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I 

 

Förord 

 

Detta examensarbete har genomförts på Luleå tekniska universitet och är avslutningen på 

civilingenjörsutbildningen maskinteknik med inriktning mot produktion. Examensarbetet 

utgör 30 hp, vilket motsvarar 20 arbetsveckor i tid. 

 

Arbetet utfördes under perioden december 2008 – maj 2009 på uppdrag av Banverket i Luleå.  

 

Jag vill tacka min handledare på Banverket i Luleå, Per-Olof Larsson-Kråik, som har funnits 

till hand under hela arbetets gång, för stöttning och vägledning. Jag vill även tacka min 

examinator Torbjörn Ilar på Luleå tekniska universitet för granskning och rättning av 

rapporten. Vidare vill jag också tacka Björn Svanberg på Banverket, som varit initiativtagare 

och beställare av uppdraget. Jag vill även framföra min tacksamhet till alla andra, både på 

Banverket och på andra ställen, som har hjälpt mig att genomföra detta arbete genom att bidra 

med sin kunskap, tid och erfarenhet, ett stort tack till er alla! 

 

Slutligen så hoppas jag att Banverket kommer att få användning av mitt arbete och att man 

fortsätter jobba mot att nå Lean produktion! 

 

 

 

 

Elin Söderström 



II 

 

Sammanfattning 

 

De senaste fem åren har tågresandet ökat med 28 procent. Den ökade trafiken har lett till ett 

högt utnyttjande av anläggningar och fordon. Det har i sin tur medfört stora problem med 

punktligheten av tågtrafiken.  

 

För att matcha den ökande trafiken på Sveriges järnvägar ska detta examensarbete undersöka 

om man kan implementera Lean produktion för Banverkets byte av spårväxlar för att göra 

dessa mer effektiva. För att ta reda på vad Lean produktion egentligen är gjordes en 

litteraturstudie. Litteraturstudien fungerar i detta examensarbete som Banverkets BÖR-läge, 

det vill säga det mål man vanligtvis har med Lean produktion. Lean produktion förknippas 

oftast med tillverkningsindustrin men kan också användas inom andra områden. 

 

Lean produktion grundas på Toyota Production System som är en japansk produktionsfilosofi. 

Den överordnade principen i Lean production är att höja alla värden i verksamheten och att ta 

bort alla former av slöseri. På så sätt kan företag minska kostnader och samtidigt öka 

kundtillfredsställelse, marknadsandelar och lönsamhet. Lean produktion har 20 karaktärsdrag 

som i denna rapport kommer fungera som värdeord för jämförelsen av hur Banverket jobbar 

idag och hur de med hjälp av Lean produktion, skulle kunna jobba i framtiden. 

 

För att ta reda på var Banverket befinner sig i nuläget gällande Lean produktion, gjordes 

studiebesök hos kunder och entreprenörer till Banverket, såsom Vossloh Nordic Switch 

Systems, som är leverantör av Banverkets spårväxlar, och Strukton Rail, som är en av 

banverkets entreprenörer. Det gjordes även kvalitativa intervjuer med anställda inom 

Banverket för att få reda på hur Banverket jobbar med Lean produktion idag. Detta kallas i 

rapporten för banverkets ÄR-läge. 

 

När ÄR- och BÖR-lägena jämförs visas det att Lean produktion inte är något som Banverket 

arbetar aktivt med i dagsläget.  En stor utvecklingsmöjlighet finns om Banverket bestämmer 

sig för att tillämpa Lean produktion i framtiden. I denna rapport finns även rekommendationer 

hur man kan göra för att närma sig BÖR-läget.
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Abstract 

 

Over the past five years, the train travelling has increased with 28 %. The increased traffic has 

lead to high utilization of assets and vehicles. That has lead to big problems with the 

punctuality of the train traffic.  

 

To match de increasing traffic on the Swedish railroads, this master thesis will examine if 

there is a way to implement Lean production into Banverkets switching of their switch 

systems, to do them more effective. To figure out what Lean production really is, a literature 

study was made. The literature study in this master thesis works as the SHOULD-state for 

Banverket. The SHOULD-state is the common goal with Lean production. Lean production is 

often associated with the manufacturing industry, but it can be used in other areas too.  

 

Lean production is grounded on Toyota Production System that is a Japanese production 

philosophy. The superior principle in Lean production is to increase all value in the company 

and eliminate all kinds of waste. In that way, companies can decrease costs and in the same 

time increase customer satisfaction, market shares and profitability. Lean production has 20 

characteristic traits that in this report will work as value words for the comparison of how 

Banverket works today, and how they, with Lean production, could be able to work in the 

future. 

 

To find out Banverkets whereabouts in the work of Lean production, study visits were made 

to customers and entrepreneurs of Banverket, such as, Vossloh Nordic Switch Systems, who 

is a supplier of Banverkets switch systems, and Strukton Rail, who is one of Banverkets 

maintenance entrepreneurs. Qualitative interviews were made to examine how Banverket 

works with Lean production today. In the report, this is called Banverkets ARE-state. 

  

When the ARE- and SHOULD-states are compared, it shows that Lean production is not 

something that Banverket actively working with today. There potential of development if 

Banverket decides that they want to apply Lean production in the future. This report also 

contains recommendations on how Banverket can do to get closer to the SHOULD-state. 
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1  Inledning 

 

Detta är en introduktion till projektet och rapporten. Här förklaras bakgrunden till 

examensarbetet, syfte och mål och vilka avgränsningar som har gjorts för att utföra ett bra 

examensarbete. 

 

1.1  Bakgrund 

Järnvägens roll för persontrafiken har förändrats de senaste decennierna. Från att ha varit ett 

färdmedel framför allt för längre resor, är dagens tågtrafik också en viktig del i de regionala 

kollektivtrafiksystemen. Detta ställer högre krav på järnvägens punktlighet och effektivitet.   

I dag transporteras mer gods på järnväg än någonsin tidigare. Det finns också en ökad 

efterfrågan på godstransporter på järnväg, och järnvägstransporterna utgör ofta en viktig länk i 

transportkedjorna av gods till och från hamnarna eller till lastnings- och lossningsplatser, 

varifrån godset transporteras vidare.
1
 

  

I dag har Sverige ett järnvägsnät som mäter nästan 12 000 kilometer. Detta visas i figur 1. De 

senaste fem åren har tågresandet ökat med 28 procent. Den ökade trafiken har lett till ett högt 

utnyttjande av anläggningar och fordon. Det har i sin tur medfört stora problem med 

punktligheten.
2
 

 

                                                   
1 www.banverket.se, hämtat 2009-02-12 
2 Ibid. 

http://www.banverket.se/
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Figur 1. Sveriges järnvägsnät. Källa: Banverket (2009) 

 

Behovet av underhålls- och reinvesteringsåtgärder samspelar med mängden tåg, tyngden på 

tågen och hur tätt tågen går. En tät trafik ställer stora krav på att det förebyggande underhållet 

fungerar, genom åtgärder som syftar till att akuta fel inte ska uppstå. När felen uppstår måste 

de hanteras effektivt, annars uppstår stora spridningseffekter. Det gäller framför allt i 

storstäderna, men även industriernas produktionsflöden och lagerhållning kan påverkas 

negativt vid allt för stora förseningar inom godstransportområdet. En väsentlig 

kostnadsdrivare är hur åtkomligt spåret är för underhålls- och reinvesteringsåtgärder. I 

områden med mycket trafik måste förebyggande åtgärder utföras på korta tider eller när få tåg 

passerar. En faktor som har en mycket stor inverkan på behovet av åtgärder är anläggningens 

ålder. Med nuvarande reinvesteringsnivå ställd mot den förväntade trafikutvecklingen 

kommer åldern att stiga, och detta medför fler funktionsstörningar. En direkt följd blir att det 
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avhjälpande underhållet, vilket är betydligt mer kostnadskrävande än ett förebyggande 

underhåll, ökar i omfattning.
 3

 Det är här Lean produktion kommer in i bilden. 

 

Lean produktion handlar inte bara om tillverkning av fysiska produkter. Det handlar om att 

skapa en resurssnål arbetsmiljö, vare sig det är i en fabrik ett tjänsteföretag eller en statlig 

förvaltning. I grund och botten så gäller det att höja alla värden i verksamheten och att ta bort 

alla former av slöseri. På så sätt kan företag minska kostnader och samtidigt öka 

kundtillfredsställelse, marknadsandelar och lönsamhet. 

1.2  Problembeskrivning 

Lean produktion är ingenting som man inför i ett företag över en natt, utan det är hårt arbete 

och en engagerad ledning som oftast står bakom arbetet. På Banverket har man inte arbetat 

med Lean produktion, men tycker att det är en intressant synsätt. Detta examensarbete ska 

svara på frågan: Finns det förutsättningar för att implementera Lean produktion i Banverkets 

arbete med byte av spårväxlar? 

1.3  Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att kartlägga var Banverket befinner sig i arbetet med Lean 

produktion (ÄR-läget) och jämföra det med hur målet med ett traditionellt Leanarbete kan se 

ut (BÖR-läget).  Detta illustreras i figur 2. Glappet mellan dessa två lägen ska ge en 

indikation på Banverkets styrkor och svagheter när det gäller Lean produktion. 

 

 

Figur 2. Syftet med examensarbetet. 

                                                   
3 Banverkets intranät 

 

Tillämpning av Lean: 
- Vad görs redan idag? 
- Vad ska göras för att  

komma närmare BÖR-läget? 

Litteraturstudie 

Lean 

 

BÖR-läge 

Banverkets 

 

ÄR-läge 

Identifiera 

Kritiska Lean-värden 

 

ÄR-läge  

Lean 

 

BÖR-läge 
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Utifrån Banverkets processer och verksamhet, ska möjligheter och begränsningar för att 

arbeta med Lean produktion identifieras. Möjligheterna med Lean ska utvecklas och 

förbättringar ska föreslås. Det slutliga målet är att Banverket ska kunna utnyttja de föreslagna 

förbättringarna för att eliminera onödiga förluster i deras produktion av tågtrafik. 

1.4  Avgränsningar 

Avgränsningar som gjorts i examensarbetet är att undersökningen endast gällt Banverkets 

arbete med byte av spårväxel. För att ett tåg ska gå smidigt behövs det dock att många fler 

områden fungerar och samverkar. 
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2  Metod 

 

Detta avsnitt syftar till att förklara hur rapporten har kommit till och vilka metoder som har 

använts för att samla in fakta, information och data. Här förklaras också vilka problem som 

de valda metoderna innebär. 

 

2.1  Kvantitativ eller kvalitativ metod 

Lite förenklat syftar beteckningarna kvantitativt och kvalitativt på hur det väljs att generera, 

bearbeta och analysera den information som har samlats in. Med kvantitativt inriktad 

forskning menas sådan forskning som innebär mätningar vid datainsamlingen och statistiska 

bearbetnings- och analysmetoder. Med kvalitativt inriktad forskning menas forskning där 

datainsamlingen fokuserar på mjuka data, t ex i form av kvalitativa intervjuer och tolkande 

analyser, oftast verbala analyser av textmaterial.
4
 

 

I detta examensarbete har mestadels kvalitativa metoder använts för insamling och analys av 

data. 

2.2  Datainsamling 

När det samlas in upplysningar direkt från personer eller grupper av personer kallas 

informationen för primärdata. Det innebär att upplysningarna samlas in för första gången av 

den primära informationskällan. Datainsamlingen är skräddarsydd för en speciell 

problemställning. Primärdata fås in genom användning av metoder som intervjuer, 

observationer eller frågeformulär.
5
 

 

Sekundär data är information som har samlats in av någon annan. Huvudproblemet är att 

sådana data kan ha samlats in och använts för ett helt annat ändamål än det som det nu ska 

användas till. De viktigaste valen vid dokumentundersökningar hänger samman med vilka 

dokument som väljs ut och vilken trovärdighet de enskilda dokumenten har.
6
 All sekundärdata 

finns refererade till i referenslistan. 

 

                                                   
4 R Patel, B Davidsson, 2003, Vetenskapliga metoder, Lund, studentlitteratur 
5 D.I. Jacobsen, 2002, Vad, hur och varför?, Lund, Studentlitteratur 
6 Ibid. 
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2.2.1 Primärdata 

I denna undersökning så har intervjuer och frågeformulär använts för att samla in primärdata. 

 

Kvalitativa Intervjuer 

Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och 

beskaffenheten hos något, t. ex den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något. Detta 

innebär att man aldrig i förväg kan formulera svarsalternativ för respondenten eller avgöra 

vad som är det sanna svaret på en fråga. I en kvalitativ intervju så är intervjuare och 

intervjuperson båda medskapare i ett samtal. 

 

I detta examensarbete har ett antal kvalitativa intervjuer genomförts. Intervjupersonen har fått 

fylla i ett frågeformulär i förhand, se bilaga 1, som personer sedan fått diskutera kring under 

själva intervjutillfället. Både telefonmöten och personliga möten har genomförts.  

 

Studiebesök 

För att få en bra insyn av hur hela kedjan för ett spårväxelbyte fungerar så har studiebesök 

gjorts. Det första besöket gjordes hos Strukton Rail i Älvsbyn, för att få reda på mer om hur 

bytet av en växel går till ute i spåret. Det andra besöket gjordes hos Vossloh Nordic Switch 

System i Örebro, för att få input från Banverkets nuvarande leverantör av spårväxlar.   

 

2.2.2 Sekundärdata 

I denna undersökning har en litteraturstudie gjorts för att få en bra bakgrund till Lean 

produktion. Information har även samlats från Banverkets hemsida och intranät.  

 

Litteraturstudie 

För att få en bra grund att stå på och en djupare insikt i vad Lean produktion egentligen är så 

har en litteraturstudie inom Lean produktion genomförts. Litteratursökningen har gjorts via 

biblioteket på Luleå tekniska universitet, och på stadsbiblioteket i Luleå. Tanken med denna 

litteraturstudie var att titta på ett brett perspektiv, hur Lean produktion används idag i 

industrierna, för att undersöka vilka av dessa metoder som kan användas inom Banverket.  
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2.3  Undersökningens kvalitet 

Ett problem som kan finnas när man ska utföra en undersökning är att veta att den är duglig. 

Oavsett om en empiri är kvalitativ eller kvantitativ så bör den uppfylla två krav: 

 

- Empirin måste vara giltig och relevant (valid). 

- Empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig (reliabel).
7
 

2.3.1  Validitet 

Med validitet menas att man faktiskt mäter det man vill mäta, att det som mätts uppfattas som 

relevant och att det som mäts hos några få också gäller för flera. 
8
 

 

För att denna rapport ska ha hög validitet så har personer med stor insyn i Banverkets 

verksamhet intervjuas. Frågorna som intervjuerna baserades på har tagits fram tillsammans 

med kontaktperson, som även är handledare på Banverket, och ses därför som relevanta i 

sammanhanget. Leverans och Anläggnings ledningsgrupp har tillsammans med handledaren 

från Banverket, identifierat och föreslagit ett antal nyckelpersoner inom Banverket med lång 

erfarenhet av Banverkets verksamhet. Vidare så har uppgiftslämnaren inte blivit styrd åt något 

håll under intervjun, utan har lämnat svaren utan påverkan från intervjuaren.  

2.3.2  Reliabilitet 

Reliabilitet betyder att en undersökning måste gå att lita på. Den måste vara genomförd på ett 

trovärdigt sätt. Den får inte vara behäftad med uppenbara mätfel.
9
 

 

För att denna rapport ska ha hög reliabilitet så har alla uppgifter kontrollerats med anställda 

inom Banverket. Det som har skrivits om Banverket har hämtats från Banverkets egna 

intranät eller från anställda som i många fall varit anställda en lång tid. De som har intervjuats 

har varit personer som har stor insikt över hur saker och ting fungerar inom Banverket.  

 

 

                                                   
7
 Jacobsen 

8
 Ibid. 

9
 Ibid. 
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2.4  Tillvägagångssätt 

För att genomföra examensarbetet har arbetsgången enligt figur 3 används. 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

Figur 3. Examensarbetets arbetsgång. 

 

Uppstarten gjordes genom ett möte mellan alla inblandade: Författaren, examinator från 

universitetet och handledare från Banverket. Därefter gjordes en grov tidsplanering som finns 

bifogad i bilaga 1. En litteraturstudie genomfördes sedan för att få en State of the art för Lean 

produktion. Detta ses som Banverkets BÖR-läge. Därefter gjordes en nulägesanalys med hjälp 

av intervjuer av anställda och insamling av data från intranät, internet och dokument som 

Banverket tillhandahöll. Samtidigt gjordes kvalitativa intervjuer med anställda från Banverket 

för att få reda på Banverkets ÄR-läge gällande Lean produktion. Litteraturstudien och ett 

frågeformulär som återfinns i bilaga 2, användes som frågeunderlag vid de kvalitativa 

intervjuerna. Svaren från dessa intervjuer och även studiebesöken, har jämförts med Lean 

produktions 20 karaktärsdrag för att nå fram till hur Lean produktion skulle kunna användas i 

ett spårväxelbyte på Banverket idag.

Start Planering Litteraturstudie        Redovisning 

Nuläge 

Intervjuer 

Rapportskrivning 

Resultat 

Jämförelse 

Rekommendationer 
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3  Teori 

 

Detta kapitel är resultatet av en litteraturstudie. Text och åsikter finns refererade till i 

fotnoter. Denna del syftar till att förklara Lean produktion i allmänhet, för att få en bredare 

förståelse av ämnet. Denna teori ska sedan jämföras med hur Banverket arbetar idag för att 

se vilka förbättringsmöjligheter som finns. 

 

3.1  Utveckling av Lean produktion 

I början av 1900-talet växte efterfrågan på verktyg och andra artiklar som behövdes i 

jordbruket snabbt i USA. Industrins största problem var att hinna med i tillverkningen av 

dessa. Standardisering var nödvändigt för att effektivisera tillverkningen. Delarna måste vara 

lika och kunna tillverkas utan att måtten varierade utanför fastställda toleransgränser. Först 

när det kom fram exakta måttsatser, fanns det förutsättningar för rationalisering och 

masstillverkning.
10

 

3.1.1  Taylorismen 

F.W Taylor (1856-1915) var en lärling i en mekanisk verkstad hos Midvale Steel Company i 

USA. Där blev han så småningom förman och kunde utföra sina experiment i vetenskaplig 

arbetsanalys. 1911 presenterade han Principles of Scientific Management, som har varit 

mycket användbar i industrin. Taylors teori kan sammanfattas i två teser: 

 

- Det finns ett bästa sätt att utföra ett arbete 

- Rätt man på rätt plats 

 

Taylorismen, som Taylors arbetssätt kom att kallas, sågs som radikal med en positiv, fast 

rationell arbetssyn. Införandet av Scientific Management i storföretagen medförde att 

kontorsarbetet växte i omfattning. Detta blev i sin tur föremål för mekanisering genom nya 

maskiner, standardisering och rationalisering.
11
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3.1.2  Fordismen 

En fabrik som tog till sig Taylorismen var Fords nya fabrik i Detroit. Den innebar ett 

genombrott för massproduktion av standardiserade varor för en stor marknad. Henry Ford 

ville finna ett sätt att tillverka en bil som till och med hans egna anställda skulle ha råd att 

köpa. Han införde ett löpande band i sin fabrik, där vilken frisk person som helst kunde klara 

av att utföra arbetet. När den nya sammansättningsbanan hade varit i bruk i ett år hade antalet 

monterade bilar fördubblats, trots att antalet anställda minskat med 10 % 

 

När det löpande bandet infördes introducerades ett kontrollerbart produktionstekniskt system. 

Det blev lätt att planera hur mycket som kunde utföras under den tillgängliga tiden, och det 

var framförallt lätt att se vem som inte skötte sina uppgifter. Detta öppnade möjligheten till 

massproduktion. Ford anförde tre principer bakom massproduktionen: 

 

- Den planerade, regelbundna och kontinuerliga förflyttningen av produkterna genom 

verkstaden. 

- Arbetsuppgifterna tilldelades arbetaren istället för att han själv fick ta initiativ att finna 

sin arbetsuppgift, och därigenom kunde arbetstiden förtätas. 

- Analysen av tillverkningens olika moment och fördelningen av dessa moment på olika 

arbetare. 

 

Detta ses som en mer avancerad form av Taylors Scientific Management och kallas för 

Fordismen.
12 

3.1.3  Toyota Production System 

Toyota Production System (TPS) är en av grunderna till Lean production. Allt började med 

Sakichi Toyoda som växte upp i en liten japansk by. Hans far lärde honom att snickra och han 

lärde sig tillverka manuella vävstolar, men sedan också motordrivna. År 1926 öppnade han en 

vävstolsfabrik. Den är Toyotagruppens moderföretag. Sakichis son, Kiichio Toyoda startade 

år 1930, Toyota Motor Corporation. Han byggde företaget med hans fars tankar som grund, 

men lade till sina egna, bland dem var Just in time. Efter kriget tog Eiji Toyoda över som chef 

för Toyota. År 1950 åkte han och ledningen för företaget till USA för att se vad det var som 

gjorde dessa fabriker så framgångsrika. När de kom hem så gav Eiji Toyoda fabrikschefen 

Taiichi Ohno uppdraget att höja Toyotas produktivitet till Fords nivå. Detta föreföll vara ett 

                                                   
12
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omöjligt uppdrag, men studiebesöket visade att den amerikanska massproduktionen hade 

allvarliga brister. Ohno såg att man kunde ta idén om ett kontinuerligt materialflöde för att 

utveckla ett system för enstycksflöde som flexibelt kunde anpassas till kundernas efterfrågan 

och på samma gång vara effektivt. Det krävde att man tog tillvara på arbetarnas 

uppfinningsförmåga för att ständigt förbättra processerna. Detta var starten till TPS. Toyota 

tog också till sig den amerikanske kvalitetspionjären Edward Demings idéer. På 60-talet hade 

TPS blivit en filosofi som alla förteg kunde tillämpa. 

3.1.4  The Toyota Way 

Toyota är ett företag som många andra vill efterlikna. För att lyckas med sitt 

produktionssystem använder sig Toyota av 4P, se figur 4. Dessa är de huvudteser som TPS 

och därigenom också Lean produktion bygger på.
13

  

 

 

 

Figur 4. Toyotas 4P. Källa: J.K. Liker (2004) 

 

Under dessa 4P så ligger dessa 14 grundprinciper: 

 

Philosophy – långsiktigt tänkande (filosofi) 

 

1. Basera besluten på ett långsiktigt tänkande, även då det sker på bekostnad av 

kortsiktiga ekonomiska mål. 

Hos Toyota är meningen med att tjäna pengar inte att berika företaget, ledningen eller 

aktieägarna. Det är för att kunna investera i framtiden och att kunna bidra till 
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samhället. Det ger de anställda känslan av att ha ett uppdrag som är större än att tjäna 

pengar. Toyota avskedar inte folk när försäljningen tillfälligt går ner, detta ingår i 

företagets förpliktelser mot samhället. 

 

Process – eliminera slöseri 

 

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

Ett första steg mot att bli ett resurssnålt företag är att tillverka en produkt åt gången då 

det är möjligt. Det kortar tiden det tar att förvandla råmaterial till färdig produkt, 

sänker kostnaderna och höjer kvaliteten. I ett sådant flöde hittar man lätt de brister 

som kräver omedelbara åtgärder. 

 

3. Låt efterfrågan styra, undvik överproduktion. 

Toyota strävar efter att eliminera alla lager. Idealet är att kunden ska få vad de vill ha, 

när de vill ha det och i den mängd de önskar. Målet är att man bara ska göra det 

kunden efterfrågar. Inget ska ligga i lager. 

 

4. Jämna ut arbetsbelastningen. 

Att jämna ut arbetet, heijunka, är en grundläggande princip hos Toyota. Kan man inte 

få bort ojämnheterna i arbetsbelastningen (mura), kan man inte heller eliminera 

överbelastningar (muri) och slöseri. Utjämningen gäller både volymen och 

produktionsmixen. Alla order inom en viss period fördelas så att samma volym och 

produktionsmix produceras varje dag och ger lagom mycket arbete och ett stabilt 

orderflöde till leverantörerna. Kunderna tjänar på utjämningen genom att kvaliteten 

blir hög och leveranstiderna korta 

 

5. Stoppa processen om så behövs för att lösa problem, så att det blir rätt från början. 

Alla som jobbar hos Toyota har befogenhet att stoppa bandet. Den som upptäcker ett 

fel eller brist ger en signal som visar att han behöver hjälp att lösa ett 

kvalitetsproblem. Kan inte problemet lösas innan produkten når nästa station stoppas 

den delen av bandet. På så sätt får man snabbt upp problemen till ytan och kan åtgärda 

dem. Man skapar också ständigt nya, ofta mycket enkla anordningar som gör det 

praktiskt taget omöjligt för en operatör att göra fel.  
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6. Standardiserade uppgifter är en bas för ständiga förbättringar och personalens 

delaktighet. 

De anställda får själva medverka för att utforma nya standarder och förbättra dem som 

redan finns. De vet själva bäst hur en uppgift kan utföras snabbare, bättre eller säkrare. 

Företaget är en tillåtande byråkrati som ger de anställda stora befogenheter och där 

regler och procedurer ses som goda verktyg. Arbetaren är en analytiker och 

problemlösare, inte ett par händer som ska följa givna order. 

 

7. Kontrollera visuellt, så att inga problem förblir dolda. 

Denna princip syftar till 5S principen som är beskrivet längre ner. 5S bidrar till att 

göra problem synliga i fabriker, lager och på kontor. När det är lätt att se vad som 

tillhör en arbetsplats och hur uppgiften ska lösas så blir det lätt att se om den görs på 

rätt sätt och hur man ska minska slöseriet. 

 

8. Använd bara pålitlig, väl utprövad teknik som tjänar personalen och processerna. 

Toyota använder ny teknik först när många personer från olika delar av företaget fått 

testa och värdera den. Stor vikt läggs på att analysera den påverkan en ny teknik har 

för befintliga processer. Alla berörda får ge synpunkter och målet är att nå 

samförstånd. Accepteras den nya tekniken införs den därför snabbt och utan motstånd. 

 

People and partners – respektera, utmana och låt dem växa (människor och parters) 

 

9. Odla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och lär andra 

göra det. 

Toyota rekryterar sina ledare internt. Deras uppgift är att leda nästa steg i Toyotas 

utveckling, inte att föra företaget i en helt ny riktning. De kan vara mycket olika i 

personlig stil men de håller fast vid Toyotas grundfilosofi och lever efter den. De vet i 

detalj hur arbetet går till på verkstadsgolvet. Cheferna på Toyota ansvarar för att 

upprätthålla och sprida företagets kultur. På Toyota riskerar man inte människors hälsa 

för att nå sina produktionsmål. Chefen ger sällan order, utan leder genom att ställa 

frågor. 
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10. Utveckla enastående människor och grupper som följer företagets filosofi. 

Teamwork är viktigt på Toyota. Men grupper utför inte det värdeskapande arbetet, det 

gör individer. Gruppen kan motivera individen och samordna arbetet. Det ska råda 

balans mellan individens arbete och grupparbetet. När problem uppstår i produktionen, 

löses de av arbetsgrupperna på verkstadsgolvet. De som utför arbetet har störst 

kunskap om uppgifterna och om de problem de möter. Cheferna finns där för att stödja 

och hjälpa dem. 

 

11. Respektera partners och leverantörer genom att utmana dem och hjälpa dem att bli 

bättre. 

Leverantörer till bilindustrin anser att Toyota är både deras bästa och svåraste kund. 

Detta beror på att Toyota är en kund som håller en mycket hög standard och som 

förväntar av sina partners att de ska eftersträva samma standard. Nya leverantörer får 

bara små order. De måste uppriktigt visa att de åtar sig att möta Toyotas höga krav på 

kvalitet, kostnad och leveranstid. Gör de det så får de allt större order. Toyota lär dem 

följa Toyotas väg och tar upp dem i Toyotafamiljen. Toyota sätter höga mål för dem 

och uppmanar och hjälper dem att utvecklas så att de når målen.  

 

Problemsolving – kontinuerligt förbättringsarbete (Problemlösning) 

 

12. Gå och se med egna ögon för att förstå situationen ordentligt. 

För att vara säker på att du verkligen förstår ett problem i företaget så måste du 

granska det med egna ögon. Det är oacceptabelt att ta något för givet eller att förlita 

sig på andras utsagor. Det första steget till att lösa ett problem är att skaffa sig ett 

grepp om situationen. Du ska veta vad du talar om och det vet du först när du sett det 

med egna ögon. Beslut ska grundas på fakta. Dina tankar och beslut ska vara baserade 

på information som du själv kunnat bekräfta. Du ansvarar för att det du rapporterar till 

andra är riktigt.  

 

13. Fatta beslut långsamt och i samförstånd, genom för dem snabbt. 

På Toyota är sättet att nå ett beslut lika viktigt som beslutets kvalitet. Man måste ta 

den tid och möda som krävs för att göra det riktigt. Beslut får inte tas förrän man 

betraktat många, alternativa lösningar och fått synpunkter från många olika håll. Det 

gäller också att få engagemang, synpunkter och samförstånd från de som berörs, även 
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externa partners. Alla kanske inte får som de vill, men alla får göra sin stämma hörd. 

Målet är att alla ska vinna på beslutet. 

