsinnehållet känt och därmed går produktionen att utjämna. Då grun-
den för Lean finns hos Assemblers, så har JIT och Jidoka därmed rätt förutsättningar för att 
fungera. Tack vare de standardiserade processerna kan kvaliteten byggas in i produkterna och 
produktionen kan effektiviseras. 
 
Scania konstruerar de moduler som används och tillverkar i stor mån modulerna själva. För att 
kategorisera Scanias moduler till någon utav de modultyper som Ulrish och Tung definierat 
skulle vi placera Scanias moduler som Component Swapping moduler. Detta beror på att Sca-
nia till cirka 99% producerar enligt A-order, där fordonen monteras ihop med standardiserade 
Scania moduler. Vi skulle definiera Scania som en Standardized producent enligt Mintzbergs 
teori. Detta beror på att nivån av kundengagemang är relativt låg, då kundorderpunkten ligger 
sent i produktionscykeln och att produkterna byggs av Scania standardiserade moduler.  
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Vidare använder vi denna information för att kategorisera in Scania i Durays två-
dimensionella indelning av MK för att kunna dra slutsats av vilken nivå av kundanpassande 
producent Scania är. Sett till kundorderpunkten är Scania i Assembly fasen i produktionscy-
keln. Ur modulperspektiv hamnar Scania på Assembly fasen också. Dessa antaganden baserar 
vi på att cirka 99% procent av de beställningar som läggs är av A-order typ. Scania placerar 
sig därmed som Assemblers, vilket innebär att de är en lågnivå kundanpassande producent. I 
vissa fall, då S-order läggs, kan Scania anses som Involvers. Men då S-order utgör en minimal 
del av produktionen, väljer vi att kalla Scania för en Assembler. 

Det råder ingen tvekan om att Scania på ett framgångsrikt sätt lyckats implementera Lean i sin 
verksamhet. Tack vare SPS har Scania ökat produktiviteten per anställd, ökat kvaliteten och 
minskat frånvaron. Scanias tolkning, SPS, involverar allt som nämns i teorin om Lean. Det 
gäller allt från principer till underprinciper och dessa var tydligt märkbara i produktionen på 
växellådsmonteringen. Rätt från mig i SPS relateras till Jidoka i Lean. Förbrukningsstyrd pro-
duktion och Normalläge med sina underprinciper relateras till JIT, Heijunka och Standardise-
ring i Lean.  

Enligt Stump går vissa delar av Lean att tillämpa hos alla typer av kundanpassande producen-
ter. Det handlar om lagarbete, arbetet med ständiga förbättringar, eliminering av slöserier 
m.fl. Mer specifikt går Lean att tillämpa hos kundanpassande producenter som håller en låg-
nivå kundanpassning då rätt förutsättningar i produktionen finns. Hos lågnivå kundanpassande 
producenter kan bland annat produktionen planeras och utjämnas, processerna standardiseras, 
pull-strategier tillämpas och kvaliteten på varje producerad enhet säkras. Efter studiebesöket 
på Scania visar sig detta stämma. Produktionen är planerad och taktad, den är utjämnad och 
balanserad samt standardiserad och kvalitetssäkrad. Utöver detta arbetar Scania med ständiga 
förbättringar för att både utveckla individerna och produktionen. 

Syftet med Lean är att skapa ett så högt producerat kundvärde som möjligt genom att elimi-
nera slöserier. Enligt teorin om Lean tydliggörs slöserier när processerna är standardiserade, 
vilket även Scania anser. Detta säger emot Stumps teori om att alla nivåer av kundanpassning 
kan eliminera de slöserier som definieras i Lean. Eftersom vi kommit fram till att Fabricators 
inte kan standardisera sina processer ställer vi oss lite kritiska till hans påstående genom att 
ställa frågan: hur kan man eliminera slöserier som definieras i Lean om inte en standard 
finns? 

