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Sammanfattning 
 
Denna rapport behandlar en filosofi kallad Lean production som handlar om hur ett 
företag kan optimera sin produktion för högre effektivitet och lönsamhet. Tankesättet 
kommer ursprungligen från en av världens största biltillverkare Toyota, och har efter 
framgångarna det medförde hos dem blivit känt inom industrin och används idag runt 
om i hela världen.  
 
Syftet med rapporten är att besvara frågeställningen om hur Lean production kan 
implementeras i ett mindre globalt företag. En litteraturstudie är gjord om ämnet Lean 
production och dess filosofi samt mer specifikt området Lean production inom mindre 
företag. Med litteraturstudien som grund har en fallstudie gjorts på ett mindre globalt 
tillverkande företag där målet var att ge förslag på hur Lean production effektivt kan 
implementeras i företaget. Orsaken till att företaget skulle behöva implementera Lean är 
att det innehar stora säkerhetslager på den fabrik där produktionen sker, och som 
binder stora mängder kapital och även mycket slöseri i form av bland annat svinn. Det 
mindre producerande globala företaget refereras till som "Octa AB" i denna rapport. 
 
Octa AB ägdes tidigare av ett betydligt större företag, och genomförde under dess styre 
en satsning för att implementera Lean. Denna satsning anses generellt blivit ett 
misslyckande och har därför använts som grund vid arbetet att föreslå hur en 
implementering ska genomföras med lyckat resultat. Idag pågår ingen satsning för att bli 
Lean på företaget.  
 
De mest utmärkande resultat som framkommit under arbetet och som besvarar 
frågeställningen är:  
 

 Företagets ledning måste agera som den tydliga ledaren och engagerat driva 
satsningen. Ledningen måste också förstå fabrikens specifika behov. Tar 
ledningen inte implementeringen seriöst kommer inte heller resten av företaget 
göra det. 

 Tillsätta en person som enbart jobbar med Lean på uppdrag från ledningen. 
 Inte göra alla ändringar på en gång, börja med små metoder som är lättare att 

implementera för att undvika för snabba och stora förändringar i arbetssättet. 
 Anpassa implementeringen efter att det är ett mindre företag. Alla metoder som 

fungerar bra för ett stort företag kanske inte gör det för ett mindre. 
  



 
 

Abstract 
 
This report deals with a philosophy called Lean production which is about how a 
company can optimize its production to achieve a higher efficiency and profitability. The 
thinking is originally from one of the world's largest automaker Toyota, and after the 
success it brought with them they become world-known in the industrial world and the 
method is used around the world. 
 
The report aims to answer the question of how Lean production can be implemented in 
a smaller global company. A literature study is made on the topic Lean production and 
its philosophy, and more specifically the area of lean production in smaller companies. 
With literature study as foundation a case study has been done on a smaller global 
manufacturing companies where the goal was to provide suggestions on how Lean 
production can be effectively implemented in the company. 
The reason that the company would need to implement Lean is that it holds large safety 
stocks at the factory where production takes place, and which binds large amounts of 
capital and are also very wasteful. The smaller producing global company is referred to 
as "Octa AB" in this report. 
 
Octa AB was previously owned by a much larger company, and conducted under its rule 
an effort to implement Lean. This effort is generally considered to have been a failure 
and has therefore been used as the basis for the work that suggest how an 
implementation will be carried out successfully. There is no effort to be lean in the 
company today. 
 
The most distinctive results that emerged during the work and that answers the 
question is: 
 

 The company's management must act as the clear leader and committed operate 
the venture. Management must also understand the plant's specific needs. If the 
management is not taking the implementing seriously nor will the rest of the 
company to do it. 

 Appoint a person who only jobs participation is implementing Lean on behalf of 
management. 

 Do not make all the changes at once, start with small methods that are easier to 
implement in order to avoid too rapid and major changes in operation. 

 Customize implementation after the fact that it is a smaller company. Any method 
that works well for a large company may not do it for smaller once. 

 

  



 
 

Förord 
 
Denna rapport är ett kandidatexamensarbete inom Industriell Produktion vid Kungliga 
Tekniska Högskolan våren 2016. Temat för kandidatexamensarbetena inom Indusriell 
Produktion denna vår är resurseffektiv produktion i tillverkande företag och därifrån har 
våran frågeställning formulerats. 
 
Det har varit ett spännande arbete med en givande inblick hur det fungerar på ett 
företag, det har varit kul att se hur Lean skulle kunna implementeras i ett företag men 
även att ett tidigare Lean försök har gjorts vilket har kunnat ge en inblick i hur det 
fungerar i praktiken.  
 
Ett stort tack riktas till alla på företaget, som vi i rapporten kallat ”Octa AB”, som ställt 
upp på intervjuer och visat sin verksamhet. Det har varit väldigt givande för oss och vi 
har fått ett mycket bra bemötande från alla. Vi vill också tacka vår handledare Mats 
Bejhem vid institutionen för Industriell produktion på Kungliga Tekniska högskolan för 
bra vägledning och support genom hela arbetet. Vi vill även tacka de andra studenter 
som opponerat på vårt arbete och gett oss feedback under arbetes gång. 
 
Stockholm maj 2016, 
 
John Palmborg 
Gustav Rosvall 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Detta kandidatexamensarbete grundar sig i att undersöka hur filosofin Lean production 
effektivt kan implementeras i ett mindre företag som verkar på en global marknad. Som 
ett mindre företag verkandes på en global marknad är det viktigt att vara så 
konkurrenskraftigt som möjligt. Ett företag som lyckats vara mycket konkurrenskraftigt 
på en global marknad är Toyota, mycket tack vare arbetssättet Lean production 
företaget använder sig av. Skulle ett mindre företag kunna bli lika framgångsrika genom 
att använda Lean? Det är med denna fråga som grund detta kandidatexamensarbete är 
utfört. För att undersöka detta har en fallstudie gjorts på ett mindre företag, som i denna 
rapport kommer att refereras till som Octa AB. 
 
Tiden det tar från att kunden beställt en produkt till att den levereras, ledtiden, är ofta 
lång på Octa AB:s fabrik. För att kunna leverera produkter snabbt till kunderna har Octa 
AB byggt upp ett stort säkerhetslager av produkter de tillverkar, med ett innehåll som 
baseras på aktuell efterfrågan och ställda prognoser för vad som kommer behövas i 
framtiden. Säkerhetslagret behöver vara stort på grund av de många varianter av 
produkter företaget erbjuder. Det finns många nackdelar med stora lager, en av dem är 
att lager innebär att kapital hålls bundet, ett kapital som annars hade kunnat användas 
för att utveckla produktionen och få avkastning eller till större investeringar. 
 
För att minska säkerhetslagren storlek och samtidigt kunna leverera till kund snabbt 
måste Octa AB korta ledtiderna för sina produkter. 
 