 

14. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och ständigt förbättra. 

Lärandet på Toyota bygger på det förgångna och rör sig framåt i små steg. Viktigare 

än innovativa genombrott är de ständiga små förbättringarna. Det kräver en stabil 

organisation med en långsam, väl genomtänkt befordringsgång så att företaget bevarar 

sin kunskapsbas. Det handlar även om en attityd av reflektion, ärlig självkritik och en 

brinnande önskan av att bli bättre. En viktig del är Toyotas fem varför? som går ut på 

att finna ett problems grundorsak och ett sätt att ta itu med den så att problemet inte 

återkommer. Ett exempel på det är:  

 

En nyckel till lärandet är att vara ärlig om sina egna svagheter och finna sätt att 

övervinna dem.  Hur bra något än är så går det att förbättra. Finns det möjlighet till att 

förbättra något så är du skyldig att ta den. 

3.1.5  Lean produktion 

De japanska företagens framgångar på 80-talet ledde till att japanska metoder för 

produktionsteknik och arbetsorganisation fick en framträdande roll. Etableringen av japanska 

tillverkningsenheter i England och USA visade att de japanska metoderna var användbara 

även utanför Japan. Dock var det otänkbart för de stora biltillverkarna i USA att utan vidare ta 

över en japansk modell för bilindustrin. I syfte att finna den bästa modellen för biltillverkning 

satsade de pengar i ett stort internationellt forskningsprojekt. Det som projektgruppen så 

småningom kom fram till och kallade Lean Production, såg ut som en amerikaniserad variant 
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av Toyota production system. Lean production blev snart det nya slagordet för all högeffektiv 

tillverkning
14

 

3.2  Vad är Lean produktion? 

Lean används som ett begrepp för att beskriva en organisation eller en process i vilken:  

 

- produkter, en i sänder eller i små partier, befinner sig i rörelse eller flöde. 

- det finns minimalt med produkter i arbete, råvarulager, mellanlager och 

färdigvarulager samt som orderstockar. 

- allt produceras i en takt som bestäms av kundernas aktuella behov. 

- medarbetarna arbetar i självstyrande, flexibla lag för att producera och leverera sin del 

av kompletta varor och tjänster. 

- fokus för innehållet ligger på verksamhetens processer snarare än på dess funktioner.
 

 

 

Lean handlar inte bara om tillverkning. De verktyg och metoder som används för att skapa en 

resurssnål arbetsmiljö kan lika gärna användas i avdelningar som till exempel svarar för 

produktutveckling, ekonomi, personal och IT eller i ett företag vars produkter exempelvis 

består av tjänster i en bank, resebyrå eller konsultföretag. Den överordnade principen är att 

höja alla värden i verksamheten och att ta bort alla former av slöseri. På så sätt kan företag 

minska kostnader och samtidigt öka kundtillfredsställelse, marknadsandelar och lönsamhet. 

En verksamhet som är Lean kan emellertid bara fungera om:  

 

- Företagets ledning verkligen är engagerad i att få den att fungera.  

- Det finns ett disciplinerat och välplanerat sätt att nå dit.  

- Mänskliga, ”mjuka” frågor hanteras samtidigt med ”hårda” tekniska och 

ekonomiska.
15

 

3.2.1  Leans karaktärsdrag 

Lean kan förklaras olika beroende på vem som ska förklara det. Därför följer nedan de 

viktigaste gemensamma karaktärsdrag som finns inom de olika beskrivningarna av Lean 

produktion:  

 

                                                   
14
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Kund 

Den externa kunden är både start- och slutpunkten. Sträva efter att maximera värdet för 

kunden. Optimera runt kunden, inte runt den interna verksamheten. Förstå kundens 

verkliga behov – i pris, leverans och kvalitet – inte vad som kan erbjudas. 

 

Enkelhet 

Målet med Lean är att uppnå enkelhet i verksamheten, i systemet, i tekniken och i 

styrning. Enkelheten uppnås bäst genom att undvika komplexitet hellre än att genomföra 

rationaliseringsövningar. 

 

Slöseri 

Att lära sig upptäcka och att sträva mot att minska slöseriet är en stor del av Lean. Alla på 

företaget bör arbeta mot detta mål. 

 

Process 

Organisera och tänk utifrån processerna. Koncentrationen bör ligga på hur produkten rör 

sig, inte hur medarbetarna eller maskinerna rör sig. Kartlägg processen för att bättre kunna 

förstå den. 

 

Visualitet 

Sträva mot att verksamhet är så transparent och synlig som möjligt. Se till att fabriken är 

visuell för att det ska vara lätt att snabbt identifiera när verksamheter eller planer avviker. 

 

Regelbundenhet 

Med regelbundenhet får man en verksamhet utan överraskningar. Sträva efter 

återkommande standardprodukter och producera dem vid samma tid. Det minskar 

investeringsbehovet, höjer kvaliteten och förenklar kontrollen. 

 

Flöde 

Sträva efter ett kontinuerligt flöde där produkterna rör sig framåt i en jämn takt med 

efterfrågan. Synkronisera processerna så att de möts ”just in time”. Synkronisera både det 

fysiska flödet och informationsflödet. 
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Pull (dragande produktionssystem)  

Sträva efter att produktionens hastighet matchar kundernas efterfrågan. Undvik 

överproduktion. Använd en pull-baserad efterfrågekedja. Pull bör alltid ske i takt med 

kundernas efterfrågan. 

 

Sen variantspridning 

Skjut upp aktiviteter och variantspridningen så länge som möjligt för att upprätthålla 

flexibiliteten och minska slöseriet. Detta karaktärsdrag hör ihop med tanken att undvika 

överproduktion. Det är alltså inte frågan om att starta arbetet så sent som möjligt, utan det 

handlar om att hålla flexibiliteten på rätt nivå  

 

Förebyggande 

Sträva hellre efter att förebygga problem än att kontrollera och justera i efterhand. Flytta 

fokus från defekta produkter och utvärdering till att tänka förebyggande. Kontrollera 

processer och inte produkter. Sträva efter att förebygga fel genom poka-yoke (Avsnitt 

2.3.1). 

 

Tid 

Sträva efter att minska den samlade tid som används för att producera, leverera och 

introducera nya produkter. Sträva även efter att aldrig senarelägga en värdeskapande 

aktivitet till förmån för en icke värdeskapande aktivitet. 

 

Förbättringar 

Att genomföra förbättringar, och framför allt ständiga förbättringar, är något som angår 

alla. Se till att såväl framtvingade som passiva förbättringar genomförs. Förbättringar 

innefattar både minskning av slöseriet och innovation. 

 

Partnerskap 

Etablera partnerskap internt mellan avdelningarna och externt mellan leverantörerna. 

Använd interna och externa team, inte enskilda personer. 
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Värdenätverk 

Det är inom samarbetande nätverk som de största möjligheterna finns för att förbättra 

kostnader, kvalitet, leveranser och flexibilitet. Det är försörjningskedjor som konkurrerar 

med varandra, inte företag. Alla nätverksmedlemmar måste bidra med värde. 

 

Gemba (se med dina egna ögon) 

Gå dit där aktiviteterna sker och sök fakta. Det bästa ledarskapet är nära medarbetarna. 

Implementering ska ske på fabriksgolvet, inte på kontoret. Hela företaget ska genomsyras 

av gemba. 

  

Variation 

Sträva alltid efter att minska variationen, då detta är en av Leans värsta fiende. Mät 

variationen, sök dess gränser och försök förstå skillnaden mellan naturlig variation och 

speciella händelser. Hantera och bygg in en passande flexibilitet. Skapa ett stötsäkert 

system 

 

Delaktighet 

Ge medarbetarna chansen att lösa problemen. Alla anställda bör känna ansvar för såväl 

framgångar som motgångar. Äkta delaktighet kräver total öppenhet. 

 

Tänk smått 

Välj den minsta maskinen som klarar av arbetet och öka sedan kapaciteten vartefter. Se till 

att få ut det bästa av befintliga maskiner innan de byts ut. Placera mindre fabriker nära 

kunderna och synkronisera dem med processlinorna. Satsa på fler mindre interna och 

externa leveranser istället för ett fåtal större. 

 

Tillit 

Om vi verkligen tror på delaktighet och att reducera slöseri så måste vi bygga tillit. Det 

förtroendet kan förebygga massor av slöseri med byråkrati och andra interna och externa 

tidstjuvar. Kan man lita på leverantörer så kan man investera och dela kunskap. 
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Kunskap 

Kunskap är inte bara viktigt att inneha, utan också att kunna sprida inom företaget. 
16

 

3.2.2  Värde 

Startpunkten för Lean produktion är Värde. Värdet kan bara definieras av kunden och är bara 

meningsfullt när det uttrycks som en produkt, (vara eller tjänst, eller ofta båda på samma 

gång) som möter kundens behov, till rätt pris och rätt tid.  Värde skapas av tillverkaren. Från 

kundens synvinkel är det på grund av detta som tillverkaren existerar.
17

 

Det är viktigare att öka värdet än att minska slöseriet. För en bilverkstad så kan det t ex vara 

viktigare att ”slösa tid” på att prata med kunderna, istället för att bara låta den som har bokat 

reparationen göra det. Värdet ökas ytterligare genom att ge rabatt till de bilägare som inte 

anser sig behöva en ersättningsbil under reparationstiden.  

Värde kan ha fyra olika betydelser: 

 

1. Värde är ett lågt pris. 

Det lägsta priset är mest betydelsefullt. Undvik alla aktiviteter som inte direkt bidrar 

till produktens eller tjänstens värde på kort sikt. Det är det ultimata Lean. 

 

2. Värde är det jag söker hos produkten eller tjänsten. 

Sätter fokus på fördelarna, inte på priset. Det är den klassiska ingångsvinkeln för 

marknadsföring – sälj upplevelsen att äga ett varumärke mer än bara ett par skor. Här 

måste företaget lära sig att verkligen förstå sina kunders behov. ”Bortkastade” 

marknadsundersökningar eller ”onödigt” imageskapande behöver inte vara slöseri. 

 

3. Värde är den kvalitet jag får för priset jag betalar. 

Förväntningarna är direkt kopplade till priset. Den som betalar mer förväntar sig mer. 

Företaget förväntas erbjuda extra snabb service eller hålla extra lager eftersom priset 

är så högt. 
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4. Värde är det jag får för det jag vill betala. 

Summan av alla fördelar mot priset av alla uppoffringar, inte bara pengar. En lyxbil 

må vara värd både priset och leveranstiden, men ju kortare tid kunden behöver vänta, 

desto nöjdare blir de.
18

  

 

3.2.3  Muda (slöseri) 

Muda är ett japanskt ord och betyder slöseri. Det är starkt förknippat med Lean produktion. 

Eliminering av slöseri är ett verktyg för att nå Lean-idealen. Det är minst lika viktigt att 

förebygga som att eliminera slöseri. Muda är motsatsen till värde. Varje företag behöver 

arbeta på att ständigt förbättra sin andel värdeskapande aktiviteter. Det kan göras på två sätt – 

genom att förebygga och minska slöseriet, eller att satsa på värdeökning.
19

 

Kunden är t ex beredd att betala för att en metallbit klipps, formas, svetsas och målas. Kunden 

är dock inte beredd att betala för väntetid, omarbetning eller någon annan form av muda. 

Mänskligt arbete kan delas upp i tre olika kategorier: 

 

Faktiskt arbete: Syftar på all rörelse som tillför värde till produkten, så som svetsning, 

formning och målning. 

 

Komplimenterande arbete: Rörelse som möjliggör faktiskt arbete; inträffar ofta före eller 

efter faktiskt arbete. Till exempel plocka upp en detalj ur en låda innan detaljen sätts in i 

maskinen. 

 

Muda: Rörelse som inte tillför produkten något värde.
20

 

 

Det finns åtta olika sorters muda: 

 

Överproduktion 

Att göra det ingen har beställt leder till överbemanning och onödiga kostnader för lagring och 

transporter.
21

 Här är några av de kostnader som följer av överproduktion: 
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- Bygga och underhålla stora lager 

- Extra arbetare och maskiner 

- Extra delar och material 

- Extra energi, olja och elektricitet 

- Extra truckar, pallar och hinder 

- Extra räntebetalningar på lån 

 

Överproduktion bidrar till många av de andra mudas som finns. Därför kallas också 

överproduktion för roten till all muda. Dessa är de andra slöserier som överproduktion är 

bidragande till: 

 

Rörelse: Arbetare är upptagna att tillverka saker som ingen har beställt  

Väntan: Relaterad till stora batchstorlekar. 

Transporter: Obehövda färdiga produkter måste bli förflyttade till lager. 

Misstag och korrigeringar: Tidig upptäckt av fel är svårare när man har stora batcher. 

Stora lager: Överproduktion bildar onödigt lager av råmaterial, delar och produkter i 

arbete.
22

 

 

Väntan 

Detta är troligen den nästvärsta formen av muda, då detta är direkt kopplat till flödet. Varje 

gång som material eller komponenter inte är i rörelse så är detta en indikation på slöseri. 

Anställda tvingas vänta på till exempel verktyg, delar, material, på att andra ska bli färdiga 

eller på att en maskin ska bli lagad. 

 

Onödiga transporter 

Till exempel produkter, material och delar transporteras långa sträckor eller in i och ut ur 

lager mellan processerna.
23

 Detta kan man råda bot på genom att minska batchstorlekar och 

flyta processer närmare varandra. Transporter är såklart en nödvändig muda eftersom 

produkterna måste bli förflyttade genom fabriken, men detta bör minimeras.
14
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Onödigt eller felaktigt utfört arbete 

Orsaken kan vara dåliga verktyg, en dålig produktutformning eller en process som alstrar 

produkter med onödigt hög kvalitet.
15 

 

Onödigt stora lager 

Orsakar till exempel långa ledtider, inkurans, skadat gods, onödig transport och lagring och 

förseningar. Döljer ofta problem som dålig produktionsplanering, sena leveranser från 

leverantörerna, stillestånd och långa ställtider.
24

 

 

Onödiga rörelser 

Kan vara att leta efter, sträcka sig efter, gå och hämta verktyg, stapla delar etc.
16

 Detta gäller 

både för människor och för maskiner. Onödiga rörelser för människor är relaterad till 

arbetsplatsens ergonomiska utformning. En dålig ergonomisk utformning påverkar 

produktivitet, kvalitet och säkerhet. Produktiviteten blir sämre när det sker onödigt gående, 

sträckande eller vridande. Kvaliteten får lida när arbetare måste anstränga sig för att utföra 

eller kontrollera ett arbete genom att sträcka sig, vrida sig eller på grund av dåliga miljöer.
14 

 

Misstag och korrigeringar 

Att inspektera, reparera, göra om, ersätta eller skrota produkter är ett slöseri med tid och 

energi.
16 

 

Outnyttjad kreativitet 

Den som inte engagerar eller lyssnar på de anställda förlorar tid, idéer, kompetens, 

förbättringar och tillfällen att lära.
16 

3.3  Lean huset 

För att förstå Lean produktion så kan man använda sig av Lean-huset, se figur 5. Det är en 

vanlig bild för att illustrera Lean.  
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Huset symboliserar de olika delarna som Lean Produktion är uppbyggt av. Grunden i Lean-

systemet består av stabilitet och standardisering. Väggarna är just in time leverering av 

produkter och detaljer och jidoka (autonomation). Målet (taket) med systemet är kundnöjdhet, 

att leverera högsta kvalitet, till den lägsta kostnaden, på kortast tid. Hjärtat av systemet är 

engagemang: flexibla och motiverade arbetare söker kontinuerligt ett bättre sätt att arbeta. 