I avsnittet om Lean nämns att Lean är ett förhållningssätt snarare än ett verktyg som kan till-
lämpas. Detta gäller även för SPS. Framgången i att SPS har lyckats är att Scania inte enbart 
tillämpat några principer ur Lean. De strävar ständigt mot att förbättra allt genom att leva och 
verka enligt SPS-huset. Strävan mot att ständigt förbättras och att arbeta enligt sambandet 
mellan värderingarna och principerna är en resa utan stopp. Resan utan stopp relateras till 
principen Perfektion i Figur 1.  Detta besvarar frågan ” Hur tillämpas Lean framgångsrikt hos 
en kundanpassande producent?”.  

Baserat på den diskussion som förts, Stumps antaganden och studiebesöket på Scania drar vi 
slutsatsen att Lean går att tillämpa hos en Assembler. Stump nämner att vissa aspekter ur Lean 
går att tillämpa på alla nivåer av kundanpassning. Vi vill dock nämna att det handlar om att 
implementera Lean på rätt sätt. För att Lean ska fungera som den produktionsfilosofi som den 
är tänkt ska inte enbart någon princip ur Lean implementeras. Det handlar om att skapa en 
helhet och ständigt arbeta för att förbättra denna helhet. Därför kan vi dra slutsatsen att Lean 
som helhet inte går att tillämpa hos en Fabricator.  
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7 Reflektion och fortsatt arbete 
Anledningen till att vi inte väljer att analysera och diskutera hur Lean kan implementeras hos 
Involvers och Modularizers beror på att dessa är hybrider, de är inte lika självklara som Fab-
ricators och Assemblers. Hos de två sistnämnda ligger kundorderpunkten och modularitet 
inom samma fas för respektive producent i produktionscykeln enligt Duray. Hos de två först-
nämnda ligger kundorderpunkt och modularitet inom olika faser i produktionscykeln för re-
spektive producent, vilket gör det svårare att analysera. Dessutom saknar vi underlag för att 
analysera dessa former av producenter. 
 
Trots att Lean och MK är väletablerade ämnen lyckades vi inte hitta mycket forskning som 
behandlar kombinationen av dessa. Därför blir studiebesöket den form av informationskälla 
som kan stödja teorin. Dock ställer vi oss kritiska till detta. Bara för att Scania har lyckats 
med implementering av Lean i sin verksamhet behöver det inte betyda att alla andra produ-
center med samma nivå av kundanpassning kan implementera eller har lyckats med imple-
mentering av Lean.  
 
För att ge mer grund till våra slutsatser om lågnivå kundanpassning hade det varit fördelaktigt 
att undersöka fler producenter inom samma kategori, d.v.s. med lågnivå av masskundanpass-
ning och som anser sig arbeta enligt Lean. Detta för att se vilka kontraster som finns mellan 
de olika producenterna när det kommer till implementeringen av Lean. 
 
Slutsatser som dragits om Fabricators baseras på den information vi lyckats tillhandahålla. 
För att stärka slutsatserna om hur väl Lean fungerar hos producenter med en högnivå kundan-
passning behöver vi mer forskningsunderlag och studiebesök hos producenter inom denna 
kategori. Vid besök hos dessa producenter vill vi se om vår slutsats om att Fabricators inte 
kan implementera Lean stämmer. Om det visar sig att den inte stämmer, vill vi se i vilken 
utsträckning som Lean kan implementeras och hur väl detta fungerar om inte en helhet av 
Lean finns. 
 
Huvudfrågeställningen Går Lean att tillämpa i ett tillverkande företag vars strategi är MK? 
anser vi nu i efterhand är för bred. Detta beror på att tiden, informationen och forskningen är 
för otillräcklig för oss att kunna analysera alla former av kundanpassning och dra slutsatser 
utifrån det. Förslag på en framtida huvudfrågeställning är Går Lean att tillämpa hos en 
Assembler eller Fabricator?  
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