En annan nackdel med att ha stora säkerhetslager är att det ofta är relaterat till svinn. 
Produkterna på lagret tillverkas enligt en prognos av vad kunderna kommer efterfråga i 
framtiden. Visar det sig att kunderna önskar något annat när den dagen väl kommer 
visar sig produkterna på lagret vara värdelösa och måste kasseras. Då har företaget lagt 
dyrbara resurser i form av tid och pengar på att tillverka något som sedan bara slängs. 
Ett annat scenario är att produkterna ligger för länge på lagret och då åldras så mycket 
att de får försämrade prestanda och då måste kasseras. Detta är bara några av de 
bieffekter lager innebär. Octa AB tillverkar i huvudsak produkter per längdenhet, och 
har därför vissa standardlängder på sitt lager. Visar det sig att kunden önskar en annan 
längd än dessa standardlängder måste standardlängderna kapas till önskad längd. Detta 
innebär ofta att en kort bit blir kvar i änden, till exempel 20% av standardlängden. 
Denna stump är ofta för kort för att någon kund ska kunna ha användning av den, vilket 
betyder att biten måste kasseras, se Figur 1. I detta scenario har 20% av krävda resurser 
helt gått till spillo. Detta svinn innebär varje år stora bortkastade resurser och är en 
anledning till att Octa AB vill minska sina säkerhetslager. 
 
Octa AB har i arbetet definierats som ett mindre företag. Detta kan eventuellt upplevas 
som konstigt då företaget har ca 100 anställda. Det finns lite olika definitioner av vad 
som är ett mindre företag beroende på var i världen man är och vad man jämför med. 
Arbetet grundar sig i Lean production, som uppstod hos biltillverkaren Toyota som har 
cirka 350 000 anställda. Jämförs Octa AB med företag som Toyota blir definitionen att 
Octa AB är ett mindre företag mer tydlig.   
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Figur 1. Spill från produktionen som ska kasseras. Detta är en konsekvens av att bland annat 
längre producerade längder måste kapas till den längd kunden önskar innan de levereras. 

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att undersöka hur Lean production kan implementeras i ett 
mindre tillverkande företag. Detta genom att undersöka vilka verktyg inom området 
som bäst lämpar sig för små företag och de förutsättningar de har, och på vilka sätt 
organisationen ska arbeta. För att få en tydlig bild av vad som ska besvaras har en 
frågeställning tagits fram:  

Hur kan Lean production implementeras i ett mindre tillverkande företag? 

1.3 Avgränsningar  

Lean production är ett stort och omfattande ämne. Fokus har i detta arbete lagts på 
områden inom Lean production som handlar om resurseffektivitet och slöseri.  
De ekonomiska aspekter som olika investeringar och förändringar skulle innebära har 
behandlats men inga kalkyler har gjorts. 

1.4 Metod 

Arbetet kommer att genomföras i två etapper. Först kommer en teoristudie göras inom 

området Lean production samt hur det området är anpassat för mindre företag. Denna 

teoristudie, där publicerade vetenskapliga artiklar kommer vara huvudsakliga källor, 

ska ge en övergripande och fördjupad kunskap om ämnet. Därefter kommer en fallstudie 

göras på ett mindre tillverkande företag. Fallstudien kommer att innehålla intervjuer 

med anställda hos företaget samt observationer och analyser av fabriken där 

tillverkningen sker. Intervjuer kommer att genomföras med olika personer involverade i 

olika delar av fabriken för att ge en helhetsbild av fabriken. Företaget refereras i 

rapporten till som ”Octa AB”, men heter egentligen någonting annat på grund av 

önskemål om sekretess. 
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2 Filosofin Lean inom tillverkande företag 

I detta avsnitt presenteras den teoristudie som gjorts och som fallstudien grundar sig i. 

2.1 Lean, bakgrund 

Inom den tillverkande industrin pekar mycket mot att framtiden kommer att präglas av 
utmaningar för att hålla en verksamhet lönsam. Från att tidigare varit en bransch 
dominerad av massproduktion går idag många företag mot att bli mer och mer flexibla 
och småskaligt producerande. Detta är ett resultat av många faktorer, till exempel att 
dagens teknik möjliggör att tillverka mer avancerade produkter på många olika sätt. Inte 
minst är det också ett resultat av att kunderna ställer högre krav på att tillverkare ska 
kunna leverera unika produkter snabbare och med högre kvalitet. Kan företagen inte 
leva upp till kundernas önskemål vänds lätt en tidigare lönsam verksamhet till att bli en 
utdöende. Kunderna är de som köper produkter och därmed är de som genererar 
pengar till företaget, med andra ord är det av största vikt att uppfylla deras önskemål för 
att behålla dem.  
 
För att på ett effektivt sätt kunna möta marknadens efterfrågan behöver ett företags 
verksamhet kontinuerligt ses över och optimeras. Det finns många olika strategier för 
att göra detta. TPS (Toyota Production System) står som grund för en av dessa, den 
produktionsfilosofi som ofta kallas Lean production, och som vi i denna rapport kommer 
att kalla Lean (Womack m. fl., 1990; Lacerda m. fl., 2015). TPS uppstod hos Toyota efter 
andra världskriget och ur det föddes Lean.  
 
Konceptet växte fram först när metoderna Toyota använde jämfördes med traditionella 
västerländska metoder som användes i Europa och USA. Fördelarna med de japanska 
tillverkningsmetoderna syntes då tydligt, och spridningen av uttrycket och konceptet 
Lean tog fart. Huvudfokus var att maximera värdet för kunden, och då främst genom att 
eliminera slöseri i produktionen. Värdet för kunden beskrivs som erbjudandet av 
produkter i rätt tid, till rätt pris och som uppfyller ställda krav och behov. Kunden står i 
fokus och är också den ende som kan bestämma vad värde är i ett specifikt fall. Allt 
grundar sig därmed i kunden och det är också där man bör börja vid resan mot Lean 
(Lacerda m. fl., 2015). Effektivt värdeskapande och lönsamhet går hand i hand med 
varandra i alla processer. Trots det är, enligt en studie gjord av Lean Enterprise 
Research Centre i Cardiff, endast 5% av aktiviteterna i en process värdehöjande, 35% är 
nödvändiga men inte värdehöjande i sig, och hela 60% icke värdehöjande och kan därför 
ses som slöseri. (LERC, 2004)  
 
Slöseri beskrivs av (Lacerda m. fl., 2015) just som något som inte tillför värde till en 
produkt, är relaterat till alla aktiviteter i en process, och är både tid- och resurskrävande 
och ett tydligt hinder för lönsamhet. Slöseri påverkar endast företaget negativt då det 
kostar pengar, då kunden inte betalar mer för en produkt som varit med om mycket av 
det. Det finns många olika sorters slöseri, men de vanligaste och mest förekommande sju 
sorterna inom industriell produktion beskrivs av (Melton, 2005) och presenteras i Figur 2. 
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Figur 2. 7+1 sorter av slöseri. 

 
 Defekta produkter – Kvalitetsproblem som ofta resulterar i missnöjda kunder om 

de inte upptäcks i kontroller innan utleverans. Har negativ effekt då de både 
sinkar produktionen och utgör en kostnad. Behöver antingen göras om eller 
repareras. 

 Överproduktion – Produktion av mer produkter än kunder efterfrågar. 
Resulterar i använda resurser utan ekonomisk vinning, större lager och 
ineffektivt utnyttjad produktionstid. 

 Överarbete – Allt arbete som inte ökar värdet hos produkten. 
 Lager – Ofta ett måste för att få verksamheten att rulla utan längre stopp. Lager 

är förenat med kostnader och bundet kapital som annars kunnat användas till att 
utveckla andra delar av verksamheten.  

 Onödiga rörelser – Rörelser hos operatörer och arbetare som inte tillför värde till 
produkten. Ofta orsakade av dåliga ergonomiska förutsättningar på arbetsplatsen 
och felaktig placering av verktyg etc. 

