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SAMMANFATTNING
Dagens företag möts av en marknad där konkurrensen är hög och det krävs därmed att företag
anpassar sig efter kundernas krav. Lean är en strategi med kundorienterad produktion och syftet
med strategin är att eliminera onödiga kostnader. Tidigare forskning lyfter fram problematiken
med användningen av finansiella prestationsmått vid implementeringen av Lean. Forskning
belyser även problematiken kring styrningen. Den måste anpassas vid Lean. Den måste
anpassas vid Lean. Därmed finns ett flertal aspekter att beakta som kommunikation,
beslutsfattande på lägre nivåer, delaktighet bland anställda samt engagemang från ledningen.
Detta kan kopplas till de fyra delar av styrsystem som Simons (1995) utformat;
diagnostiserande styrsystem, värdeskapande styrsystem, gränsskapande styrsystem samt
interaktiva styrsystem. Studiens forskningsfråga är “Hur ser styrningens praktiska utformning
ut vid implementering av Lean?” Syftet med studien är att skapa en förståelse för styrningens
utformning vid implementeringen av Lean. En kvalitativ studie genomfördes och insamlad
empiri utgick ifrån semistrukturerade intervjuer. Styrningen utformades annorlunda hos
företaget efter implementeringen eftersom flera aspekter tagits hänsyn till. Styrningens
utformning har haft stor betydelse eftersom anpassning av styrningen har medfört att det varit
möjligt att bevara strategin långsiktigt. Arbetsmetoder kan därmed inte enbart kopieras utan
måste snarare anpassas utifrån företaget i sig för att kunna bevaras långsiktigt. En slutsats är
därmed att det inte enbart är prestationsmåtten som behöver beaktas. Perspektiven har
identifierats hos företaget som lyckats implementera och bevara Lean långsiktigt och därmed
anses samtliga vara av stor betydelse. Ytterligare en slutsats är vikten av att upprätthålla
dynamik mellan perspektiven och studien påvisar att perspektiven tillämpas i olika
utsträckning. Dynamiken bidrar till att implementeringen kan genomföras så effektivt som
möjligt genom att använda styrsystemen när och där de behövs. Förslag till vidare forskning är
dels att studera styrningens utformning hos flera företag som lyckats implementera Lean men
även jämföra företag som lyckats och misslyckats.
Nyckelord: Lean, verksamhetsstyrning, diagnostiserande styrsystem,
styrsystem, gränsskapande styrsystem och interaktiva styrsystem.

värdeskapande

ABSTRACT
Companies face a market where competition is high and it is therefore necessary for companies
to adapt to customer requirements. Lean is a strategy of customer-oriented production and the
purpose of the strategy is to eliminate unnecessary costs. Previous research highlighted the
problem with the use of financial performance measures when implementing Lean. Research
also highlights the problem of governance. It must be adapted to Lean. Thus, there are a number
of aspects to consider, such as communication, decision-making at lower levels, employee
involvement, and commitment from management. This can be linked to the four levers of
control systems designed by Simons (1995); diagnostic control systems, value-creating control
systems, border-creating control systems and interactive control systems. The study's research
question is "What does management's practical design look like when implementing Lean?"
The purpose of the study is to provide an understanding of the design of management in
implementing Lean. A qualitative study was conducted and collected empirical evidence was
based on semistructured interviews. The management was designed differently at the company
after implementation because several aspects were taken into account. The design of the
management has been of great importance because adjustment of the management has led to
the long-term conservation of the strategy. Working methods can therefore not only be copied
but rather need to be adapted from the company in order to be able to maintain long-term. One
conclusion is that not only are the performance measures that need to be considered.
Perspectives have been identified at the company that managed to implement and maintain
Lean in a long term and thus all are considered to be of great importance. Another conclusion
is the importance of maintaining dynamics between the perspectives and the study shows that
the perspectives are applied to a different extent. The dynamics contribute to the
implementation as efficiently as possible by using the control systems whenever and wherever
they are needed. Proposals for further research are partly to study the design of management at
several companies that managed to implement Lean but also compare companies that succeeded
and failed.
Keywords: Lean, management control, diagnostic control systems, belief systems, boundary
systems and interactive control systems.
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1. INLEDNING
I kapitlet beskrivs bakgrunden till Lean följt av problematiken med att implementera Lean som
strategi inom företag. Tidigare forskning lyfter problematiken med användningen av
prestationsmått samt problematiken kring styrningen. Det är därmed viktigt att ta hänsyn till
både företagets styrning och mått vid implementeringen.