Nedan kommer de olika byggstenarna i huset att förklaras.
 25

 Eftersom många av aktiviteterna 

finns i flera byggstenar så kommer de att förklaras i avsnitt 6.3.1.  

3.3.1  Lean-aktiviteter 

 

5S 

5S är fem slags åtgärder för att eliminera slöseri som bidrar till misstag, defekter och skador 

på arbetsplatsen. Det bidrar till att göra problem synliga. 5S hör till Toyotas princip 7. De  5 

S: en är:
26

 

 

Sortera (Seiri) 

Sortera ut allt man inte behöver. Arbetsplatsen kan bli överfull med saker som inte behövs för 

att uppnå syftet. Högar av saker samlas och hindrar arbetsflödet samt ökar skaderisken. 
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Systematisera (Seiton, ordning) 

Se till att det finns en plats för allt och att allt är på sin plats. 

 

Städa (Seiso, renlighet) 

Håll rent. Rengöringen blir en granskning som tydliggör avvikelser från det normala som kan 

orsaka kvalitetsbrister eller maskinhaverier.
25

 Detta S innefattar också att inspektera. Man ska 

regelbundet kontrollera maskiner och utrustning, så att ingenting är trasigt eller på väg att gå 

sönder.
27

 

 

Standardisera (Seiketsu, regler) 

Utveckla system och metoder för att upprätthålla och övervaka de tre första S: en.
25 

Standardiseringen bör tillämpas på de tre första S: en. Om det tredje S: et, Seiso, skulle 

standardiseras så skulle de informera om: 

 

- vad som ska städas och inspekteras. 

- hur det ska städas och inspekteras. 

- vem som städar och när. 

- vem som är ansvarig för att en given plats är städad och inspekterad.
26

 

 

Se till (Shitsuke, självdisciplin) 

Att hålla arbetsplatsen i ordning är en löpande process av ständiga förbättrningar.
25

 Nyckeln 

till detta S är engagemang. För att detta ska fungera så måste alla på arbetsplatsen bli upplärda 

och involverade i arbetet med 5S.
26 

 

TPM 

TPM står för Total Productive Maintenance, eller Totalt Produktivt Underhåll. TPM är ett 

arbetssätt för att höja den totala utrustningseffektiviteten och utveckla dagens produktiva 

processer. Inom TPM så finns det en uppsättning verktyg för att skapa en effektiv och 

mänsklig fabrik som är konkurrenskraftig men ändå tar hänsyn till krav från människor och 

miljö. Dessa mål och verktyg är: 
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Mål  Medel 

Kvalitet  Nollfel – kvalitetsunderhåll 

Leveranser  Mäta och reducera störningar 

Ekonomi  Fokus på förädlande processer 

Produktivitet  Operatörsunderhåll och eliminering av defekter 

Mänsklighet  Förbättringsgrupper, kompetensutveckling 

Miljö  Mätning av miljöutsläpp, förbättringsgrupper 

 

Det finns alltså flera mål med TPM: 

 

- Förändra företagskulturen genom att skapa engagerade medarbetare, vilket sker 

genom att alla arbetare är engagerade i förbättringsgrupper. 

- Reducera alla slags förluster och uppnå nollfel.
28

 

 

TPM är en omfattande förändringsprocess, där alla i företaget engageras för att eliminera alla 

typer av förluster i maskinutrustningen och andra processer. TPM bygger på tre 

grundläggande byggstenar: 

 

- Uppföljning av driftstörningar 

- Operationsunderhåll 

- Förbättringsgrupper 

 

TPM bygger inte på teorier utan på ett slags sunt förnuft och erfarenheter.
29

 

 

Kaizengrupper 

En grupp som arbetar med lösning av vardagsproblem kallas för en Kaizengrupp. 

Vardagsproblem är de problem som finns i vår omedelbara närhet och i det dagliga arbetet. 

Det kan bestå av: 
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- Att leta efter personer eller saker 

- Väntan 

- Trasiga redskap/verktyg/utrustning 

- Onödigt spring 

- Missförstånd mellan personer 

- Brister i den fysiska arbetsmiljön, till exempel onödiga eller tunga rörelser, felplacerad 

utrustning eller droppande kranar. 

 

Vardagsproblem är sådana problem vi blivit så vana vid att vi inte längre ser eller bryr oss om 

dem. Det beror ofta på att det saknas en bra metod för att hitta och lösa dem. Kaizengruppen 

på en större arbetsplats består av arbetskamrater som genom sitt arbete eller funktion har 

naturliga berörningspunkter med varandra. Kaizengruppens uppgifter och ansvar är: 

 

- Utse en ordförande 

- Föreslå och genomföra förbättringar 

- Lösa vardagsproblem 

- Upprätthålla och hålla checklistor aktuella 

- Uppföljning 

- Informera om resultat, muntligt och visuellt till den egna gruppen och till andra 

grupper som kan ha nytta av denna kunskap 

- Regelbundet genomföra och upprätthålla Kaizens effektiviseringsverktyg (muda-

letning, 5S, gemba)
30

 

 

Heijunka 

Målet med heijunka är att producera i samma takt varje dag för att minimera topparna och 

dalarna i arbetsbelastningen. Heijunka hjälper företag att snabbt anpassa sig till varierande 

efterfrågan på marknaden. 
31

 

 

Poka-yoke 

Poka-yoke betyder implementering av enkla lågkostnadshjälpmedel för att antingen upptäcka 

onormala situationer innan de infaller, eller om de infaller, stoppa linan för att förhindra 

defekter. Poka-yoke underlättar en arbetares fysiska och mentala ansträngning genom att 
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eliminera behovet att ständigt titta efter vanliga fel som leder till defekter. En bra poka-yokes 

egenskaper är: 

 

- Enkel med lång livstid och litet underhållsbehov. 

- Hög pålitlighet. 

- Låg kostnad. 

- Designad för arbetsplatsens förhållanden. 

 

De som arbetar på arbetsplatsen är ofta den bästa källan till bra poka-yokes.
32

  

 

Hoshin planning 

Hoshin planning är nervsystemet i Lean produktion. Hoshin planning är en process som 

används för att identifiera kritiska affärsbehov och utveckla företagets förmågor genom att 

anpassa företagets resurser på alla nivåer och tillämpa PDCA cykeln för att kontinuerligt nå 

resultat.
33

 PDCA står för Plan – Do – Check – Act. Alltså Planera – Utför – Kontrollera – 

Reagera. Se figur 6. Det är även viktigt att sätta upp konkreta mål och visioner. Detta är 

viktigt att ha klart för sig när planeringen är färdig:  

 

- Var är vi idag? 

- Vart är vi på väg? (Vision) 

- Hur ska vi ta oss dit? (planering) 

- Vad finns det för hinder för oss på vägen? 

 

Figur 6. PDCA-cykeln  Källa: pdca-security (2009) 
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A3 tänkande 

En A3 rapport är en ensidig rapport på ett A3 papper. A3 användes fån början på Toyota för 

att summera kaizengrupperna. Detta är en kort redovisningsform som används för att lätt 

kunna överskåda vad som ska bli sagt. Det fyra olika typer av A3: 

 

Hoshin planning A3 

Används för att summera avdelningars och företags hoshins 

 

Problemlösnings A3 

Används för att summera problem och motåtgärder 

 

Förslags A3 

Används för att presentera nya idéer 

 

Nuvarande status A3 

Summerar nuvarande situation för hoshin, problem eller funderingar
34

 

 

Kanban 

Ett kanban-system är ett system där typ och behövd kvalitet skrivs ner på ett etikettlikt kort 

som kallas för en Kanban. Denna lapp skickas från arbetarna på en process till arbetarna på 

föregående process. Detta gör att många processer på ett företag är kopplade till varandra 

Detta leder till att man i en fabrik har större koll på vilken kvantitet som behövs till olika 

produkter. Ett kanban-system kan också bidra till: 

 

- Utjämning av produktionen 

- Standardisering 

- Reducerad uppsättningstid 

- Förbättring av aktiviteter 

- Bättre design av maskinlayouten 

- Jidoka
35
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Pull-system 

Materialplanering är av pulltyp om produktion och materialförflyttning endast sker på initiativ 

av och auktoriserat av den förebrukande aktören i materialflödet. Pullprincipen är ett uttryck 

för att inga värdeförädlande processer får äga rum utan att den som är mottagare och 

förbrukare av materialet har beordrat dem. I begreppet pull brukar man också innefatta att de 

kvantiteter som beordras att tillverkas eller förflyttas är små och så nära det direkta och 

omedelbara materialbehovet som möjligt.
36

 Kanban är ett sorts Pull-system. 

3.3.2  Kundfokus 

Gemensamt för alla byggstenarna är att alla strävar mot taket, alltså grundmålet kundfokus. 

Detta grundmål är som sagt var att tillhandahålla kunden den högsta kvalitén till den lägsta 

kostnaden på den kortaste tiden genom att kontinuerligt eliminera muda. Lean-företag har 

också lagt till säkerhet och miljö, och moral till deras grundmål.
17

 Översatt till engelska blir 

då denna initialförkortning PQCDSM genom: 

 

Produktivitet  

Genom att fokusera på de förädlade processerna och effektivare än konkurrenterna producera 

bättre kvalitet. 

 

Kvalitet 

För att möta eller överträffa kundens förväntningar. 

 

Kostnad 

För att tydliggöra en långsiktig lönsamhet och skapa en resurssnål tillväxt. 

 

Leveranstid 

För att vara snabb och säker till marknaden samt minska bundet kapital i varorna 

 

Säkerhet och miljö 

För att skapa tillverkande processer och produkter som står i samklang med det globala 

ekologiska systemet och inte slösar med begränsade naturresurser.
37
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Moral 

För att skapa trygga och säkra arbeten där människor kan utveckla sin fulla potential. 

Aktiviteter som kan användas för att nå detta mål är: 

 

- Hoshin planning 

- Takt 

- Heijunka 

- Engagemang 

- Lean design 

- A3 tänkande
38

 

3.3.3  Stabilitet 

Detta är en av grundstenarna i Lean-huset. För att nå stabilitet i ett företag måste man ibland 

utföra icke Lean-aktiviteter. Sådana aktiviteter är bland andra att öka lager eller införa mer 

människor eller utrustning. Dessa aktiviteter ger mer tid för att lösa problemen som finns 

samtidigt som kraven till externa och interna kunder kan mötas. Aktiviteter som stärker 

stabiliteten i ett företag är:
39

 

 

- Heijunka 

- Kanban 

- Standardiserat arbete 

- Jidoka 

- TPM 

3.3.4  Standardiserat arbete 

Standardiserat arbete ger stora fördelar: 

 

Processtabilitet 

Stabilitet betyder upprepningsbarhet. Detta är nästan en nödvändighet för att möta våra krav 

PQCDSM varje gång.  
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Tydliga stopp och start punkter för varje process 

Detta och kunskapen om vår produktionstakt tillåter oss att se hur vi ligger till tidsmässigt 

eller om det finns några problem. 

 

Organisationslärande 

Standardiserat arbete bevarar kunskap. Om en erfaren arbetare slutar så förlorar vi inte dennes 

kunskap då den finns i organisationen. 

 

Granskning och problemlösning 

Standardiserat arbete tillåter oss att utvärdera vårt nuvarande tillstånd och identifiera problem. 

Checkpunkter och viktiga steg är enkla att hålla reda på. 

 

Engagemang och poka-yoke 

I Lean-systemet utvecklar arbetarna standardiserat arbete, vägledda av överordnade och 

ingenjörer. Detta gör att arbetarna kan hitta tillfällen att föra in enkla, billiga och felsäkra 

poka-yoke utrustningar. 

 

Kaizen 

Processerna som finns är i huvudsak muda. När vi väl har nått processtabilitet så är vi redo att 

utveckla systemet. Standardiserat arbete är måttstocken mot vilken vi mäter förbättringar. 

 

Utbildning 

Standardiserat arbete ger en bas för att utbilda personal. När operatören har lärt sig att arbeta 

med standardiserat arbete så blir det naturligt för dem. Viktiga processteg och checkpunkter 

fungerar som konstanta påminnelser.
40

 Aktiviteter som stärker standardiserat arbete är: 

 

- Kanban 

- A3 thinking 

- Hoshin planning 

3.3.5  Just in time (JIT) 

Just in time är ett system som innebär att producera rätt produkt, vid rätt tidpunkt och till rätt 

kvantitet. Allt annat medför muda. Detta innebär att de nödvändiga typerna av delmonteringar 
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från föregående processer ska komma in till produktionslinan vid den nödvändiga tiden och 

till rätt kvantiteter. Om JIT realiseras i hela företaget så kommer onödiga artiklar försvinna 

helt, vilket gör att man helt kan ta bort lager och förråd. Detta skulle innebära att lagerräntan 

skulle minska och lageromsättningshastigheten skulle öka.
41

 Aktiviteter för att få JIT att 

fungera är: 

 

- Kanban 

- Flöde 

- Heijunka 

- Takttid 

- Pull system 

- 5S 

- Robusta system 

- Engagemang
19

 

3.3.6  Jidoka 

Jidoka kan översättas till både automatisering eller ”autonomatisering”. Automatisering 

innebär att människor ersätts med maskiner. Jidoka har definierats av Toyota som 

”automation with a human mind”
42

. Målet med Jidoka är: 

 

Felfria processer 

 

Inneslutning  

Defekter blir snabbt identifierade och innesluts där produkten befinner sig. Detta gör att 

defekterna inte sprids och stör resten JIT systemet.  

 

Feedback 

Så att snabba motåtgärder kan vidtas.  