 Transport – Förflyttning av produkter inom fabriken kräver ofta dyra fordon och 
transportsystem, tillför inget värde till kunden och utgör en stor risk att skada 
produkterna. 

 Väntan – Produkter, personer eller verktyg i väntan på att användas tillför inget 
värde till kunden, ofta på grund av flaskhalsar i produktionen eller förseningar. 

 Outnyttjad kompetens – Medarbetarnas outnyttjade kapacitet, innebär att 
verksamheten inte tar tillvara på medarbetarnas kompetens och förmåga. 

 
Att implementera Lean i ett företag är en stor och tidskrävande investering som kräver 
mycket kunskap för att utföras på rätt sätt. Utförs arbetet dock på ett genomtänkt sätt 
kan det långsiktigt ha mycket stora vinningar.  I boken The machine that changed the 
world av Womack, Jones och Roos (1990) beskrivs metoden Lean medföra ”det halva 
mänskliga arbetet, hälften så stor arbetsyta, hälften så stor investering och hälften så 
lång utvecklingstid för att utveckla en produkt på hälften så lång tid’’. 
 



5 
 

För att kunna genomföra resan mot Lean på ett effektivt sätt är det viktigt att förstå vad 
begreppet innebär. För implementera Lean är inte det första steget att lära sig alla delar 
av området, utan istället att få insikten att det hela handlar om en filosofi snarare än ett 
konkret verktyg, då det inte bara handlar om att använda verktyg eller att ändra ett par 
steg i tillverkningsprocessen, utan om att ändra synsättet på verksamheten helt och 
hållet (Melton, 2005). Xiao Xia Xu m. fl., (2013) beskriver det som ”Även om det finns 
mängder av lyckade fall, är det fortfarande en stor utmaning för en organisation att ta 
sig an Lean i sin verksamhet. Bristande kunskap har visat sig vara den största faktorn. 
För att kunna implementera Lean behövs ny kunskap och en förändring av kulturen 
inom hela organisationen”. En betydande faktor för att Lean ska kunna implementeras 
är att hela organisationen från alla delar av hierarkin aktivt arbetar mot en förändring, 
och då krävs förutom mycket kunskap också bra och genomtänkt ledarskap inom 
organisationen.  
 
Implementering av Lean kräver förutom mycket bakgrundskunskap om ämnet även 
mycket information om rådande tillstånd i processen eller organisationen som ska 
omvandlas. För att kunna få ett lyckat resultat är de grundläggande mätningarna av hur 
verksamheten presterar av stor vikt. När förändringar gjorts och arbete lagts på att 
förändra verksamheten kommer det minst lika viktiga steget att mäta huruvida 
förändringarna gett resultat. För att på ett strukturerat sätt kunna genomföra 
implementeringen finns flera tillvägagångssätt framtagna beroende på vilket verktyg 
som används. Figur 3 ger en grundläggande bild av hur detta skulle kunna ske. 
  

 
 Figur 3. Flödesdiagram som beskriver tillvägagångssätt för att implementera Lean. 

2.2 Lean i små företag 

Lean och dess metoder växte fram ur de storskaliga bilindustrierna, något som ofta 
märks i de metoder och verktyg som är vanligt förekommande idag. Många av dessa är 
optimerade för att passa de allra största av industrier, och är därför inte alltid optimala 
för mindre industrier. Tydligt är att inte bara stora industrier kan tjäna på Lean för att 
vara lönsamma, även mindre verkstäder med endast ett fåtal anställda kan dra stor 
nytta av att tänka Lean.  
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Många välkända metoder för att arbeta Lean kräver kunskap inom området för att 
implementeras effektivt, saknas tidigare erfarenhet av Lean kan därför vissa metoder 
vara mindre bra att börja med och valet av instegsmetod kan spela en stor roll i hur väl 
implementeringen kommer att lyckas. Inte bara valet av metod spelar roll, utan även 
organisationens inställning till att bli Lean. 
 
En studie gjord av Scherrer-Rathjeo m. fl. (2009) har två implementeringsförsök av Lean 
i samma företag, där det första blev ett misslyckande och det andra anses vara en 
framgång. Studien tar upp vilka kriterium som avgjorde de två utfallen, och den 
avgörande faktorn i båda fallen var att Lean inte implementeras framgångsrikt utan 
synligt och aktivt åtagande och engagemang från organisationens ledning. Utan det finns 
risken att övriga anställda inte får fullt förtroende för satsningen och inte förstår vikten 
av den och hur den är relaterad till de organisatoriska förändringar som kommer att ske 
med den.  Medan större företag ofta har möjlighet att tillhandahålla nödvändiga resurser 
och den kunskap som krävs saknar ofta mindre företag de delarna.  Det kan handla om 
organisatorisk kunskap, mindre teknologiska tillgångar, och saknad av möjligheten att 
investera i dyra verktyg. Med avsaknad av kunskap och resurser är det inte säkert att de 
bäst lämpade metoderna och verktygen för implementering väljs, och resultatet kan bli 
därefter. 
 
I artikeln Lean Implementation in Small and Medium Enterprises – a Singapore Context av 
Xiao Xia Xu m. fl. (2013) görs en undersökning där åtta företag ingår med syfte att 
utvärdera vilka faktorer som ger en lyckad implementering av Lean. Resultatet av 
intervjuer och analyser visade att de vanligaste framgångsfaktorerna var: 
 

 Åtagande och engagemang från företagsledningen - ett strukturerat Lean-
program som följar organisationens långsiktiga mål och visioner 

 Visuell kommunikation och tydlig presentation av vinsterna på grund av Lean, 
framträdande information om prestanda i Lean-projekt 

 Vidare identifierades tre stycken specifika verktyg som varit framträdande vid 
genomförda i implementeringar: 

o Value Stream Mapping 
o 5S 
o Visual Management System 

 

2.3 VSM - Value Stream Mapping 

VSM, Value Stream Mapping, är ett verktyg som används för att visualisera och få 
förståelse för flöden av material och information genom en process. Det ger en 
överskådlig bild av de aktiviteter som är involverade i en produktionsprocess, och 
redogör huruvida dessa är värdeskapande eller inte. Genom att använda VSM kan 
värdeskapande tid optimeras och slöseri elimineras, vilket resulterar i sänkta 
produktionskostnader, kortare ledtider och troligtvis också högre kvalitet (Lacerda m. 
fl., 2015). Metoden går ut på att kartlägga nuvarande prestanda genom att observera och 
rita upp produktionskedjan och dess aktiviteter, för att sedan med detta som grund ta 
fram en optimerad framtida kartläggning tillsammans med en plan för att uppnå de nya 
målen. Fokus läggs huvudsakligen på varje aktivitets värdeskapande, tiden olika 
aktiviteter tar samt de ekonomiska aspekter dessa medför. Cykeltid, ledtid och takttid 
kalkyleras. 
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2.4 5S 

5S är en metod som används för att öka effektivitet genom att hålla ordning och reda på 
arbetsplatsen, för att till exempel undvika att tid förloras på grund av att saker inte 
ligger på rätt plats eller är svåråtkomliga på grund av oreda. Metoden kommer också 
den från Japan och ursprungligen Toyota, och de fem S:en står översatt från japanska till 
svenska för Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera och Skapa vana (The Lean Toolbox, 
2007).  Detta arbete sker i nära samarbete med användarna av aktuell arbetsplats och 
påverkar tillverkningsprocessen mer indirekt än till exempel VSM. I rapporten kommer 
5S därför behandlas mest på ytan men metoden anses vara mycket värd att satsa på i ett 
fortsatt arbete efter denna studie. 