1.1 Bakgrund
Dagens företag möts av en marknad där konkurrensen är hög (Dombrowski, Ebentreich &
Krenkel, 2016). I takt med att marknaden blivit mer global konkurrerar ett större antal företag
om varandras kunder. Det krävs att företag anpassar sig efter kundernas krav för att kunna
behålla och förvärva kunder (Petersson, 2015). En strategi som arbetar med kundorienterad
produktion är Lean (Liker, 2009). Till skillnad från Lean är massproduktionen i lägre grad
kundanpassat och företag tillverkar stora volymer (Chiarini, 2012). Syftet med massproduktion
är dessutom att producera ett maximalt antal enheter till lägsta möjliga pris. Dock varierar
kundens efterfrågan i en större utsträckning än vad denna traditionella tillverkning kan erbjuda
(Liker, 2009). Lean-konceptet introduceras för att möta de villkor som företag står inför idag.
Villkoren innebär att leverera utifrån kundens behov på ett snabbt och flexibelt sätt till ett pris
som passar kunderna (Liker, 2009).

1.2 Problemdiskussion
Vid jämförelse av effektivitet och konkurrenskraftig produktion har Lean accepterats runt om i
världen (Blöchl, Michalicki & Schneider, 2017). Företag väljer att tillämpa Lean då syftet med
strategin är att identifiera och eliminera onödiga kostnader i produktionen. På detta sätt kan
mervärde skapas för slutkunden, produktionsprocessen effektiviseras och onödiga kostnader
reduceras (Liker, 2009; Womack, Jones & Roos, 2007). Det är däremot endast ungefär 30
procent av samtliga Lean-projekt som lyckas medan resten misslyckas menar Ahmed (2013).
Företagen upplever att Lean ger effekt på kort sikt och de långsiktiga målen uppnås inte
(Ahmed, 2013). Scherrer-Rathje, Boyle och Deflorin (2009) beskriver i sin artikel att Lean är
komplicerat och det är svårt att få implementeringen att fungera långsiktigt.
Företag tror sig kunna ta del av strategin men vid implementering tas det inte hänsyn till de
komponenter som kräver anpassning för att införa Lean. Förutom själva teknikerna som
används vid Lean måste även styrningen anpassas. Det här eftersom misslyckade
implementeringar beror på dålig förståelse för organisationskulturen och beteende hos
människor samt ledarskap och ledning. Ett ökat engagemang efterfrågas inom ledarskapet
genom vägledning och utbildning av anställda (Ahmed, 2013). Scherrer-Rathje et al., (2009)
menar att för en lyckad Lean-implementering hos företaget i sin undersökning krävdes en ökad
kommunikation, ytterligare beslutsfattande på lägre nivåer, delaktighet bland anställda samt
ökat engagemang från ledningen. En faktor som är avgörande för att Lean ska fungera
framgångsrikt är därmed anpassning av verksamhetsstyrningen (Callen, Morel & Fader, 2005;
Fullerton & McWatters, 2002; Baines & Langfield-Smith, 2003).
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Flera författare påpekar att organisationens styrsystem är beroende av samt kräver anpassning
utifrån den miljö som den verkar inom (Chenhall, 2003; Kaplan, 1983; Joseph, 1995; Drury,
2008). För att företag ska ha möjlighet att utveckla implementeringen av Lean krävs det
styrsystem som stödjer Lean. Huvudsyftet med Lean är att funktionerna inom företag ska
integreras i ett enhetligt och sammanhängande system för att skapa värde för kunden. Därmed
krävs det anpassning av styrningen för att implementeringen av Lean ska fungera på ett korrekt
sätt (Fullerton, Kennedy, & Widener, 2013).
För en ökad effektivitet inom företaget krävs att rätt prestationsmått används och att de
utvecklas i takt med förändringen (Gunasekaran, Patel och McGayghey, 2004). Detta är något
som ett flertal företag har misslyckats med, anser Gunasekaran et al. (2004). Implementering
av Lean innebär en ny strategi och därmed behövs nya och relevanta prestationsmått för att
återspegla den nya strategin (Gunasekaran et al., 2004). Traditionella redovisningssystem och
därmed finansiella prestationsmått stödjer vanligtvis massproduktion. Detta skapar problem
eftersom informationen från de finansiella prestationsmåtten är bakåtblickande vilket innebär
att de inte är aktuella (Kaplan, 1983; Johnson, 1990; Vollman, 1990). Användandet av enbart
finansiella prestationsmått kan medföra att kostnader upplevs öka i en snabbare takt än
produktionsförbättringen (Karlsson & Åhlström, 1996). Detta trots att användandet av Lean
egentligen genererar fördelar som inte påvisas av de finansiella måtten anser Karlsson och
Åhlström (1996). De icke-finansiella prestationsmåtten kan inte ersätta de finansiella måtten,
men kan komplettera befintliga mått (Milost, 2013).
Tidigare forskning lyfter problematiken med användningen av finansiella prestationsmått vid
tillämpning av Lean. Forskning påpekar även vikten av att använda icke-finansiella
prestationsmått i större utsträckning. Det finns dessutom forskning som belyser problematiken
kring styrningen, den måste anpassas vid implementering av Lean. Därmed finns ytterligare
perspektiv att beakta såsom kommunikation, ledarskap samt beslutsfattande på lägre nivåer.
Vidare kan detta kopplas till de fyra delar av styrsystem som Simons (1995) utformat;
diagnostiserande styrsystem, värdeskapande styrsystem, gränsskapande styrsystem samt
interaktiva styrsystem. Denna studie bidrar med forskning av ett företag som implementerat
Lean som strategi, som bevarats inom företaget under en längre period. Detta leder till följande
frågeställning:
· Hur ser styrningens praktiska utformning ut vid implementering av Lean?