 

Det bästa en människa kan göra är att göra ett fel på 10000 försök, eller 100 fel på en miljon 

försök. Detta gör att människan är den minst pålitliga delen i ett komplext 
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produktionssystem.
43

 Därför vill man införa automatisering, Jidoka. Aktiviteter som stödjer 

jidoka är: 

 

- Poka-yoke 

- 5S 

- Problemlösning 

- Onormalhetskontroll 

- Separera människa och maskinarbete 

- Engagemang
19

 

3.3.7  Engagemang 

Målet med engagemang inom ett företag är att förbättra produktiviteten, kvalitén, kostnad, 

leveranstider, säkerhet, miljö och moral genom att: 

 

Lösa specifika problem 

Exempelvis genom att förbättra säkerheten genom att införa poka-yoke i systemet, 

reducera gångtiden genom en ny layout eller reducera ställtider. 

 

Reducera krångel 

Exempelvis genom att utveckla produktionsanalystavlor som gör systemet tydligt för alla 

och tillämpa 5S så att saker är lätta att hitta. 

 

Reducera risker. 

Exempelvis genom att förbättra ergonomin, eliminera kritiska situationer eller att tillämpa 

poka-yoke för att eliminera slöserier. 

 

Det djupare målet är dock att förbättra lagarbetet. Ett företag kommer alltid att ha problem 

och genom att stärka arbetarna så blir det lättare att möta dessa problem.
44

 Aktiviteter för att 

stärka arbetarnas engagemang är: 

  

 

 

                                                   
43

 Dennis 
44

 Dennis 



35 

 

- Standardiserat arbete 

- 5S 

- TPM 

- Kaizengrupper 

- Förslag från arbetare 

- Säkerhetsåtgärder 

- Hoshin planning
19

 

3.4  Hur tillämpa Lean Produktion? 

Det är fem steg på vägen att skapa en verksamhet som är Lean.  

 

1. Enas om vad er kund verkligen vill ha. 

Det innebär att grundligt gå igenom och komma överens om kundernas krav på varje 

vara och tjänst. Gör inga antagningar och gissningar; ifrågasätt allt och ta reda på vad 

kunden verkligen vill ha. 

 

2. Lär känna er process. 

Det innebär att specificera den förädlingsprocess eller värdeflöde som används för att 

producera och leverera det kunden behöver, samt att få denna process under kontroll 

genom att ta bort allt som inte adderar värde eller som innebär slöseri med resurser. 

 

3. Jämna ut flödet. 

Det innebär en strävan mot en kontinuerlig enstyckstillverkning eller produktion i små 

partier för att produkter så långt som möjligt skall befinna sig i ständig bearbetning 

och flöde. 

 

4. Ställ om från tryckande till dragande produktionssystem 

Det innebär att låta kunderna dra fram sina produkter när de behöver dem. 
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5. Fortsätt bekämpa slöseri. 

Även om mycket redan har uppnåtts finns det alltid utrymme för ytterligare och 

ständiga förbättringar. Det bästa sättet att åstadkomma detta är att noggrant bekämpa 

alla former av slöseri.
45
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4  Nulägesbeskrivning   

 

Detta avsnitt är avsett att förklara var Banverket befinner sig i dagsläget. Här beskrivs 

Banverket och några av deras samarbetspartners. Spårväxeln och bytet av denna förklaras 

ingående. 

 

4.1  Företagspresentation 

Banverket är den myndighet som ansvarar för järnvägen i Sverige. Det innebär att de följer 

och driver utvecklingen inom järnvägssektorn, bistår riksdag och regering i järnvägsfrågor, 

ansvarar för drift och förvaltning av statens spåranläggningar, samordnar den lokala, regionala 

och interregionala järnvägstrafiken samt ger stöd till forskning och utveckling inom 

järnvägsområdet. Banverket bildades 1988 när SJ delades och tågtrafiken avreglerades.
46

 

4.1.1  Banverkets uppgift 

Banverket har till uppgift att sköta den statliga järnvägen så att resenärer och gods kommer 

fram snabbt, säkert och miljövänligt. I detta förvaltningsansvar ingår att leverera tåglägen 

genom att producera och sälja kapacitet på spåren till järnvägsföretag och trafikorganisatörer. 

Banverket ska också utveckla statens järnvägsnät genom att planera och bygga ut 

järnvägsnätet för dagens och morgondagens resenärer och transportköpare. Utöver 

förvaltaransvaret har Banverket ett sektorsansvar för järnvägstransportsystemet i Sverige. 

Ansvaret omfattar såväl vanlig järnväg som tunnelbana och spårväg. Banverket ska vara 

samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga inblandade parter. Banverket 

leder och följer upp utvecklingen inom järnvägssektorn och bistår regeringen och riksdagen i 

frågor som berör hela järnvägstransportsystemet. Banverket ska verka för att de 

transportpolitiska målen, som är uppsatta regeringen, uppnås. 
47

 

 

De transportpolitiska målen består av ett övergripande mål och sex delmål. Det övergripande 

målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 

transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. De sex delmålen är:
48

 

                                                   
46 www.banverket.se, hämtat 2009-03-21 
47 Banverkets årsredovisning, 2008 
48 www.banverket.se, hämtat 2009-03-21 

http://www.banverket.se/
http://www.banverket.se/
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- Ett tillgängligt transportsystem  

- En hög transportkvalitet  

- En säker trafik  

- En god miljö  

- En positiv regional utveckling  

- Ett jämställt transportsystem 

Banverkets vision är järnväg i världsklass.
49

 

4.1.2  Underhåll 

De medel som Banverket har för att genomföra underhåll är begränsade och många 

prioriteringar måste göras. Under 2008 tog Banverket fram anläggningsklasser där 

järnvägsnätet delades in i fem klasser beroende på bland annat trafikvolym, trafikuppgift och 

konsekvenser vid driftsstörningar. Målen är högre ju fler resenärer och godstransportörer som 

är beroende av transporterna inom anläggningsklassen. Därigenom har Banverket fått bättre 

verktyg för att styra underhållsåtgärder mot de delar av nätet där insatsen ger störst 

samhällsekonomisk effekt.  
50

 

4.2  Banverkets samarbetspartners 

Banverket genomför en stor del av underhållsverksamheten med stöd av entreprenörer. 

Underhållsverksamheten är starkt beroende av att det finns en väl fungerande 

entreprenörsmarknad, och banverket arbetar därför aktivt för att bidra till goda förutsättningar 

för denna entreprenörsmarknad.
51

 

4.2.2  Strukton Rail 

Strukton Rail, f d Banproduktion, var en gång en del av Stor-Stockholms Lokaltrafik (SL) och 

underhållare av bolagets tunnelbane- och spårvägsnät. År 2000 bröts Banproduktion loss från 

SL och blev ett eget bolag.
52

 

 

2003 såldes 60 procent av bolagets aktier till det holländska företaget Strukton Railinfra BV. 

Därigenom öppnades en helt ny marknad för Strukton Rail. Svensk lagstiftning hade tidigare 

gjort att Strukton Rail, som ett företag ägt av SL och Stockholms läns landsting, inte tilläts 

                                                   
49 www.banverket.se, hämtat, 2009-03-21 
50 Banverkets årsredovisning, 2008 
51 Ibid 
52 www.strukton.se, hämtat 2009-03-19 

http://www.banverket.se/
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utföra uppdrag utanför Stockholms län. I och med privatiseringen blev det fritt fram att börja 

konkurrera om underhåll av järnvägs- och spårvagnslinjer, inte bara i Sverige utan i hela 

Europa. Sedan 2007 är Strukton Railinfra 100-procentig ägare till Banproduktion.
53

 

 

Strukton Railinfras inträde på den svenska marknaden för järnvägsteknik och samgåendet 

med Banproduktion ger företaget resurser att ligga i täten på den numera konkurrensutsatta 

järnvägsmarknaden.
54

 

 

Strukton Rail är ett modernt järnvägsföretag med ansvar för driftsäkerhet, teknik och 

underhåll av spår- och järnvägsanläggningar. Strukton Rail är idag det enda företaget i landet, 

vid sidan av Banverket, som kan åta sig totalentreprenader av hela järnvägs- tunnelbane- och 

spårvägslinjer. Strukton Rail underhåller alltså banvallar, spår, signaler och 

strömförsörjningssystem. 
55

 

4.2.1  Vossloh Nordic Switch Systems (VNSS) 

Vossloh Nordic Switch Systems är Banverkets nuvarande leverantör av spårväxla och är den 

Svenska enheten inom Vossloh Switch Systems. Vossloh Switch systems är i sig en enhet 

inom divisionen Rail Infrastructure i den stora Vossloh-koncernen, se figur 7. 

 

Figur 7. Bild på Vosslohs verksamhet. Källa: Vossloh (2009) 

 

Infrastrukturdivisionen hade år 2007 en omsättning på 7,4 miljarder svenska kronor och hade     

3 694 anställda. Spårväxelenheten stod för ungefär hälften av dessa. Vossloh Switch Systems 

är världens ledande leverantör av spårväxlar och har 23 fabriker i 15 olika länder. De har 

marknadens bredaste växelsortiment till konventionella banor, tung trafik och 

höghastighetsbanor. De kan också erbjuda signaltekniska produkter, växeldriv och 

övervakningssystem. Vossloh Switch system kan också sätta upp på sin meritlista att en av 

                                                   
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
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deras växlar medverkade när ett franskt tåg slog hastighetsrekord med 574,8 km/h som 

toppfart. Genom växeln kördes det med en hastighet på 560 km/h.
56

 

4.3  Spårväxel 

Spårväxlar är en vital del av järnvägsnätet och dess funktion helt avgörande för en fungerande 

och säker tågtrafik. En bild på en spårväxel kan ses i figur 8. Det finns ungefär 12 000 

spårväxlar i Sverige och dessa genererar 20 % av de tågtrafikstörande fel som har sitt 

ursprung i järnvägsanläggningen. Av de 12 000 spårväxlar som finns så är åldern angiven på 

8 500 av dessa. Genomsnittsåldern på dessa är 22,5 år. Det finns dessutom 4 250 spårväxlar 

som inte har någon ålder angiven. 
57

 

 

 

Figur 8. Bild på en spårväxel. Källa: Banverket (2009) 

4.4  Definition av produkt 

Produkten som banverket erbjuder kallas i denna rapport för tågläge. Det innebär den position 

som tåget har vid ett visst tillfälle. Allt som leder fram till att tåget ska kunna vara på rätt plats 

vid rätt tillfälle kallas i denna rapport för tillverkningen av tågläget. Detta innefattar bland 

annat planering, upphandling och byte av spårväxel.

                                                   
56 Information från studiebesök på Vossloh Nordic Switch Systems 
57

 Internt dokument, Banverket, UBA Generell för utbyten av spårväxlar 2009 – 2011 
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5  Empiri 

 

Detta avsnitt syftar till att beskriva vad som har framkommit i de kvalitativa intervjuerna, 

studiebesöken och datainsamling om spårväxlar. Genom att ta reda på hur Banverket jobbar 

med Leans 20 karaktärsdrag ska Banverkets ÄR-läge beskrivas.   

 

5.1  Spårväxelbyte 

Syftet med spårväxelbyten är att få en bättre kvalité på järnvägsanläggningen. Bättre kvalité, 

med mindre risk för fel i infrastrukturen som genererar störningar i tågtrafiken. Till vissa 

växeltyper finns inga reservdelar eller reservdelar som är svårtillgängliga. Om de byts ut till 

moderna växlar med lättillgängliga reservdelar så kan tider för bl.a. felavhjälpning hållas på 

rimliga nivåer. Större och stabilare växlar ger ökad komfort för tågresenärer. Om en äldre och 

sliten växel blir utbytt till en modern standardväxel blir arbetsmiljön för underhållspersonalen 

bättre.
58

  

 

De trafikala kraven och prognosen att tågtrafiken kommer att öka markant under åren 

framöver kräver spårväxlar med större kapacitet och driftsäkerhet. Teknisk livslängd på en 

växel anges normalt till 30 år. Specifik teknisk livslängd per spårväxel kan variera mellan 20-

60 år och beror på:
59

 

 

- hur underhållet av respektive växel sköts genom åren. Detta är något som inte jämförs. 

 

- trafikmängd (tonnage) är en avgörande faktor. Detta jämförs schablonmässigt med 

hjälp av anläggningsklasser och spårtyp (huvudtågspår, sidotågspår eller sidospår). 

 

- träsliprar har oftast begränsad livslängd på ca 30 år även på mindre trafikerade banor. 

 

Enligt en åtgärdsplanering som Banverket gjort för 2010-2020 finns ett stort behov av 

föryngring av beståndet av spårväxlar. I Banverkets verksamhetsplan finns än så länge ingen 

ökning av antalet spårväxelbyten per år. Att det är för få växlar som byts per år gör att det blir 

                                                   
58 Internt dokument, Banverket, UBA Generell för utbyten av spårväxlar 2009 – 2011 
59 Ibid. 
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ännu viktigare att prioritera rätt när det väljs vilka växlar som skall bytas ut. Enligt 

förvaltargruppen för spårväxlar prioriteras spårväxelbyten med hänsyn till följande faktorer:
60

 

- Brist på reservdelar till äldre eller udda växeltyper. 

- Risk för omfattande trafikstörning om en växel havererar, beroende på var i 

järnvägsnätet respektive växel finns. 

- Komplexa spårväxlar som är svåra att underhålla och behäftade med relativt många 

tågstörande fel och kan bytas ut till enkla standardväxlar.

Slitaget på en spårväxel kan minskas genom att byta växeltyp till en större och stabilare växel, 

ändra växelläget och/eller ändra spårgeometrin. Till exempel kan en krökt växel bytas till en 

ny i ett rakt läge. 
61

 

 

För att bedöma vilka växlar som ska bytas tar man hänsyn till entreprenörer, trafikal 

information och reservdelar. Felstatistik används inte idag som en enskild faktor, men 

Banverket har börjat sammanställa en fellista som skickas med som underlag för bedömning 

till 2011 års utbyteslista. Utbyteslistan är där alla växlar som ska bytas under året finns med.  

 

Vilken enhet som kontrollerar vilka växlar som ska bytas befinner sig i dagsläget i 

utvecklingsfas. Anläggningsområdena, driftområden och entreprenörer delar i dagsläget på 

den uppgiften. Det är viktigt att ha god framförhållning när byten ska ske. Sena ändringar och 

tillägg betyder att det kostar mycket pengar. När bytet av spårväxel ska ske måste tid i spåret 

ordnas. Detta är en av anledningarna till att man måste ha god framförhållning. När växeln 

ska bytas använder man sig ibland av provisoriska spår, om det är byten som tar mycket plats 

och tid, t ex vid ombyggnad på stationer och liknande.  

 

Banverket byter ut 100-140 spårväxlar/år. Som mest byttes runt 600 spårväxlar ut varje år, 

men nu siktar Banverket på att byta ut 250 spårväxlar om året.  

 

Alla spårväxelbyten utförs av någon av Banverkets entreprenörer. Ett byte med en växel med 

betongsliprar tar ungefär 12 timmar att montera om det är en prefabväxel och 5-6 h + 5 h om 

den byggs på plats. För en växel med träsliprar behövs endast 3 timmar.  