2.5 VMS – Visual Management System 

Visual Management System eller Visual Control handlar om ett visuella styrsystem där 
information och kommunikation sker genom användandet av visuella signaler istället 
för genom text eller liknande. Detta för att informationen ska vara så tydlig och 
lättillgänglig som möjligt. Ett exempel på en metod är Kanban, som ökar effektiviteten i 
en produktion genom strävan efter att den ska genomföras JIT (Just In Time) och bidrar 
till ett dragande flöde, som kan minska storleken på lager utan att förlänga ledtider. 
Systemet bygger på att aktiviteter i ett flöde kommunicerar med varandra via så kallade 
Kanban-kort för att förhindra överproduktion och alltid hålla lagom stora säkerhets-
lager mellan aktiviteterna (Melton, T., 2005). Istället för större lager används så kallade 
Supermarkets där lagerstorleken är begränsad och bara fylls på om det behövs, vilket 
sker när en aktivitet efterfrågar det via signal med Kanban-kort.  
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3 Fallstudie på Octa AB 

Intervjuer har genomförts med medarbetare genom hela produktionslinan med syfte att 
få förståelse för hur Lean tillämpas i dagsläget och vilka strategier företaget har. Förslag 
på förbättringsområden och en strategi för hur Lean mest effektivt kan implementeras 
har tagits fram. 

3.1 Intervjuer – hur ser det ut i dagsläget 

Octa AB genomgick ett ägarbyte för ett par år sedan. Innan dess hade fabriken ett stort 
företag som ägare, med närmare 1000 gånger fler anställda än i dagsläget. Anledningen 
till ägarbytet grundade sig mycket i att fabrikens verksamhet hade hamnat utanför den 
tidigare ägarens strategiska intresseområde och inte genererade tillräckligt stora 
inkomster. I och med ägarbytet hamnade verksamheten som högt prioriterad inom det 
nya företaget, och verksamheten gick nu ifrån att arbeta enligt gamla utdaterade 
arbetssätt till att nu ha möjligheten att utveckla egna mer anpassade. 
   
För att få en bild av hur Octa AB arbetar idag och vilka tankar och åsikter medarbetarna 
har om arbetssättet genomfördes intervjuer med anställda på fabriken. Intervjuer 
genomfördes med anställda från olika avdelningar och positioner för att få höra var 
olika åsikter fanns och hur detta påverkade arbetssättet. 
 
Frågorna som ställdes var uppdelade i två områden; det första handlade om slöseri på 
fabriken och i produktionen och utgick från de 7+1-slöserierna, och det andra mer 
generellt om Lean och Lean-kulturen inom organisationen. Vid det första besöket på 
fabriken fick vi veta att fabriken genomfört en omfattande Lean-satsning runt 
millennieskiftet, men som inte blev någon större framgång. Vi har förstått att uttrycket 
Lean production fått en dålig stämpel sedan dess och har därför valt att inte grunda 
frågorna i uttrycket. Istället har uttryck som slöseri och resurseffektivitet fått stå som 
grund i intervjuerna. Mer om den tidigare Lean-satsningen i kapitel 3.2. 
 
De personer eller avdelningar som intervjuades var: 
 

 Planering och produktionsstyrning  
 Lager – ute och inne i fabriken 
 Truckförare  
 Operatör som förbereder produktionslinan för produktion 
 Operatör som kör produktionen  
 Chef för produktionen   
 Teknikavdelningen 

 
Svaren från intervjuerna sammanställs i kapitel 3.2, och slutsatser presenteras i 
kapitel 5. Frågorna som ställdes och anteckningar från intervjuerna finns att läsa i Bilaga 1. 
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En Lean-metod som idag används på fabriken är VMS, och då användandet av 
informationstavlor. Vid tavlorna hålls varje dag möten med medarbetarna för att till 
exempel informera om vad som sker i fabriken, visa aktuella nyckeltal och vilka 
prioriteringar som finns för tillfället.  
 

 
Figur 4. VMS tavlor i fabriken där möten sker varje dag för att medarbetarna ska vara 
uppdaterade på hur det går för fabriken i dagsläget.  

3.2 Tidigare Lean-försök och möjligheterna för Lean idag 

För mer än tio år sedan genomfördes under den tidigare ägarens ledning ett försök att 
implementera Lean på fabriken. Detta försök fick inte det genomslag man hade planerat 
och ses idag av många som ett misslyckande. Orsakerna till vad som gick snett verkar 
vara många, men efter att ha genomfört intervjuerna och hört liknande åsikter från 
många håll verkar det i huvudsak handla om brister i ledningens tillvägagångssätt och 
engagemang. Just att ledningen engagerar sig är en av huvudfaktorerna för att lyckas 
med en Lean-implementering enligt både Scherrer-Rathjeo m. fl. (2009), och Xiao Xia Xu 
m. fl. (2013) i deras studier som beskrivs i kapitel 2.2, och detta är något som märks 
tydligt när det förra implementeringsförsöket kommer på tal. 
 
Vissa menar att den dåvarande ledningen såg fabriken som en "Toyota-fabrik" och 
genomförde implementeringen som om det vore en. Med detta menade de att metoder 
användes utan att ta hänsyn till att de hade sitt ursprung hos en av världens största 
biltillverkare och var anpassade efter dem snarare än en liten fabrik med ett hundratal 
anställda. Detta fick konsekvenserna att metoderna inte fungerade effektivt och istället 
försvårade arbetet.  
 
Andra menar att ledningen misslyckades med just ledarskapet och inte helhjärtat gick in 
för satsningen utan istället delade ut ansvaret att implementera Lean på underordnade 
chefer, som i sin tur var för lite pålästa för att förstå de specifika behov fabriken hade.  
 
På frågan om kunskap måste tillföras utifrån eller om någon redan anställd skulle kunna 
få uppdraget att införa Lean blev svaret lite delat. Idag finns medarbetare på fabriken 
som har ansvar för att vissa arbetsmoment ska ske enligt Lean-principer, men dessa 
aktiviteter ofta hamnar i skuggan av aktiviteter som är närmare kopplade till 
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produktionen och därför har högre prioritet. Om en intern redan anställd skulle tilldelas 
en tjänst med fullt fokus på Lean tror vissa att risken ändå finns att andra uppgifter 
skulle inkräkta på dennes arbete då det i dagsläget finns så mycket att göra på fabriken. 
 
Fabrikens uppbyggnad och layout är en annan faktor som nämns av nästan alla 
intervjuade och som då beskrivs som ofördelaktig. Fabriken är gammal och de flesta av 
produktionslinorna har stått där de står idag sedan länge. Maskinerna som används är 
stora och mer eller mindre permanent placerade där de står, vilket gör ombyggnationer 
i fabriken svåra utan att stoppa produktionen. Dagens behov är annorlunda än de var 
när maskinerna placerades ut, och idag sker många processer i tillverkningen på olika 
områden i fabriken vilket gör att mycket onödiga transporter krävs när material måste 
förflyttas mellan olika steg i produktionen, se Figur 5. Istället för att ske enligt 
löpandeband-principen sker många processer snarare i ett zick-zack-mönster genom 
fabriken. Detta medför många bieffekter, till exempel att många mellanlager placerats på 
mindre fördelaktiga ställen i fabriken samtidigt som de ofta är feldimensionerade på 
grund av platsbristen som råder. Fabrikens layout ger som resultat av detta upphov till 
många olika typer av slöseri, bland annat väntan, onödiga transporter, flera lager och 
onödiga rörelser.  
 