1.3 Syfte
Syftet med studien är att skapa en förståelse för styrningens utformning vid implementeringen
av Lean. Detta genom att identifiera de fyra perspektiven och analysera dessa i förhållande till
Lean och studiens valda företag.
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1.4 Studiens fortsatta disposition

Kapitel 1
Inledning

I kapitlet beskrivs bakgrunden till Lean följt av problematiken med att
implementera Lean som strategi inom företag. Tidigare forskning lyfter
problematiken med användningen av prestationsmått samt problematiken
kring styrningen. Det är därmed viktigt att ta hänsyn till både företagets
styrning och mått vid implementeringen.

Kapitel 2
Metod

I kapitlet redogörs den metod och tillvägagångssätt som används i studien.
Inledningsvis beskrivs studiens metodval och litteraturundersökning.
Därefter motiveras val av företag, intervjupersoner samt analysmetod.
Avslutningsvis redogörs metodproblem och etiska aspekter.

Kapitel 3
Teori

Teorikapitlet behandlar den teoretiska referensram som berörs i studien.
Inledningsvis beskrivs Lean, dess bakgrund och innebörd. Vidare förklaras
strategiimplementering kopplat till fyra perspektiv.

Kapitel 4
Empiri

I detta kapitel presenteras insamlat material som formar det empiriska
materialet. Studiens valda företag beskrivs följt av dess Leanimplementering och styrningens utformning.

Kapitel 5
Analys

I kapitlet analyseras det empiriska materialet med hjälp av den teoretiska
referensramen. För att tydliggöra analysens samband med teorin har
kapitlet utformats utifrån liknande rubriker som i teorikapitlet.

Kapitel 6
Slutsatser och
diskussion

I följande kapitel diskuteras och sammanfattas resultaten från analysen
samt att studiens forskningsfråga besvaras. Avslutningsvis förs en
diskussion av studien och förslag på vidare forskning.
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2. METOD
I kapitlet redogörs den metod och tillvägagångssätt som används i studien. Inledningsvis
beskrivs studiens metodval och litteraturundersökning. Därefter motiveras val av företag,
intervjupersoner samt analysmetod. Avslutningsvis redogörs metodproblem och etiska
aspekter.