                                                   
60 Ibid. 
61 Ibid. 
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En prefabväxel är en växel som byggs i Vosslohs fabrik i Örebro och skickas sedan på en 

specialvagn till platsen där den ska monteras. Där lyfts den av vagnen för att monteras in på 

sin plats i spåret. En Prefab växel är dyrare att installera på grund av att den behöver 

specialtransport. En sådan växel kräver också lika mycket tid i spår som en vanlig växel, men 

man tjänar på att man får den gamla växeln borttransporterad. 

 

En växel som inte är en prefabväxel monteras i två delar vid sidan av spåret och läggs sedan 

in på sin plats. Den brukar man oftast dela upp på två tillfällen då man kan stänga av spåret i 

två kortare omgångar istället för en lång period. 

 

När man har byggt en växel fyller man i ett besiktningsprotokoll för att säkerställa att växeln 

fungerar som den ska. Det sker också en trafikledningskontroll där signaler kontrolleras. En 

vecka efter bytet så ses växeln över. Den brukar då ha behov av justering. Om en växel ska 

bytas på en sträcka som inte ofta används kan begagnade växlar användas. I vanliga fall så är 

det ungefär 7-10 personer som utför ett spårväxelbyte. 

 

För att en växel ska bytas så krävs det att hela grunden är utsliten. Om bara sliprarna är 

utslitna så räcker det med att underhålla växeln. Slitaget på en växel blir olika beroende på var 

längs spåret den sitter. Sitter växeln i en kurva så slits den fortare än om den sitter på en 

raksträcka. Det beror också på hur många tåg som använder spåret och hur tung trafik som 

färdas där. Hur en växel byggs och planeras, är också avgörande för hur grovt slitaget blir. 

Om en växel är dåligt byggd eller planerad kan det bli fel i hanteringen, vilket kan göra att 

den slits fortare. 

5.2  Leans 20 karaktärsdrag 

De 20 karaktärsdragen inom Lean produktion som beskrivs i avsnitt 3.2.1 har fungerat som 

värdeord i de kvalitativa intervjuerna vid Banverket. I dagsläget är karaktärsdragen inte något 

Banverket medvetet jobbar aktivt med för att förbättra enligt Lean produktion. 

 

Nedan beskrivs hur Banverket jobbar mot och med dessa faktorer.  
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Kund 

I arbetet med Lean produktion är det den externa kunden som är både start- och slutpunkt, och 

att strävan är hela tiden att verksamheten ska maximera värdet för kunden. Då Banverket 

arbetar på uppdrag av staten och samhället medför detta att Banverket har samhället och dess 

medborgare samt företag och organisationer som slutkund. Problemet som då uppstår är att 

det är svårt att veta vilken kund verksamheten ska styra mot. Det är regeringen, i samråd med 

Banverket, som styr vad pengarna ska satsas på men det är resenärer, trafikföretag och 

transport köpare som blir den slutgiltiga kunden. Avregleringen av transportsektorn gör att 

mellanledet till slutkund utgörs av olika trafikföretag. Detta får som konsekvens att det är 

svårt för Banverket att på ett entydigt och enkelt sätt påverka hela kedjan till slutkund då flera 

organisationer, med olika mål, ska styras åt samma håll. Detta innebär att Banverket inte på 

ett enkelt sätt kan styra sin verksamhet direkt mot en slutkund. Riktlinjerna från ägaren, 

staten, strävar efter att den interna verksamheten ska göra positiv samhällsekonomisk nytta. 

Ovan beskriva förhållanden får som konsekvens att Banverkets styrning mot slutkund blir 

komplex och svår att styra. Detta kan leda till att vissa aktiviteter inte alltid gynnar 

slutkunden. 

 

Enkelhet 

Inom Banverkets verksamhet finns flera områden och vitt skilda verksamhetstyper. Mycket av 

verksamheten som direkt påverkar trafiken utgörs av stora komplexa tekniska system. Det får 

som konsekvens att det på Banverket finns många anställda som har ett stort teknikintresse. 

Tekniker är bra på sin teknik och påverkar ibland inriktningen av verksamheten i allt för stor 

utsträckning. Detta kan leda till att enkelheten får stå åt sidan för komplex ny teknik. Under 

examensarbetets gång har detta utkristalliserats som en del av Banverkets kultur. Detta 

återspeglas även i utformning och struktur i Banverkets intranät som kan upplevas som 

komplext, svåröverskådligt och krångligt.   

 

Slöseri 

Banverket måste planera över långa tidsperioder där tidiga förstudier av exempelvis 

järnvägsplaner kan påverka Banverkets verksamhet om 10-15 år. Att värdera, mäta och 

utvärdera slöseri av komplexa tekniska system över långa tidsperioder är för Banverket en 

stor utmaning. I det nära förestående framtagandet och genomförandet av tågtrafiken, har 

Banverket däremot lite enklare att hitta förbättringar för att minska slöseriet. Verksamhetens 

storlek, geografiska spridning och antalet anställda medför stort behov av koordinering och 
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informationsspridning. Brister i detta gör att folk gör samma saker, dubbelt arbete, och kan 

därför ses som ett slöseri som pågår inom Banverket. Detta har dock förbättrats sedan en 

omorganisering skedde för några år sedan.  

 

Lagkrav och samhällets krav på verksamheten kan ibland medföra att utredningar och 

förstudier tar lång tid att genomföra. Detta kan ses som ett slöseri då exempelvis utredning om 

ett växelbyte kan ta flera år att slutföra. Ur ett samhällsperspektiv är det inte ett slöseri att låta 

samhället, ägaren av Banverket, ha ett inflytande på det som ska göras. Denna tid kan 

däremot, ur ett företagsekonomiskt perspektiv ses som onödigt lång och innebära slöseri. Ofta 

kan slöserier här förebyggas om planeringen sker rätt. 

 

Ett exempel på slöseri inom spårväxelbyteskedjan är att transporten av prefabväxeln från 

fabriken i Örebro inte finns med i några föreskrifter. När växeln byggs måste noggranna mått 

och toleranser följas, men under transporten så kan växeln ”skumpa runt” på vagnen. Detta 

kan göra att måtten på växeln inte ser likadana ut när den kommer fram som den gjorde när 

den lämnade fabriken. Det har även förekommit fall där växlar har byggts åt fel håll så att de 

har fått bändas in på rätt plats. 

 

Process 

Banverket arbetar kontinuerligt med att förbättra och förändra sina processer. Den 

processkarta som finns att tillgå för Banverkets verksamheter finns på intranätet. 

Processkartan är inte tydlig och under examensarbetets gång har det framkommit att anställda 

inte har tillräcklig insikt och kunskap om processerna de jobbar inom. Den översiktliga 

processkartan visas i figur 9.   

 

 

Figur 9. Bild på Banverkets processkarta Källa: Banverkets intranät (2009) 
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Visualitet 

Strävan ska vara att göra verksamheten så transparent som möjligt för Banverket och dess 

kunder. Exempelvis när det gäller tågläget är visualiteten hög. Intervjusvaren indikerar att 

Banverket är ganska tydliga mot kunderna, medan anställda inom Banverket ibland inte alltid 

vet vilka uppgifter de har att jobba efter. En bättre visualitet skapar överblick av 

verksamheten samt ger bättre möjligheter att identifiera aktiviteter och planer som avviker 

från ett tänkt läge, så att korrigeringar och åtgärder snabbare kan vidtas. Banverket behöver 

arbeta mer med att verksamheten ska bli mer visuell och synlig.  

 

Transparenta tydliga mål som når igenom hela verksamheten är viktigt för visualiteten. Målen 

som är uppsatta för Banverkets verksamhet är idag varken lätta att hitta eller lätta att förstå. I 

dagsläget är dessa krångliga och har inte kommunicerats till de anställda på ett bra sätt. 

Återinförandet av balanserade styrkort på Banverket, som nu sker under 2009, tros ge 

förbättringar med måltransparensen.  

 

Regelbundenhet 

Banverkets verksamhet kännetecknas av årligen återkommande planeringscykler och 

aktiviteter. Här borde kunna finnas stor utvecklingspotential för att hitta regelbundna mönster 

som kan gälla som nationella riktlinjer och standardprodukter som ska produceras på liknande 

sätt vid återkommande planerbara tidpunkter. Exempelvis så är Tågtrafiken idag väldigt 

regelbunden och grafer visar hur den är tänkt att fungera. Här återkommer dock problemet 

med den nya tekniken, som nämndes under punkten enkelhet, som gör det svårt att ha en hög 

regelbundenhet. 

 

Flöde 

Det kontinuerliga flödet som finns inom Banverket är tidtabellen och informationsflödet, som 

fungerar mycket bra. Det finns dock utrymme för förbättringar i form av kvalitet och kvantitet 

inom flödet, som skulle kunna ske med bättre genomförande av trafiken och bättre planering 

och genomförande av underhållet.  

 

Pull (dragande tågtrafikproduktion) 

Internationella regelverk och nationella lagkrav gör att Banverket måste arbeta med långa och 

stela tågproduktionsplaner. Detta karaktärsdrag har Banverket därför väldigt svårt att jobba 
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mot. Det tar ungefär två år att genomföra ett byte av en spårväxel så Banverket har svårt att 

agera direkt på marknadens efterfrågan. Banverket jobbar mot transportföretagens efterfrågan, 

men även mot samhällsprognoser och uppskattningar. Järnvägslagen ställer krav som gör att 

Banverket inte alla gånger kan svara upp mot en flexiblare efterfrågan av transporter. Det kan 

ta lång planerings- och utredningstid att förändra en anläggning som ska svara upp mot en 

efterfrågan.  

 

Sen variantspridning 

Ju mer trafik som ska gå på spåren, desto viktigare blir det att upplåta anläggningen för tåg 

och kunna skjuta upp andra aktiviteter i anläggningen för att och ha en hög flexibilitet. 

Investeringar i nya anläggningar under 1990 talet har inte nyttjats fullt ut förrän idag. Därmed 

har Banverket kunnat jobba med investeringar som svarar upp mot marknadens behov. Här 

finns en inbyggd konflikt med krav på långa planeringstider och behovet av att hålla 

anläggningen på en flexibel nivå för att skapa en sen variantspridning. 

 

Förebyggande 

Strävan är att förebygga problemen hellre än att åtgärda dem när det sker akut. Banverket har 

idag, genom den nya organisationen, en bättre potential att styra om sin verksamhet mot mer 

förebyggande aktiviteter och mindre akuta åtgärder. Banverket jobbar idag ofta med 

punktinsatser i efterhand istället för mer långsiktigt förebyggande. Det samma gäller även för 

vissa trafikföretag. Ett exempel på detta är när X2000 tågen var så mycket försenade under 

2008 så började både Banverket och SJ alldeles för sent med att försöka lösa problemen. 

Detta kunde ha förebyggts om Banverket och SJ hade gjort förebyggande insatser i ett tidigare 

skede. Att arbeta med att förebygga problem istället för att göra akuta underhåll är oftast 

billigare. Under vissa speciella förutsättningar är dock akuta underhållsåtgärder att föredra. 

Det kan exempelvis vara när det inte krävs samma resurskrävande planering för en bana med 

låga trafikeringsbehov. Banverket låter då felet gå till ett ”planerat akut” underhåll för att det 

ska bli underhåll ska genomföras enklare och mer effektivt. 

 

Tid 

Enskilda komponenter är väl utprovade var för sig, men det är den hopkopplade anläggningen 

som måste fungera som helhet. Därför vore det bra vid övertagande av nya anläggningar att 

kunna provköra anläggningen innan den tas i full drift. Detta för att säkerställa att den 

fungerar fullt ut innan den kopplas in i den ordinarie tågdriften. Vissa säkerhetsrelaterade 
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delar testas, men det skulle vara önskvärt att testa flera delar så att man tidigt kan hitta 

eventuella fel som kan störa tågen vid igångkörning. Det betyder att hela anläggningar skulle 

vara önskvärda att testa innan de tas i bruk. Idag görs inte detta rutinmässigt i 

investeringsprojekten då arbetet anses vara för tidskrävande och för dyrt. 

Kvalitetsbristkostnaden överförs istället på underhåll och problem med att tågen får 

förseningar.  

 

När det gäller att hitta värdeskapande aktiviteter och undvika icke värdeskapande lösningar i 

samband med ett spårväxelbyte så styrs detta till stor del av den tid i spår som tilldelas det 

aktuella växelbytet. Projektledaren, i samråd och förhandling med tidtabellsläggningen och 

trafikföretagen, bestämmer en tid för hur lång tid i spåret som växelbytet får ta. Spåret stängs 

av under denna tid, vare sig den är för lång, för kort eller lagom. Idag ingår ofta förberedelser 

som krävs för att byta en växel den totala planerade tiden som ansöks för avstängt spår.  

 

Förbättringar 

Under intervjurundorna framkom att Banverket anser att det finns väldigt mycket att göra som 

kan förbättra Banverkets anläggningar och sättet som de arbetar på, där av detta 

examensarbete. Inom Banverket har de organiserat sig via något som kallas för 

Utvecklingsrådet, det är en grupp som arbetar med att föreslå och besluta om förbättringar, 

men fortfarande görs för mycket punktinsatser inom olika utvecklingsprojekt i 

linjeorganisationen. Idag arbetar Banverket med förbättringsarbete i små grupper. Det är 

viktigt att det är den stora gruppen som fattar beslutet för att nå ut till alla.  

 

Partnerskap 

Partnerskap och interna team är viktiga byggstenar för att säkerställa att information delas 

mellan olika enheter samt att inte några frågor blir bortglömda. Intervjuerna har påvisat att det 

finns potential till att förbättra partnerskapet mellan avdelningar då det ofta upplevs att 

samarbetet och partnerskapet är väldigt otydligt. I stora organisationer är det lätt att anställda 

känner att de inte riktigt vet vilka som gör vad. Mycket kan bero på den omorganiseringen 

som nämnts tidigare. Mot kunden fungerar relationen mycket bättre än den gör mellan 

enheterna inom Banverket. Banverket har lite olika arbetssätt inom respektive division, vilket 

kan upplevas som att de jobbar på olika sätt på olika ställen inom organisationen. Enligt vissa 

intervjuer kan Banverket nästan liknas vid flera små företag som jobbar under ett gemensamt 

namn. 
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Värdenätverk 

Ett bra värdenätverk förbättrar kvalitén, leveransen av tåglägen och ger möjligheter för 

flexibilitet. På Banverkets fokuseras det mycket på att ha en bra relation med kunder och 

underleverantörer. Dessa relationer anses vara mycket goda och det jobbas tillsammans mot 

ett gemensamt mål, som är att driva tågtrafiken i Sverige så bra som möjligt. 