 
Figur 5. Mellanlager där material väntar på nästa steg i produktionen. Lagret har ingen direkt 
anslutning till det steget och materialet måste därför förflyttas med truck när det ska vidare.  

 
Företaget växer mycket och för att kunna möta kundernas allt större ordrar krävs att 
produktionen sker i full kapacitet. Flera planer och idéer om förändringar och 
ombyggnationer finns på fabriken, men i dagsläget är de inte möjliga att genomföra på 
grund av de produktionsstopp de skulle medföra och då troligtvis försämra 
kundrelationer och möjligheter till att plocka in nya ordrar. Organisationen är byggd 
med fabrikens lokal som grund snarare än att fabriken är byggd efter hur 
organisationen ser ut och hur behoven ser ut idag. 
 
Ett projekt som planerats men inte genomförts, mycket på grund av det produktions-
stopp det skulle medföra, är ett där transporten av material inom fabriken skulle 
förbättras. En del av produktionen har pellets av ett visst material som råvara, som idag 
levereras från leverantören i säckar om drygt ett ton. 
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Från att de levereras till fabriken till att de används i produktionen måste de genomgå 
en rad olika aktiviteter. Först måste de lastas av lastbilen de kommer på, för att sedan 
transporteras in till ett lager. Väl inne på lagret måste en lämplig lagerplats finnas där 
säcken på lastpall placeras efter aktuell pallstorlek och i den ordning de ska användas 
för att bland annat inte åldras för länge. När produktionen önskar materialet måste det 
plockas ner från lagerhyllan och transporteras till maskinen det ska användas i. Innan 
det kan användas i maskinen måste säcken vändas upp och ned i en behållare som sedan 
kan användas för att mata materialet till det slutgiltiga steg där det används i 
produktionen, se Figur 6. 
 

 
Figur 6. Säckar med material, i väntan på att användas och uppochnervända i behållare. Systemet 
som säckarna används i är tid- och resurskrävande. I och med att produktionen ökar på fabriken 
skulle materialdistributionen i fabriken behöva optimeras. 

 
En idé som finns för att minska antalet steg från leverans till produktion är att installera 
ett system där stora silos utanför fabriken är kopplade till ett rörsystem som leder 
direkt från silon till maskinerna via rör i taket. Då skulle pelletsen kunna köpas på 
lösvikt och levereras på tankbil som direkt kan fylla på silorna. Detta skulle medföra att 
flera aktiviteter i både lagerhållning och transport skulle försvinna, samtidigt som 
arbetet med att ta hand om och återvinna engångsförpackningarna och säckarna skulle 
försvinna helt. 
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4 Diskussion och slutsats   

Lean härstammar från Toyota och beskriver på vilket sätt det företaget på sin tid nådde 
framgång och med vilka metoder de genomförde arbetade med. När man pratar om Lean 
idag faller det lätt i glömska att olika företag har egna specifika behov för att bli effektiva 
och även olika grundförutsättningar för att lyckas med det. I fallet Octa AB är behovet av 
en mer effektiv organisation stort för att kunna kunna ligga steget före sina 
konkurrenter. Samtidigt är grundförutsättningarna för att implementera Lean relativt 
dåliga, mycket på grund av det dåliga rykte Lean fått sedan misslyckandet vid det 
senaste försöket. Här behöver därför implementeringen noga anpassas efter företaget 
för att kunna lyckas. Det första steget skulle vara att kalla projektet något annat än Lean, 
kanske The Octa Way eller bara Vårt arbetssätt, för att understryka att det är ett 
skräddarsytt arbetssätt de använder sig av.  
 
Lean kan inte implementeras utan ett enat och samspelt företag. Organisationens 
ledning är den avdelning som måste engagera sig mest och i grunden brinna för att 
lyckas, man skulle kunna beskriva det som att ingen i organisationen ska ha ett större 
intresse att lyckas än ledningen själv. Samtidigt måste delarna av ledningen vara väl 
fungerande tillsammans, leda projektet på ett gemensamt sätt och brinna för ett 
gemensamt mål. 
 
Generellt gäller att Lean inte nödvändigtvis måste presenteras som just Lean, utan lika 
väl kan uttryckas på ett annat sätt så länge grundprinciperna är desamma. Lean har varit 
med ett tag och konceptet är inte längre en nyhet ute i industrierna, och på vissa håll kan 
det mycket väl blivit ett uttjatat uttryck utan större funktion medan det på andra håll 
kan vara ett mycket starkt ledord. Här märks vikten av att anpassa implementeringen 
efter organisationen, förstå dess tidigare relation till Lean och bemöta den därefter. Lean 
härstammar i huvudsak från stora industrier, och detta är något som vid flera tillfällen 
påpekats under besöket på Octa AB, vid jämförelser som till exempel att Octa AB inte är 
någon Toyota-fabrik med raka produktionslinor och att de mer känns som ett 
"familjeföretag". Detta beskrivs bero på att företaget är ett av de större företagen på en 
liten ort, där många är släkt och vänner med andra anställda och lätt kan kommunicera 
med alla på företaget och ledningen arbetar nära och tillsammans med övriga anställda. 
Att fabriken inte är uppbyggd som den Toyota-fabrik som refererades till ovan stämmer 
på många håll, och betyder ofta att förutsättningarna för en effektiv produktion är 
sämre. Det ligger också en vikt i att företaget är mer som ett "familjeföretag", och detta 
medför både för och nackdelar. En situation som kan uppstå är att kommunikation sker 
via fel vägar inom företaget och gör att informationsutbyte sker onödigt långsamt. 
 
Ett exempel är om en medarbetare på teknikavdelningen får i uppgift att informera 
marknadsavdelningen om någonting, och går till sin vän som jobbar på 
marknadsavdelningen istället för att gå direkt till chefen för avdelningen. Att kringgå 
chefen är något som då händer undermedvetet och medför att arbetet på marknads-
avdelningen blir mindre effektivt och kommunikationen lidande. Chefen har en 
nyckelroll i planeringen av sin avdelning och ofta en övergripande plan med resten av 
företaget när olika arbeten delegeras ut bland de anställda på sin avdelning. Den 
information som vännen hade kanske inte har lika hög prioritet på marknads-
avdelningen som denne trodde och därför sinkar ett viktigare projekt om det sprids på 
fel sätt.  
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Undantag finns givetvis då informationen är tänkt till en specifik person, men generellt 
sker informationsutbyte mer kontrollerat om det sker på ett standardiserat sätt istället 
för att baseras på vilka som känner varandra bäst. 
 
Om detta är ett typiskt beteende för mindre företag är svårt att kontrollera, men 
intervjuerna på Octa AB antydde att det var mycket vanligare nu som "familjeföretag" än 
under den tidigare ägarens styre, som var mer åt det standardiserade hållet. Samtidigt 
ansågs under intervjuerna att beteendet också innebär försämrad kvalitet på 
informationsutbytet, vilket exemplet om teknik- och marknadsavdelningen beskrev 
ovan. 
 