2.1 Metodval
En kvalitativ studie har som fokus att skapa förståelse, beskriva och analysera. Istället för siffror
används ord och fokus tenderar att hamna på utveckling och förändring (Bryman & Bell 2005).
När en djupare förståelse för specifika händelser, situationer eller problem skapas används
kvalitativa studier. Generalisering av resultaten är dock högre vid kvantitativa studier.
Kvantitativ metod består av information som värderas numeriskt eller kan mätas och enkäter är
lämpliga vid denna typ av metod (Björklund & Paulsson, 2012).
En kvalitativ metod valdes då den karaktäriseras av faktorer som förståelse och förklaring.
Eftersom implementeringen av Lean i ett företag undersöktes ansågs denna metod vara lämplig.
Förståelse för styrningens utformning var i fokus och djupintervjuer genomfördes för att
uppfylla studiens syfte. Vid en kvantitativ metod hade generaliseringen för studien varit högre
och med enkäter hade svar från fler respondenter kunnat erhållas. Studiens syfte var att skapa
djupare förståelse för implementeringen och därmed var en kvalitativ metod mest aktuell.
Studien utgick ifrån en abduktiv abstraktionsnivå. Vid abduktion används en blandning av både
induktiv och deduktiv abstraktionsnivå. Empiriska undersökningar kan genomföras innan den
teoretiska referensramen formats vid induktiva studier. Vid deduktion är det tvärt om och teorin
är utgångspunkten för studien och därefter framställs empirin (Björklund & Paulsson, 2012).
På grund av studiens syfte har en grundförståelse för Lean erhållits tidigt i studien. Arbetet
inleds med en teoretisk referensram där de fyra perspektiven identifierats men dessa har inte
format studien. Arbetet har istället pendlat mellan empiri och teori och därmed utgick studien
från en abduktiv abstraktionsnivå. Empirin samlades in via semistrukturerade intervjuer för att
uppmärksamma företagets utformning av styrningen. Därefter kopplades perspektiven samman
med intervjuerna för att kunna studera perspektiven och samtidigt erhålla öppna svar kring
företagets styrning utan att dessa enbart är formade utifrån den teoretiska referensramen.

2.2 Litteraturundersökning
Enligt David och Sutton (2016) bör avhandlingar, artiklar samt rapporter inom ämnet läsas först
för att erhålla en effektiv litteraturundersökning då dessa oftast är kortare än böcker. Detta
genomfördes i ett tidigt stadie av studien för att få en inblick av Lean och sedan valdes lämpliga
artiklar ut. De sökord som användes inledningsvis var: “Lean”, “management accounting”,
“management control system”, “Lean production” samt “performance measurements” i olika
kombinationer. Utifrån litteraturundersökningen fick vi kännedom om problematiken kring
implementeringen av Lean kopplat till prestationsmåtten samt anpassning av styrning.
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Vidare litteratursökning inkluderade även sökord som: “strategy implementation” och “Levers
of control”. Vetenskapliga artiklar har använts mest i litteraturstudien men även viss litteratur
och webbsidor, vid sökning användes främst Google Scholar och Scopus.

2.3 Val av företag
En förutsättning för studien var att företaget hade implementerat Lean som strategi inom
företaget. Avgränsningen inom arbetet var den Svenska byggbranschen med fokus på
trähusbyggen. Företaget som valdes till studien var Lindbäcks Bygg. År 2010 vann företaget
priset “byggsektorns eget Lean- pris”(Lean forum bygg, 2010) och har sedan dess arbetat med
konceptet. Huvudkontoret har sitt säte i Piteå och var därmed ett bra val geografiskt och
underlättade vid intervjuerna.