 

Gemba (gå och se med egna ögon) 

Gemba är inte något som är allmänt vedertaget hos Banverket. Anledningen till detta kan vara 

flera orsaker, men en är att det inte ges tillräckligt med tid för anställa att vistas i spår för att 

se med egna ögon. Strävan är istället att låta entreprenörerna vara förvaltningens förlängda 

öron och ögon när det gäller gemba. Det har hänt att de som ska byta spårväxeln har åkt ut i 

spåret för att byta en växel och mötts av en helt fungerande spårväxel. Vissa av personerna 

som svarat på intervjuerna ansåg att denna punkt var den som Banverket hade längst väg att 

vandra innan Banverket kan uppnå en bra gemba. Gemba är en enkel förbättring att utföra 

men kräver verkligen ledningens engagemang. 

 

Variation 

Minskad variation är bra för ett effektivt Leansystem. Det finns växlar som är omkring hundra 

år gamla som det inte finns reservdelar till. Banverket skulle behöva inventera och se över vad 

de har för olika varianter först och vad normalläget är, innan de kan se över variationen. 

Anläggningarnas långa livslängd och svårigheter med att skapa en långsiktig sökbar 

dokumentation, medför att Banverket alltså inte riktigt vad det är som ligger ute i spåret och 

vad det måste bytas till. Detta bidrar till att variationen i lagret inte kan minskas. 

 

Delaktighet 

Delaktighet är viktigt för medarbetarna då detta skapar chans att vara med och lösa problem 

och känna ansvar för sitt arbete. En känsla av att inte vara delaktig finns på ställen inom 

Banverket. Som en förklaring och anledning till detta är att de punktinsatser som tidigare 

nämnts oftast igångsätts och leds av någon av cheferna istället för att låta medarbetarna vara 

mer delaktiga. Cheferna kommer ner och tar hand om de stora problemen och bidrar till en 

känsla av att inte vara delaktig när de stora jobben sker. 
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Tänk smått 

Banverket får ut det mesta möjliga av sina anläggningar, vissa spårväxlar är som tidigare 

nämnts runt 100 år gamla. Ett problem är dock att veta att saker görs på det bästa sättet. Idag 

finns det inget strukturerat arbetssätt inom Banverket att mäta att de befintliga metoderna som 

används, är de bästa. Det kanske finns ett bättre sätt att utföra saker på? 

 

Tillit 

Att bygga tillit reducerar slöseri. Metodiken att jobba med punktinsatser bidrar till att känslan 

av tillit inte är lika hög som den skulle kunna vara. Banverket anser ändå att det är viktigt att 

få alla har anställda får ta eget ansvar över sin egen uppgift och få frihet under ansvar. En 

anställd måste ha känslan att han kan göra saker utan att behöva gå och fråga någon om han 

tycker att detta är nödvändigt för att lösa sin uppgift.  

 

Då det gäller tillit med organisationer utanför Banverket är synen att Banverket anser att de 

har en bra relation med sina leverantörer, samtidigt som leverantörer säger att de skulle vilja 

ha mer öppenhet från Banverkets sida för att göra deras arbete lättare. 

 

Kunskap 

Idag finns det många anställda som har väldigt specifika uppgifter och vill ha kontroll över 

dem själva. Därför kanske kunskap och information inte delegeras lika mycket som det borde. 

Det är viktigt inom Banverket att sprida sin kunskap, men samtidigt inte för mycket, då detta 

kan leda till att många medarbetare har kunskaper de aldrig kommer att använda. Det tar tid 

att lära ut saker och denna tid kan vara värdefull att lägga på andra arbetsuppgifter. Vossloh 

har en önskan om att få använda sin kunskap om att tillverka mer prefabväxlar till Banverket, 

det kan ses som en fara med denna strategi. Faran ligger i att Banverket dräneras på sin egen 

kunskap och risk finns för kompetensuttunning inom spårväxelbyten eftersom färre inom 

Banverket kommer att veta hur växlarna är uppbyggda. Det kan leda till problem vid byten 

och reparationer i framtiden, beställarkompetensen hos Banverket kan minska. 
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6  Resultat 

 

Detta kapitel ska beskriva glappet mellan Banverkets ÄR-läge och dess BÖR-läge. Betygen 

som är satta är resultatet av vad empirin gav i jämförelsen med litteraturstudien. Svaren på 

frågeformuläret till de kvalitativa intervjuerna har fungerat som riktlinjer i betygssättningen.  

 

För att beskriva glappet mellan Banverkets ÄR-läge och BÖR-läge används en betygsskala på 

1-5 där siffrorna 1-5 står för: 

 

1 – Helt motsatt mot Lean-tänk 

2 – Knappt något Lean-tänk alls 

3 – Halvvägs mot Lean produktion 

4 – På god väg mot Lean-tänket 

5 – helt överrensstämmande med Lean-tänket 

 

Dessa betyg är grundade på det som framkom i empirin jämfört med litteraturstudien som 

gjorts om Lean produktion. I figur 10 visas alla betyg i ett sammanställt spindeldiagram, för 

att visa en översiktlig bild över hur Banverket arbetar med Lean produktion i dagsläget. 

 

Kund: 2 

Eftersom kunden är start- och slutpunkten i arbetet med Lean produktion så är det svårt för 

Banverket att få högt betyg i denna kategori. Banverket måste styra sin verksamhet efter 

många olika kunder, och kan ha problem att veta vilken kund som ska vara den styrande. Då 

regeringen är med och styr var pengarna ska satsas, kan Banverket inte heller ha en total 

styrning mot kunden. Alla aktiviteter som sker, bör gynna kunden, och där befinner sig inte 

Banverket riktigt idag.  

 

Enkelhet: 2 

Ordet lean betyder mager. Detta kan översättas som enkel i en verksamhet. Att använda sig av 

ny komplex teknik som kanske inte behövs är inte enkelt och därmed tvärt emot hur Lean 

produktion är uppbyggt. Intranätet är inte användarvänligt och ska vara en stor 

informationspunkt för Banverket. 
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Slöseri: 1 

I Banverkets verksamhet finns mycket slöserier i dagsläget. Att personal utför dubbelt arbete 

innebär överproduktion. Att saker tar lång tid är i många fall inget som Banverket själva kan 

styra över, då det är staten som styr hela verksamheten. Detta ses ändå som ett slöseri med tid 

i denna undersökning, då Lean produktion ämnar att dra ner alla slöserier, oberoende vilka 

orsaker de har.  

 

Att inte säkerställa att saker görs rätt från början är ett onödigt slöseri som måste elimineras. 

Detta är en enkel förbättring som har stor potential hos Banverket. 

 

Process: 3 

Processkartan är väldigt komplex och inte enkel att förstå. Att det finns det en processkarta 

som det finns en tanke bakom, höjer betyget lite. Banverket jobbar kontinuerligt med att 

förbättra sina processer, vilket drar upp betyget. 

 

Visualitet: 2 

Att detta betyg inte är en etta beror enbart på att produkten tågläge är väldigt synlig och 

visuell att följa. Ett oplanerat stopp i tågtrafiken indikerar att något är fel och kan därmed 

åtgärdas. Däremot tillverkningen av tågläget, såsom planering och byte av växel, är inte alls 

så visuellt som önskvärt. Målen för banverket borde vara tydliga för alla. Införningen av 

balanserade styrkort kommer troligtvis höja kvaliteten på denna punkt i framtiden. 

 

Regelbundenhet: 3 

Tillverkningen av tåglägen är regelbunden och får därför ett relativt högt betyg. Banverket 

strävar efter att använda sig av standardprodukter, men har lång väg kvar att gå.  

 

Flöde: 3 

Flödet för produkten tågläge fungerar bra. Dock sker det fortfarande störningar när tågen 

måste stå stilla. Banverket har också insett att man måste ha ett bra flöde för att få till en bra 

trafikproduktion. Denna punkt är en av de bättre sett ur ett Leanperspektiv.  
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Pull (dragande produktionssystem): 2 

Banverket styr sina tåglägen mot marknadens efterfrågan, fast med två års förskjutning. 

Eftersom det tar ungefär två år för en växel att bli bytt från det att ett beslut har tagits så är det 

mer än efterfrågan från marknaden som styr produktionen.  

 

Sen variantspridning: 2 

Sen variantspridning får lågt betyg för att det är svårt att ändra något som är planerat. Detta 

beror på att planeringstiden är lång och att tågtrafiken är beroende av när underhållen sker.  

 

Förebyggande: 1 

Banverket jobbar inte särskilt mycket med förebyggande arbete. Istället görs punktinsatser 

efteråt när skadan redan är skedd. Detta är något som inte alls stämmer överrens med Lean 

produktion. Denna punkt bör dock snart kunna utvecklas tack vare den nya organisationen. 

 

Tid: 2 

Banverket fokuserar inte på vad som är värdeskapande aktivitet och inte, när det gäller 

spåväxelbyte. Leverans-, planerings- och produceringstid är ibland längre än vad som 

egentligen behövs. Här bör man istället fundera på den totala effekten och konsekvensen av 

ett väl genomfört växelbyte. Kanske är det så att med lite mer tid för värdeskapande åtgärder i 

samband med växelbytet så kan antalet framtida fel i växeln minskas och därmed minskar 

totala antalet föreningar orsakade av just denna växel. 

 

Förbättringar: 3 

Det finns anställda inom Banverket som jobbar med förbättringar. För att Banverket ska få ett 

högt betyg på denna punkt krävsatt alla är medvetna om att förbättringar krävs, och att det 

kontinuerligt jobbas med ständiga förbättringar. 

 

Partnerskap: 3 

Att banverket på vissa håll beskrivs som många små företag under ett gemensamt namn tyder 

på att partnerskapet mellan avdelningarna inte är särskilt hög. Partnerskapet med leverantörer 

och kunder höjer upp detta betyg då denna relation är mycket god. 
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Värdenätverk: 4 

Det värdenätverk som Banverket ingår i är hela försörjningskedjan för tågtrafik. De har ett bra 

samarbete med kunder och leverantörer och jobbar mot ett gemensamt mål. Det som gör att 

Banverket inte får det högsta betyget på denna punkt är att det finns önskemål från vissa 

leverantörer om högre grad av öppenhet från Banverkets sida. 

 

Gemba (se med dina egna ögon): 1 

Denna punkt sågs som något av det största problemet inom Banverket. Att byta växlar som 

inte behöver bytas är slöseri som beror på att ingen har tittat på växeln i fråga innan den sattes 

upp på utbyteslistan. Risken med att inte se efter med sina egna ögon, och låta någon annan 

göra det i ställe, är att viktig information kan försvinna på vägen och att all information som 

behövs för att ta ett bra beslut inte kommer fram till berörd part. 

 

Variation: 3 

Eftersom det finns många olika sorters växlar i spåren idag är det svårt att ha liten variation i 

lagret. Detta försöker man dock jobba bort genom att byta ut växlar som saknar reservdelar. 

Detta drar upp betyget. 

 

Delaktighet: 3 

Punktinsatserna drar ner detta betyg. Att högre uppsatta kommer ner och tar över jobbet 

minskar känslan av delaktighet. 

 

Tänk smått: 4 

Eftersom Banverkets spårväxlar har en snittålder på 22,5 år som får anses var hög, så är det ett 

tecken på att de får ut det bästa av sina anläggningar innan de byts ut. Här är dock ett 

frågetecken för hur det kan bevisas att det bästa möjliga fås ut av de befintliga anläggningarna 

och om det verkligen görs på det bästa sättet. Därav får Banverket en fyra istället för en 

femma. 

 

Tillit: 3 

Denna punkt hör ihop med delaktighet. Ju mer tillit ledningen visar desto högre blir känslan 

av delaktighet. Banverkets chefer vill gärna att de anställda ska få känslan av att äga sin egen 

fråga. Även här är det punktinsatserna som drar ner detta betyg. 
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Kunskap: 3 

På Banverket siktas det på att många ska ha mycket kunskap och de är medvetna om att det är 

viktigt att ingen blir oumbärlig. Det finns ändå ganska många personer inom företaget som 

har specifika kunskaper som andra inte innehar och därmed just oumbärliga för Banverket. 

 

 

 

 

Figur 10. Spindeldiagram över Banverkets arbete med Lean produktion. 
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7  Rekommendationer till fortsatt arbete 

 

Detta kapitel syftar till att ge en indikation på vilka förbättringar som skulle kunna göras 

inom Banverkets spårväxelbytesprocess. Lean produktions 20 karaktärsdrag står som grund 

för förslagen till förbättringar. 

 

Kund 

Detta bör vara tydligt och klart för alla i verksamheten vilken kund som är den styrande, för 

att få alla att jobba åt samma håll. En idé är att titta på entreprenörskostnaden och jämföra den 

med den samhällsekonomiska kostnaden för byte av en spårväxel. En standard för att mäta 

samhällsekonomisk nytta måste då tas fram. Banverket kommer förmodligen aldrig kunna 

höja detta betyg till en femma på grund av verksamhetens styrning mot kunden, då kunderna 

alltid kommer vara av liknande art.  

 

Enkelhet 

Sätt stolthet i att göra det enkla. Behövs alla komplexa system? Om inte rensa ur. Många av 

de komplexa systemen i Banverket idag behövs säkert, och bedöms därför vara så enkla de 

har möjlighet att vara. Se även över om det går att göra intranätet mer användarvänligt. 

 

Slöseri 

Alla anställda bör ha en arbetsbeskrivning så det inte finns någon tvekan om vem som ska 

göra vad. Skapa en föreskrift för transport av spårväxlar och standardiserade arbetssätt för att 

undvika slöserier i form av misstag och korrigeringar. 

 

Samla in fakta att ha som underlag vid framtagning av utbyteslista. Att byta en växel som är 

hel och fungerar bra är slöseri på resurser som skulle kunna användas till att byta en växel 

som har mer behov av det.  

 

Process 

Gör om processkartorna till något som är lättare att utläsa. Bryt ner processerna för att 

optimera de en och en och använd lämpliga verktyg ur Lean produktions arbetssätt. 5S kan 

tillexempel användas i alla processer för att reducera slöserier. Denna punkt är viktig att 

fokusera på. 
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Visualitet 

Sätt upp tydliga resultatinriktade mål och gör dem lätt för alla att hitta på Banverkets nät. Ha 

konkreta milstolpar och en tydlig målbild. Detta borde gås igenom i små grupper så att alla 

förstår målen. Målen bör vara övertydliga. Titta på hoshin planning för att rita upp en bild på 

var Banverket befinner sig idag. Visionen är idag tydlig, men Banverket bör skaffa en bild av 

hur de verkligen ska ta sig dit. Vilka hinder finns det på vägen? Säkerställ att alla på företaget 

vet om målen och planen för hur man ska ta sig dit. 