Det positiva som under intervjuerna togs upp angående känslan av ett "familjeföretag" 
var att alla känner sig mer delaktiga i företaget och allt de gör ger en tydligare skillnad i 
hur företaget presterar. Många anställda har till exempel aktier i företaget och känner 
därför motivation att prestera mer nu när deras handlingar på arbetsplatsen gör mer 
skillnad än innan ägarbytet.  
 
En trolig grund angående hur små och stora företag skiljer sig ifrån varandra ligger i 
möjligheterna de har att effektivt implementera Lean. Mindre företag verkar innebära 
mindre kompetens och kunskap om Lean inom företaget i grunden och mindre budget 
att göra något åt det med. 
 
En annan faktor som skiljer dem åt är att mindre företag troligtvis har mindre behov av 
kontroll för att fungera effektivt. Ett stort företag är ett mycket komplext system och 
kräver mer standardiserade metoder för att fungera. Hos ett mindre företag behöver 
inte alltid alla processer och metoder vara allt för standardiserade för att fungera väl.  
Så länge medarbetarna vet vad de gör och fungerar tillsammans kanske de arbetssätt de 
föredrar är effektivare än metoder designade för industrier med hundratals gånger fler 
medarbetare. Mindre avancerade metoder räcker ofta långt, vilket också passar mindre 
företag då mer komplexa metoder ofta kräver både pengar och kunskap mindre företag 
sällan sitter på. Viktigast är istället att de resurser och den kunskap som redan finns 
utnyttjas maximalt och metoderna kan anpassas efter behoven. 
 
För att få igenom en implementering av Lean skulle en person eller arbetsgrupp behöva 
tillsättas på uppdrag av ledningen. Skulle en intern person eller grupp tillsättas finns 
risken att denne blir tilldelad uppgifter den tidigare arbetat med på företaget då den är 
komfortabel i de arbetsuppgifterna sedan tidigare. Ett exempel på detta kom fram under 
intervjuerna på Octa AB, och handlade om att det idag finns personer med ansvar för att 
vissa processer sker enligt Lean-principer. Dessa personer har fått detta uppdrag utöver 
sina ordinarie positioner, och det är här problem uppstår. Fabrikens verksamhet växer 
mycket och de anställda har mycket att göra, ofta mer än de hinner med. Detta gör att 
uppdraget att sköta Lean-delarna prioriteras ned för att ge plats åt mer akuta och 
kortsiktigt vinstskapande uppgifter. Skulle däremot en extern person eller grupp utan 
tidigare arbetsuppgifter inom företaget tillsättas på en tjänst med fokus på enbart Lean-
frågor skulle detta problem troligtvis försvinna då det är mycket tydligare vad denne har 
för uppgift.  
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Ett tydligt problem som mindre företag har är att det ha begränsade möjligheter till att 
göra större investeringar relaterade till produktionen. Framförallt i ett litet företag som 
Octa AB som just nu växer och där produktionen måste vara igång konstant. Detta leder 
till att idén om att byta ut leveranssättet av råvaran pellets från säckar till stor silo inte 
är genomförbar i dagsläget då sådan ändring kräver stopp i produktionen. Om man med 
olika mindre Lean-metoder kan korta ledtiden för dagens produktion och bygga upp ett 
tillfälligt säkerhetslager, för att säkra leveranser till kund för en tid framöver, skulle man 
kunna stoppa produktionen tillfälligt för att installera det nya systemet utan att kunder 
påverkas allt för mycket. 
 
Fortsätter företaget att växa i den takt det gör idag kommer en installering av silo-
systemet att krävas för att kunna möta kundernas efterfrågan. Väntar företaget för länge 
med att ta tag i installationen kommer det bara bli svårare och svårare att genomföra 
den då produktionen kommer vara ännu mer belastad. 
 
Fallstudien behandlar endast ett företag vilket innebär att slutsatserna som dragits 
passar bra och kan användas i sammanhang med just detta företag. Detta betyder att de 
inte nödvändigtvis gäller om man undersöker vad som krävs för att implementera Lean i 
ett annat företag, oavsett om det är i samma branch eller i samma storlek. Mycket i 
implementering av Lean handlar om kulturen och historien i företaget, vilken är unik för 
alla företag. Slutsatserna kan däremot troligtvis med olika små medel anpassas för att 
användas även i andra fall.  

4.1 Hur bör Octa AB gå till väga för att genomföra en lyckad 
implementering?  

För att genomföra en lyckad Lean-implementering bör Octa AB göra följande: 
 

 Övertyga hela ledningen om att implementeringen är rätt väg att gå  
 Sätta en person eller grupp som enbart behandlar frågan om Lean på uppdrag av 

ledningen  
 Grundligt undersöka vilka områden som är i störst behov av en effektivisering 

och där det är lättast att göra skillnad  
 Inte implementera alla metoder på en gång utan utföra det i små kontrollerade 

etapper   
 Anpassa metoderna efter fabrikens specifika behov  
 Inte referera till begreppet Lean på grund av den stämpel det fått 

4.2 Reflektion och fortsatt arbete 

Fallstudien som gjordes på Octa AB var till för att få en överblick om vad som behöver 
göras för att kunna implementera Lean i fabriken. Med enbart intervjuer är det inte 
alltid helt lätt att få en verklig uppfattning om hur det egentligen ser ut, till exempel kan 
truckföraren bli orolig att om det sker för många optimeringar kan denne förlora jobbet. 
Truckföraren kan kanske bli blind i sitt synsätt på sina uppgifter då det som utförs mer 
eller mindre ser likadant ut varje dag, och därför kanske inte reflekterar över hur 
mycket slöseri som faktiskt sker. Ett fortsatt arbete på det specifika fallet skulle vara att 
kartlägga truckarnas rörelser i fabriken under en dag, vilket skulle ge en tydlig bild över 
dess rörelser och vart ändringar kan göras för att effektivisera. Liknande mätningar 
skulle också kunna göras för övriga intervjuade. 



15 
 

Vid intervjuer har det framkommit att operatörerna inte har några väntetider, och att 
det alltid finns något att göra. Här skulle VSM behöva genomföras då det finns risk att 
även om operatörerna alltid har något att göra, kanske det inte alltid är värdeskapande. 
Detta har varit svårt att komma fram till enbart med intervjuer. Sedan behöver 
produktionen ses över för att se hur man kan komma till rätta med eventuellt icke 
värdeskapande processer och efter det se till att den tid som operatören nu har ledigt 
fylla med uppgifter som är värdeskapande. 
 
Intressant hade varit att göra fallstudien på fler företag som liknar Octa AB. Detta hade 
troligtvis gett många fler infallsvinklar och kunnat resultera i ett mer generellt svar för 
de undersöktas gemensamma bransch och storlek. 
 