2.4 Val av intervjupersoner
Valet av intervjupersoner utgick inledningsvis ifrån ett selektivt/teoretiskt perspektiv. I denna
typ av val är det uppfattningen och kunskapen hos forskaren själv som avgör valet av lämpliga
respondenter. Detta resulterade i snöbollsurval, vilket innebär att forskare kontaktar lämpliga
respondenter. Dessa rekommenderade i sin tur förslag på lämpliga respondenter för studien.
Vid snöbollsurval kan valet bli skevt då forskaren väljer respondenter utifrån ett förslag från
andra (David & Sutton, 2016). De intervjupersoner som valdes ansågs besitta relevant kunskap
inom området. Efter kontakt med företaget gavs förslag på två andra relevanta respondenter
som de ansåg också hade den kunskapen som efterfrågades. Eftersom att ett selektivt/teoretiskt
perspektiv utgicks ifrån ansågs valet inte blivit skevt trots att ett snöbollsurval genomfördes.
Detta på grund av att de uppsatta kraven på intervjupersonerna förmedlades.
I studien eftersträvades att minst en av respondenterna arbetat inom företaget både före och
efter implementeringen av Lean. Detta för att kunna erhålla kunskap om företagets utgångsläge
före implementeringen. Utöver detta var kriterierna för valet att det skulle bestå av
intervjupersoner både inom ledningen men även anställda ledare närmare produktionen.
Intervjuer genomfördes med Lindbäcks Byggs VD, som arbetat både före och efter
implementeringen, samt med företagets konstruktionschef. Förutom intervjuer med högre
uppsatta inom företaget genomfördes intervjuer med ledare närmare produktionen. För studien
ansågs en lagledare som arbetar inom produktionen samt en produktionsledare vara
representativa för intervjuer från denna vinkel. Dessa användes för att fånga deras syn på
styrningen längre ned i organisationsstrukturen. Eftersom att studiens syfte är att undersöka
styrningens utformning valdes ledare längre ned i produktionen och inte anställda utan ledarroll.
Detta eftersom att anställdas upplevelse av styrningen inte var aktuell för studien utan snarare
hur styrningen är utformad och därmed krävdes viss kunskap.

2.5 Tillvägagångssätt
För att samla in data genomfördes fyra intervjuer hos det valda företaget. Inför intervjuerna
hade relevanta frågor förberetts och sammanställts i två intervjuguider och respondenterna fick
även möjlighet att läsa igenom dessa innan intervjun. Samtliga intervjupersoner valde att inte
ta del av frågorna i förväg. Den första intervjun genomfördes via ett videosamtal. De tre
resterande intervjuer ägde rum på företaget i Piteå, båda författarna deltog under intervjuerna.
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För att vara säkra på att inget viktigt utelämnades spelades intervjuerna in, vilket samtliga
respondenter gav tillåtelse till. Under hela intervjun hade respondenterna möjlighet att avbryta
inspelningen men även själva intervjun, vilket de även informerades om.
Tillvägagångssättet för utförandet av intervjuer kan variera (Björklund & Paulsson, 2012). Vid
strukturerade intervjuer är frågorna bestämda och har en tydlig ordning medan vid
ostrukturerade intervjuer får respondenterna ett mer fritt ord samt inflytande över intervjun
(David & Sutton, 2016). Semistrukturerade intervjuer har ett förbestämt ämne som behandlas
under intervjun och frågorna formuleras och ställs vid lämpliga tillfällen under intervjuns gång
(Björklund & Paulsson, 2012). Vidare skiljer sig intervjuer om de är standardiserade,
halvstandardiserade eller ostandardiserade. Vid standardiserade frågor ska svaren som tillåts
kunna definieras i förväg och vid ostandardiserade är det tvärtom och mer öppna svar
eftersträvas. Halvstandardiserade ligger mellan dessa två med ett begränsat utrymme för svar
(David & Sutton, 2016). I studien användes semistrukturerade intervjuer i samband med
ostandardiserade frågor. Detta eftersom det ansågs viktigt att respondenterna skulle förmedla
det de ansåg var aktuellt och för att få med eventuell information frågorna utelämnat. Eftersom
att studien har ett abduktivt förhållningssätt utgick intervjuguiderna delvis ifrån de fyra
perspektiven men frågorna lämnades till viss del öppna. Detta för att erhålla djupare svar där
företaget svarade utifrån egna upplevelser och erfarenheter. Intervjufrågorna sammanställdes i
två intervjuguider, en för VD:n och konstriktionschefen (Bilaga 1) samt en för
produktionsledaren och lagledaren (Bilaga 2).