 

Regelbundenhet 

Undersök möjligheten att införa standardiserade produkter inom spårväxlar. Detta skulle spara 

mycket tid och många möjligheter skulle öppnas. Även standardiserade arbetssätt i 

organisationen skulle gynna regelbundenheten inom Banverket. 

 

Flöde 

Gör en flödessimulering i ett simuleringsprogram för att hitta och eliminera flaskhalsar i 

flödet. Ta fram ett flödesschema för ett spårväxelbyte för att förhindra att spårväxlar byts på 

olika sätt på olika ställen. Detta skulle innebära ett standardiserat arbetssätt och att 

spårväxelbyten utfördes på samma sätt överallt, som inte är fallet i dagsläget. Det skulle göra 

det lätt att komma till en arbetsplats och hoppa in i arbetet utan att fel eller missförstånd 

uppstår, som kan stoppa produktionsflödet. 

 

Pull  

Om processerna optimeras enligt ovan så skulle Banverket kunna lyssna mer på kundernas 

efterfrågan och skapa ett mindre stelt produktionssystem. 

 

Sen variantspridning 

Titta igenom processerna enligt processpunkten för att kunna förkorta tiden för ett 

växelutbyte. Om tiden för processerna skulle förkortas skulle planeringstiden kunna sänkas 

något och variantspridningen skulle kunna försenas med det. 
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Förebyggande 

Om förebyggande arbete ska ske hela tiden måste spår kontrolleras oftare och en grundlig 

planering skulle krävas. Försök införa poka-yokes i systemet för att upptäcka fel innan de 

uppstår. Använd också mer faktabaserad data vid utbyten av spårväxlar. 

 

Tid 

Banverket bör undersöka om de kan utföra mer förarbete i spåret innan de stänger av trafiken 

för att korta ner tiden som tågen måste stå stilla på sträckan. Det finns mycket tid att tjäna på 

att veta exakt hur lång tid ett spårväxelbyte tar, så att inte spåret stängs av onödigt länge, för 

att tiden är bestämd i upphandlingen. För att det skulle vara möjligt så måste entreprenörerna 

också tjäna något på att göra detta. Idag tjänar inte entreprenörerna på att utföra arbetet på 

kortare tid än avtalat. Definiera vilka aktiviteter som är värdeskapande och vilka som är 

slöserier. Försök eliminera slöserierna för att kunna ägna mer tid åt de värdeskapande 

aktiviteterna. 

 

Förbättringar 

Sätt in en ansvarig Lean-person. Det är viktigt att det finns någon ansvarig så att inte hela 

projektet rinner ut i sanden. Denna person behöver inte vara fullärd från början, utan kan ha 

någon att luta sig mot innan denne är redo att arbeta ensam. Starta med en enhet och med 

beslutsamhet. Var envis och låt denna enhet statuera exempel för de övriga enheterna.  

 

Partnerskap 

För att öka känslan av samhörighet inom hela Banverket så skulle de tjäna på att standardisera 

mycket av arbetet. Gör det tydligt enligt punkten om visualitet så att alla vet vem som gör 

vad. Samverkan över enhetsgränserna är bra sätt för att förstärka samhörigheten och därmed 

känslan av partnerskap. 

 

Värdenätverk 

Fortsätt jobba ihop med leverantörer och kunder. Även med arbetet med Lean produktion kan 

samarbetet gå över Banverkets egna gränser. Ett stort utbyte kan göras med andra företags 

arbete med Lean produktion. 
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Gemba 

Skapa utbyteslistan efter fakta. Om osäkerhet finns huruvida en växel måste bytas så måste 

det bli en självklarhet att åka och titta på växeln. 

 

Variation 

Inventera alla växlar och reservdelar för att se vilken variation som finns i dagsläget. Skaffa 

ett normalläge och försök att hålla det. Dokumentera detta. 

 

Delaktighet 

Låt Lean produktion bli något som alla får vara delaktiga i. Det ska inte vara något som startar 

vid ledningen och stannar där, utan låt alla vara med och utveckla verksamheten. 

 

Tänk smått 

Ta många små steg istället för stora. Vid implementeringen av Lean produktion är det viktigt 

att inte förvänta sig att det kommer ske under en natt.  

 

Försök hitta ett system för mätning av utnyttjandet av anläggningen för att veta att den 

verkligen utnyttjas maximalt. 

 

Tillit 

Tänk på att implementeringen av Lean produktion kan gå tungt i början. Ge inte upp, för då 

finns risken att falla tillbaks djupare än där starten skedde. Det är även viktigt att Lean inte är 

något som fastnar där det startade utan drar sig nedåt i organisationen. 

 

Kunskap 

Se till att inte kompetensen förtunnas genom att kunskapen sprids. Använd erfarna anställda 

som källor och mentorer för nyanställda. 
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8  Diskussion 

 

I detta kapitel diskuteras vilka resultat som framkom av empirin och hur det skulle kunna 

utnyttjas i framtiden. Här redovisas också författarens åsikter om resultatet.  

 

I dagsläget så är Banverket långt ifrån att arbeta med Lean produktion. Det som är positivt 

med det är att en verksamhet som fungerar relativt bra har en potential att fungera ännu bättre. 

Alla av Leans 20 karaktärsdrag går att förbättra inom banverkets verksamhet. Det betyder inte 

att sättet som Banverket arbetar på idag är fel eller dåligt, bara annorlunda mot vad Lean 

produktion som filosofi föreslår. Det skulle vara intressant att använda verktyg från Lean 

produktion i Banverket och se om skillnader uppstår.  

 

Nyckeln för att få Lean produktion att fungera är att ledningen är engagerad i Leanarbetet. 

Detta tror jag skulle vara till Banverkets fördel och de redan har visat att de tycker att Lean 

arbetet är viktigt genom att starta upp detta examensarbete. Senare har de bidragit till att ge en 

rättvis bild av hur de arbetar idag.  

 

Det som är grunden till att få Lean produktion att fungera inom Banverket tror jag är att 

kartlägga processerna och titta på dem var för sig för att förbättra dem individuellt. Detta 

skulle leda till att många slöserier reducerades, vilket skulle förstärka betyget på många av de 

andra karaktärsdragen automatiskt.  

 

Detta arbete har varit mycket intressant. Att titta på hur en typisk industrimetod kan användas 

på ett ställe som Banverket känns spännande och jag, och många fler jag har pratat med, ser 

stor utvecklingspotential i att kunna förbättra Banverkets verksamhet genom Lean produktion. 

För att detta ska vara möjligt behövs dock mycket längre tid och ett kontinuerligt arbete från 

hela organisationen. 

 

Alla metoder som finns under Lean produktion är kanske inte lämpliga att använda inom 

Banverket idag, men finns ändå med i litteraturstudien, som Jidoka till exempel. Jidoka är 

med i litteraturstudien för att det är en viktig del av hur Lean används i fabriken idag. 
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i 

 

Bilaga 1 

 
Sätt ett kryss (x) i enkäten på en skala från 1-8 huruvida du anser att dessa ord stämmer överrens 

med hur du på Banverket ser på och arbetar med Leanperspektiven nedan.     

                        

Med produkter avses i detta underlag de produkter som Banverket tillhandahåller trafikföretagen. 

Ex: tågläge, värmeposter, växling, rangering, stationer…         

                        

Kund                       

Den externa kunden är både start- och slutpunkten. Sträva efter att maximera värdet för kunden. 

Optimera runt kunden, inte runt den interna verksamheten. Förstå kundens verkliga behov - i pris, 

leverans och kvalitet - inte vad som kan erbjudas.           

                        

1 2 3 4 5 6 7 8         

                        

Stämmer inte alls       Stämmer helt         
 

                      

                        

Enkelhet                     

Målet med Lean är att uppnå enkelhet i verksamheten, i systemet, i tekniken och i styrning.   

Enkelheten uppnås bäst genom att undvika komplexitet hellre än att genomföra rationaliserings- 

övningar                     

                        

1 2 3 4 5 6 7 8         

                        

Stämmer inte alls       Stämmer helt         
 

                      

                                    

Slöseri                       

Att lära sig upptäcka och att sträva mot att minska slöseriet är en stor del av Lean. Alla på företaget 

bör arbeta mot detta mål                 

            1 2 3 4 5 6 7 8         

                        

Stämmer inte alls       Stämmer helt         

                                  

Process                     

Organisera och tänk utifrån processerna. Koncentrationen bör ligga på hur produkten (tågläge) rör 

sig, inte hur medarbetarna eller maskiner rör sig. Kartlägg processen för att bättre kunna förstå 

den.                       

                        

1 2 3 4 5 6 7 8         

                        

Stämmer inte alls       Stämmer helt         

            



ii 

 

          Visualitet                     

Sträva mot att verksamheten är så transparent och synlig som möjligt. Se till att genomförandet av 

tågtrafiken är visuell för det gör det lätt och snabbt att identifiera när verksamheter eller planer  

avviker.                     

                        

1 2 3 4 5 6 7 8         

                        

Stämmer inte alls       Stämmer helt         

                        

                        

Regelbundenhet                   

Med regelbundenhet får man en verksamhet utan överraskningar. Sträva efter återkommande  

standardprodukter (tekniska, kundnära) och producera dem vid samma tid, Det minskar   

investeringsbehovet, höjer kvaliteten och förenklar kontrollen.       

                        

1 2 3 4 5 6 7 8         

                        

Stämmer inte alls       Stämmer helt         

                        

                        

Flöde                       

Sträva efter ett kontinuerligt flöde där produkterna (tågläge) rör sig framåt i en jämn takt med 

efterfrågan. Synkronisera processerna så att de möts "just in time". Synkronisera både det   

fysiska  flödet och informationsflödet.             

                        

1 2 3 4 5 6 7 8         

                        

Stämmer inte alls       Stämmer helt         

                        

                        

Pull (dragande produktionssystem)               

Sträva efter att produktionens hastighet matchar kundernas efterfrågan. Undvik överproduktion. 

Använd en pull-baserad efterfrågekedja. Pull bör alltid ske i takt med kundernas efterfrågan.   

                        

1 2 3 4 5 6 7 8         

                        

Stämmer inte alls       Stämmer helt         

                        

                        



iii 

 

 

Sen variantspridning                   

Skjut upp aktiviteter och variantspridningen så länge som möjligt för att upprätthålla flexibiliteten 

och minska slöseriet. Detta karaktärsdrag hör ihop med tanken att undvika överproduktion. Det 

är alltså inte frågan om att starta arbetet så sent som möjligt, utan det handlar om att hålla    

flexibiliteten på rätt nivå.                 

                        

1 2 3 4 5 6 7 8         

                        

Stämmer inte alls       Stämmer helt         

                        

                        

Förebyggande                     

Sträva hellre efter att förebygga problem än att kontrollera och justera i efterhand. Flytta fokus  

från defekta produkter och utvärdering till att tänka förebyggande. Kontrollera processer och inte 

produkter. Sträva efter att förebygga fel genom att införa enkla förebyggande åtgärder för att 

förhindra fel och defekta produkter.               

                        

1 2 3 4 5 6 7 8         

                        

Stämmer inte alls       Stämmer helt         

                        

                        

Tid                       

Sträva efter att minska den samlade tid som används för att producera, leverera och introducera 

nya produkter. Sträva även efter att aldrig senarelägga en värdeskapande aktivitet till förmån 

för en icke värdeskapande aktivitet. En värdeskapande aktivitet är en sådan aktivitet som kunden 

är villig att betala för.                   

                        

1 2 3 4 5 6 7 8         

                        

Stämmer inte alls       Stämmer helt         

                        

                        

Förbättringar                     

Att genomföra förbättringar, och framförallt ständiga förbättringar, är något som angår alla. Se till 

att såväl framtvingade som passiva förbättringar genomförs. Förbättringar innefattar både   

minskning av slöseriet och innovationer.             

                        

1 2 3 4 5 6 7 8         

                        

Stämmer inte alls       Stämmer helt         

                        

                        



iv 

 

 

Partnerskap                     

Etablera partnerskap internt mellan avdelningarna och externt mellan leverantörerna. Använd  

interna och externa team, inte enskilda personer.           

                        

1 2 3 4 5 6 7 8         

                        

Stämmer inte alls       Stämmer helt         

                        

                        

Värdenätverk                     

Det är inom samarbetande nätverk som de största möjligheterna för kostnader, kvalitet,   

leveranser och flexibilitet finns. För att kunna leverera en bra tågtrafik så bildar Banverket en 

försörjningkedja tillsammans med externa och interna aktörer. (logistik, material, leverantörer…) 

Det är försörjningskedjor som konkurrerar med varandra, inte företag. Alla nätverksmedlemmar 

måste bidra med värde                 

                        

1 2 3 4 5 6 7 8         

                        

Stämmer inte alls       Stämmer helt         

                        

                        

Gemba (se med egna ögon)                 

Gå dit aktiviteterna sker och sök fakta. Det bästa ledarskapet är nära medarbetarna.   

Implementering ska ske ute i verksamheten, inte på kontoret. Hela företaget ska genomsyras 

av Gemba.                     

                        

1 2 3 4 5 6 7 8         

                        

Stämmer inte alls       Stämmer helt         

                        

                        

Variation                     

Sträva alltid efter att minska variationen, då detta är en av Leans värsta fiender. Mät variationen, 

sök dess gränser och försök förstå skillnaden mellan naturlig variation och speciella händelser. 

Hantera dem och bygg in en passande flexibilitet. Skapa ett robust system.     

                        

1 2 3 4 5 6 7 8         

                        

Stämmer inte alls       Stämmer helt         

                        

                        



v 

 

 

Delaktighet                     

Ge först medarbetarna chansen att lösa problemen. Alla anställda bör känna ansvar för såväl   

framgångar som motgångar. Äkta delaktighet kräver total öppenhet.       

                        

1 2 3 4 5 6 7 8         

                        

Stämmer inte alls       Stämmer helt         

                        

                        

Tänk smått                     

Väj det enklaste lösningen för att genomföra avtalad tidtabell och öka sedan kapaciteten   

varefter. Se till att få ut det bästa av befintliga anläggningar innan de byts ut.      

                        

1 2 3 4 5 6 7 8         

                        

Stämmer inte alls       Stämmer helt         

                        

                        

Tillit                       

Om vi verkligen tror på delaktighet och att reducera slöserier så måste vi bygga tillit. Det    

förtroendet kan förebygga massor av slöseri med byråkrati och andra interna och externa   

tidstjuvar. Genom att lita på leverantörer så kan man investera och dela kunskap.     

                        

1 2 3 4 5 6 7 8         

                        

Stämmer inte alls       Stämmer helt         

                                    

Kunskap                     

Kunskap är inte bara viktigt att inneha utan också viktigt att sprida inom företaget.   

            1 2 3 4 5 6 7 8         

                        

Stämmer inte alls       Stämmer helt         

 



vi 

 

Bilaga 2 
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