Arbetet behandlar ett brett område men har behövts begränsats mycket på grund av 
tidstillgången som funnits. Ett större arbete, som till exempel ett masterexamensarbete, 
hade troligtvis tillåtit mer fördjupade analyser, mer noggranna beräkningar och mer 
trovärdiga slutsatser. Vi studenter som genomfört arbetet har en relativt liten 
erfarenhet av området Lean production, vilket gör att genomförandet av arbetet kan ha 
utförts på sätt med potential att utvecklas vidare, och slutsatserna påverkats därefter. 
Slutsatserna som presenterats i denna rapport bör därför ses med ett kritiskt öga, och 
mer arbete bör genomföras med de riskfaktorer som finns kring dem för att de med 
säkerhet ska kunna användas som grund vid en Lean-implementering. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuanteckningar 

Företag A är företaget där intervjuerna har gjorts, företag B är den tidigare ägaren av 
företag A.                     

       Överproduktion? 
o   Teknikavdelningen 

       Mycket pga många steg i produktionen, det är en start och en slut 
sträcka i varje steg vilket innebär att det första steget måste föras 
längre eftersom start- och slutsträckan i varje del blir dålig och 
måste kapas bort.  

       Producerar längre än vad som behövs för att det är standard och 
lättare att tillverka. 

o   Planering  

       Inga mellanlager  
       PIA sjunkit rejält sen en Lean-satsning gjordes runt ca 2000  
       JIT  
       Det finns ingen överproduktion mer eller mindre  
       Anledningen till att överproduktion inte finns längre är att det 

jämförs med lång tid tillbaka och då har det blivit stora förbättringar 
o   Lager  

       Idag mindre, förr Företag B jättemycket  
       Skrota en del gamla Företag B grejer  
       Företag B stort företag och köpte utan att reflektera över nya 

priser och vad som är aktuellt nu, t.ex. köpte man skruv från Kina 
utan att kolla om det var billigare från närmare företag  

o   Dukare/Råvaruförråd 

       Nu produceras mot kund direkt inte så mycket lager längre 
       Det såg han som en negativ sak, blir mer stressigt 

o   Tillverkningschef  

       Kör mot buffertlager idag, Tänkt att köra mot prognos för att möta 
kund. Tänker på och är medvetna om överproduktion  

       Gjort VFA men det var länge sedan 
o   Team Leader produktionslinan 

       Ständigt projekt att minska t.ex. överlängder, men de behövs ofta 
till kontroller och näste steg i produktionen  

       Försöker hålla t.ex. dukttjocklek precis vad kund efterfrågar, inte 
använda för mycket material 

o   Truckförare 

       Inte frågats 
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       Väntetid? 
o   Teknikavdelningen 

       Råmaterialbrist, finns flera orsaker som systemfel på egen sida, få 
inventeringar, dålig koll på hur mycket material som finns, 
leverantörens fel (förmodligen inte anledningen så ofta) 

 

o   Planering  

       - 
o   Lager 

       Det förekommer men det finns alltid andra uppgifter att göra som 
att sortera och fixa runt omkring grejer så som att skicka tillbaka 
behållare till leverantörer i andra länder 
       Med andra ord så är det väntetider på värdeskapande grejor 

men arbetaren får inte ledigt utan har andra saker att göra 
vilket får det att se ut som att det alltid finns saker att göra = 
"värdeskapande"  

       Om en truck inte är ledig kan man få göra saker som inte kräver en 
truck 

o   Dukare/Råvarulager 

       Råvaror sena, men ingen vila för det  
       Men det kanske inte är värdeskapande att det blir sådant 

strul  
       Onödigt mycket råvara av samma slag på pall i råvarulagret hade 

det istället kommit på till silo istället hade det sparat en massa plats 
och tid  

       Duka in en dag ibland 2-3 dagar i förväg 
o   Tillverkningschef  

       Ute i produktion kan det vara vänta från teknikavdelningen och 
från planering 

o   Team Leader Produktionslinan  

       Inga direkta, vi är medvetna om att inte vänta, det finns alltid något 
annat att göra. 

o   Truckförare 

       Finns ingen väntetid, alltid något att göra 
       Onödiga transporter? 

o   Teknikavdelningen 

       Mycket onödiga transporter, många buffertlager, många 
trucktransporter och små förflyttningar, behöver stödköpa från 
utlandet, får då många produkter som inte får plats inomhus, ont om 
plats, dålig layout 

o   Planering  

       Lagt om så att det blir bättre flöde och inte så många mellanlager 
       Märks inte så mycket i planeringen 

o   Lager  

       Mycket, pga 
       Plats brist 
       Långa avstånd 
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o   Dukare/Råvarulager 

       Långa sträckor att köra! Förbättringsområde med många 
förbättringsmöjligheter 

o   Tillverkningschef  

       Fabriken zickzack, fabrikens layout för det svårt att inte ha 
onödiga transporter 

       Silo-projekt prioriteras ner 
o   Team Leader Produktionslinan  

       Många ingående delar och många transporter i mantlingen, det är 
fabrikens layout som spökar till det, ingen toyota-fabrik som är rak 

o   Truckförare 

       Nej inga direkta det flyter på 
       Möjligheten finns att påverka layouten 

       Överarbete? 
o   Teknikavdelningen 

       Nödvändigt för att vara klassledande inom vissa områden 
o   Planering  

       Svårt att svara på 
o   Lager  

       Inget större problem 
o   Dukare/Råvarulager 

       - 
o   Tillverkningschef  

       Gör för noga test-kontroller av varorna, testar allt för att vara 
100% på att varan levererar som tänkt 

o   Team Leader Produktionslinan  

       - 
o   Truckförare 

       - 
       Omarbete? 

o   Teknikavdelningen 

       Kontroll av produkt görs endast i sista steget vilket leder till att om 
en av 16 sammansatta produkter är fel behöver hela varan kasseras 
och göras om  

       Statistik kontroll av produktionen för att minska omarbeten 
o   Planering  

       - 
o   Lager  

       Det står Företag B lite här å var på grejer, ibland pallbyte pga dåligt 
levererat och det var svårt att göra något åt det då Företag A är en 
för liten kund/litet företag 
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o   Dukare/Råvarulager 

       Ändras en order måste det dukas om, men händer inte så jätteofta 
       Morgonmöten förvarna om aktuella ändringar, positiv inställning 

till dessa möten då de ger en överblick och snabb kommunikation 
mellan avdelningar 

       Positivt med ett litet företag - snabb kommunikation. Hade det 
varit ett stort företag tex Företag B hade det tagit längre tid och 
längre väntan 

o   Tillverkningschef  

       - 
o   Team Leader Produktionslinan  

       En del, mycket pga mänskliga faktorn 
o   Truckförare 

       - 
       Onödiga Lagerbuffertar? 

o   Teknikavdelningen 

       - 
o   Planering  

       Det har förbättrats 
       Vid byte av produkter kan råvaror bli kvar som sedan inte kan 

användas i nyare produkter vilket leder till kassering 
       För stora volymer i färdigvarulager, pga felaktiga prognoser som 

sedan inte kan säljas och tar mycket plats, eller att dom tar plats tills 
dom säljs 

o   Lager  

       Ostrukturerat lager 
       Har lager lite här å var  
       För lite plats måste anpassa platser 
       Många produkter är inte möjliga att lagra på höjden vilket leder till 

att lagerna tar mycket plats 
o   Dukare/Råvarulager 

       Onödigt mycket råvara av samma slag på pall i råvarulagret hade 
det istället kommit på till silo istället hade det sparat en massa plats 
och tid 