2.6 Analysmetod
Många former av kvalitativa dataanalyser har kodning som utgångspunkt (Bryman, 2018).
Studiens syfte uppfylldes genom att analysera styrningens utformning hos det valda företaget i
förhållande till perspektiven. Därmed utgick kodningen ifrån de fyra perspektiven och empirin
kopplades sedan till respektive perspektiv. Figur 1 nedan visar hur ett av perspektiven kodats
för att tydligt beskriva hur analysen tagits fram av teori och empiri. Inledningsvis samlades
fakta kring perspektiven som sedan tolkades. Intervjuerna transkriberades löpande under
arbetets gång. När samtliga var genomförda och transkriberade lästes samtliga intervjuer
igenom. Därefter lästes materialet ytterligare en gång och kommentarer skrevs ned mellan
styckena. Kommentarerna formades sedan till koder som kopplades till perspektiven. I
exemplet nedan visas värdeskapande styrsystemen och en förklaring till dessa styrsystem av
Simons (1995). I detta fall hade en kod kopplats till perspektivet vilket var “värderingar och
principer”. Detta motsvarade fråga 12 vid intervjuer med VD:n och konstruktionschef samt
fråga 11 vid intervjuer med produktionsledare och lagledare. Materialet från intervjuerna inom
koden kopplades därefter till perspektivet värdeskapande styrsystem. Utifrån teori och empiri
gjordes sedan en analys av det insamlade materialet och samband mellan dessa kunde
fastställas. Med hjälp av analysen kunde sedan forskningsfrågan besvaras och slutsatser
formuleras.
För att säkerställa att kodningen var korrekt och att relevant material tagits med lästes det
transkriberade materialet ett flertal gånger. Diskussioner mellan författarna fördes för att
säkerställa att koderna även hade kopplats till passande perspektiv.
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Eftersom att studien utgick från perspektiven var annan teori inte relevant för studien och
därmed var det enbart diskussioner angående placering av koderna inom perspektiven som
fördes.
TABELL 1: Kodning av insamlat material.

2.7 Metodproblem
Begreppen validitet och reliabilitet är anpassade utifrån kvantitativ forskning och kräver
därmed anpassning för att användas inom kvalitativ forskning (Bryman, 2018). Validitet och
reliabilitet är viktiga metoder för att bedöma kvaliteten i den kvalitativa forskningen. Det
föreslås användning av två andra grundläggande kriterier som är anpassade efter den kvalitativa
metoden vilka är tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 2018). David och Sutton (2016) menar att
omdefiniering av reliabilitet och validitet används för att stödja studiens syfte. Dessa bidrar
även till att studien uppfattas relevant beträffande det som avses att mätas samt att det som ska
mätas framkommer i studien.
Begreppet tillförlitlighet består av fyra delar vilka är; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet
samt möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2018). Trovärdighet motsvarar den
kvantitativa metodens interna validitet och överförbarhet motsvarar extern validitet. Pålitlighet
kan jämföras med reliabilitet samt möjlighet till att styrka och konfirmera motsvarar objektivitet
(Bryman, 2018).
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Intervjuguiderna formades utifrån studiens syfte för att kunna stödja argument för val av teori
och på detta sätt stärka trovärdigheten i studien. Eftersom studien undersökte ett företag
beskrivs en begränsad del av populationen och generaliserbarheten minskade. Istället erhålls en
djupare inblick av det utvalda företagens utformning av styrning och därmed en ökad förståelse
för detta. Detta medförde att överförbarheten inom denna kvalitativa studie ansågs vara
acceptabel. Hela forskningsprocessen redogörs utförligt och i samband med att respondenternas
svar var likartade betraktades studien ha en hög grad av pålitlighet. Studiens motiverade och
tydliga redogörelser vid utformning av arbetets gång har även påverkan på ökad möjlighet till
att styrka och konfirmera studien. Det blir då möjligt för läsaren att ta ställning till studien och
dess resultat.