       Duka in en dag ibland 2-3 dagar i förväg 
o   Tillverkningschef  

       Buffertlager finns för att möta kundernas behov och ha snabba 
leveranstider 

o   Team Leader Produktionslinan  

       Funkar bra inga direkta 
o   Truckförare 

       Finns en del onödiga lager men det har att göra med plats brist 
vilket leder till att man behöver ställa saker på olika ställen eller 
olika saker på samma ställe 
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       Onödiga rörelser? 
o   Teknikavdelningen 

       Speciellt ute på golvet, ofta kan det ha att göra med arbetssättet för 
operatören, t.ex. en erfaren operatör sätter igång linan och börjar 
sedan att preppa för nästa moment, medans en mindre erfaren 
operatör preppar linan och nästa moment innan denne startar linan 

o   Planering  

       - 
o   Lager  

       - 
o   Dukare/Råvarulager 

       Pga platsbrist behöver vissa varor flyttas på för att komma åt det 
man ville komma åt 

o   Tillverkningschef  

       5S tänket finns men mer på Företag B tiden men grupperna tänker 
fortfarande i dom banorna 

o   Team Leader Produktionslinan 

       Man måste bevaka produktionens alla delar, men om man har lite 
erfarenhet kan man göra andra saker samtidigt 

o   Truckförare 

       Ja pga plats brist, ibland måste man ställa produkter i vägen för 
varandra för att de ska få plats, optimalt vore om det fanns fler 
platser så varor inte behöver flyttas på. 

       Outnyttjad kompetens 
o   Teknikavdelningen 

       - 
o   Planering  

       Idag gör en medarbetare fler arbetes områden jämfört med 
tidigare. Det är kostnadsbesparade men kvaliteten kan bli lidande 

o   Lager 

       - 
o   Dukare/Råvarulager 

       - 
o   Tillverkningschef 

       Det finns med finns inga tankar eller system för att få upp dem till 
ytan 

o   Team Leader Produktionslinan  

       - 
o   Truckförare 

       - 
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       Lean, finns det någon kultur idag? 
o   Teknikavdelningen 

       Nej finns få regler 
       Kulturen bygger på gamla medarbetare som har koll och gör grejor 

efter rutin 
       Känns mer som ett familjeföretag idag mot tidigare då det var en 

del av en stor koncern 
       Alla är mer involverade och vill att det ska gå bra pga att man t.ex. 

köpt aktier 
       Finns inget Lean-tänk i den bemärkelsen 

o   Planering  

       Inte köra mer per dag än nödvändigt för att undvika över 
produktion 

       Finns Lean mål? 
       Inga mål direkt 
       Var en hårdkörning runt 2000 
       Sen dess finns det i ryggmärgen och ger ett Lean-tänk utan att 

nya arbetare tänker på det 
       Nya får ingen Lean-bok i handen direkt 

o   Lager 

       Tänker inte på det dagligen, mycket snack när det begav sig på 
Företag B-tiden. 

o   Dukare/Råvarulager 

       Det har blivit bättre sen Företag A kom in i bilden 
       Mer ekonomiskt tänk idag, spar in på lager osv. På Företag B-tiden 

köptes det in för miljoner utan problem som bara blev ståendes 
       5S  

       är ett etablerat uttryck sedan länge bland anställda, men nya 
får nog inte samma info 

       Har knappt tid med 5S 
o   Tillverkningschef  

       Idag ingen Lean-kultur däremot jobbas det med VMS regelbundet 
       Det finns ett tänk men ingen utryckt Lean-anda 
       Jobbar med ständiga förbättringar pratar mycket mer om 

avvikelser 
o   Team Leader Produktionslinan 

       På Företag B-tiden var det inte så viktigt med slöerier, för man 
hade ett så stort bolag bakom sig 

       Nu tänker många mer på det, det har att göra med att Octa AB ett 
mindre (en positiv sak) 

o   Truckförare 

       Ingen kultur finns, man har egna planer 
       Det flyter på rätt bra 
       Huvudtanken är att aldrig åka tom 
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       Lean, Föra in kunskap? 
o   Teknikavdelningen 

       Ja det skulle behövas för att om Lean ska implementeras 
o   Planering  

       - 
o   Lager 

       - 
o   Dukare/Råvarulager 

       - 
o   Tillverkningschef  

       En Lean-person låter bra men den personen skulle förmodligen 
överrumplas med andra uppgifter som är viktigare där och då 

       Idag har personer delat ansvar för avvikelser, men det är lätt att 
det prioriteras bort pga andra viktigare uppgifter  

o   Team Leader Produktionslinan 

       - 
o   Truckförare 

       - 
       Lean, hur ska man göra för att implementera Lean? 

o   Teknikavdelningen 

       Inte nämna ordet Lean för det kan klinga illa och kännas som en 
för stor grej 

       Stycka istället upp det i de olika delarna då kommer nog alla att 
säga ja till alla under delar till Lean men just Lean i sig är tveksamt 

    Den högste (VD) måste brinna och driva igenom Lean om det ska 
implementeras på ett bra sätt. T.ex. coatchen i ett fotbollslag kan inte 
ge träningen till en spelare för att sedan gå och göra annat. 

    Lean har mjuknat inom mindre företag och man går till den man 
känner inom teknik istället för att man går till chefen för 
teknikavdelningen 

o   Planering 

       - 
o   Lager 

       Tid och plats krävande att implementera Lean i lager 
       Om Lean ska köras igen, gör det inte så komplicerat, det blev för 

mycket senast 
o   Dukare/Råvarulager 

    Hade varit bra med någon som ansvarar för lagervård och 5S tex, blir 
att man struntar i 5S pga prioritering att köra ut grejer till 
produktion tex. 

o   Tillverkningschef 

       Jobbar med ständiga förbättringar pratar mycket mer om 
avvikelser 

o   Team Leader Produktionslinan 

       - 
o   Truckförare 

       - 
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       Lean, Hur gick tidigare Lean-försök? 
o   Teknikavdelningen 

       - 
o   Planering 

       Nja blev lite stelt och styltigt 
       Fick göra en variant, Ledningen var väldigt på och körde stenhårt 

på Toyotas sätt men det blev svårigheter pga metervara mot Toyotas 
styckvaror 

       Mer en processindustri, t.ex. pappersmassa har inte styckvaror på 
samma sätt 

       Storleken på företaget inte direkt anledning till varför ändringar i 
Lean har behövts göras 

o   Lager 

       Lite fjantigt med Lean att sätta upp en skylt för allting, t.ex. där 
saxar ska hänga står det en skylt 

       Lager var inte lika inkluderade i Lean-satsningen, produktion hade 
redan använt dess metoder 1-2 år innan det kom till lager 

o   Dukare/Råvarulager 

       - 
o   Tillverkningschef 

       Det blev för hård start och blev nästan löjligt, för att lyckas med det 
måste ledningen sälja in Lean konceptet smidigare och dela upp 
implementeringen 

       Drivkraften att jobba Lean blir inte lika stark för om man 
effektiviserar för mycket behövs jag inte sedan. På Toyota hade man 
livstids anställning, gjorde men an effektivisering så att man inte 
behövdes där blev man omplacerad inte att man förlorade jobbet. 

o   Team Leader Produktionslinan 

       Stort motstånd och fick en dålig stämpel för att det blev för mycket 
på en gång och att Företag B trodde att det var en Toyota-fabrik, 

       Idag finns det inget direkt Lean-tänk 
o   Truckförare 

       - 
 