2.8 Etiska aspekter
När människor är inblandade i forskningen krävs det att hänsyn tas till etiska aspekter , som på
vilket sätt resultat sprids och används. Om respondenterna används som forskningsmaterial kan
respekten till dessa individer minska. Viktiga aspekter som forskare bör följa vid forskning är
informerat samtycke, integritetsskydd samt skydd mot skada. När forskare involverar andra i
sin forskning ska informerat samtycke råda. Dessa människor ska därmed välja att delta utan
att manipulering, tvång eller liknande har skett. Det är även viktigt att integritetsskyddet
respekteras och erkänns av forskarna. Vid insamling av data samt lagringen av datan är det även
här viktigt att ta hänsyn till integritetsskyddet, vilket sker med anonymitet eller konfidentialitet.
Slutligen, skydd mot skada, forskare bör presentera ämnet i förväg samt vara tydlig med att
respondenterna kan välja att avbryta intervjun när som helst. Förutom fysiska skador finns risk
för juridiska och känslomässiga skador (David & Sutton, 2016). Dessa tre aspekter har följts
under studiens gång. Samtliga personer som blivit intervjuade har deltagit av egen vilja och
tydligt blivit informerade om att de kunde avbryta intervjun om så önskades. För att respektera
respondenternas integritet fick samtliga respondenter själva välja ifall studien skulle ange namn
eller inte.
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3. TEORI
Teorikapitlet behandlar den teoretiska referensram som berörs i studien. Inledningsvis beskrivs
Lean, dess bakgrund och innebörd. Vidare förklaras strategiimplementering kopplat till fyra
perspektiv.

3.1 Lean
Produktionsfilosofin känd som Lean utvecklades som ett alternativ till massproduktion (Liker,
2009). Den amerikanska massproduktionen lämpade sig inte för den japanska marknaden då
marknaden kategoriseras av en lägre efterfrågan. Fokus läggs istället på en flexibel produktion
och kontinuerliga flöden. Taiichi och Eiji som är grundarna av Lean utvecklade ett pull-system,
där produktionen utgår från efterfrågan vilket innebär att produktionen blir kundorienterad.
Syftet med Lean är att identifiera och eliminera faktorer i produktionsprocessen som inte tillför
värde för slutkunden (Liker, 2009). Mervärde skapas därmed genom mindre arbete och detta
leder till att effektiviteten inom organisationen ökar (Liker, 2009; Liker, 2004). Lean består av
ett antal principer, redskap samt tekniker för att producera och leverera produkter med korta
ledtider för att tillgodose specifika kundbehov (Liker, 2009). Produktionen varierar med hänsyn
till efterfrågan vilket medför att kostnader som lagts på överproduktion elimineras (Liker,
2009; Womack et al., 2007).

3.2 Strategiimplementering av Lean
Strategier används för att uppnå affärsidéer inom företag och förklarar dessutom hur arbetet ska
genomföras (Ax, Johansson& Kullvén, 2015). När strategier är framtagna utifrån de mål som
företaget vill uppnå krävs det att dessa implementeras i företaget (Robson, 1994).
Strategiimplementering definieras enligt Quinn (1980) som:
“[...] implementation consists of the processes through which the organization comes to
understand, accept, and commit to its strategy.” (Kerr & Jackofsky, 1989, s.159).
Stor vikt läggs på hur implementeringen av strategier genomförs. Detta då strategier generellt
anses vara enkla att formulera i jämförelse med själva implementeringen som anses vara mer
komplicerat. Det är inte alltid som bestämda strategier genomförs (Lindvall, 2011). ScherrerRathje et al., (2009) belyser i sin undersökning att samtliga företag inte lyckas med
implementeringen av Lean på grund av strategins komplexitet samt att strategin inte alltid kan
bevaras långsiktigt. I deras studie uppmärksammas ett företag som på sitt andra försök att
implementera strategin lyckas. Artikeln belyser att företaget inte lyckades första gången
eftersom delar av verksamhetsstyrningen inte anpassades (Scherrer-Rathje et al., 2009). För att
implementera Lean med framgångsrikt tillvägagångssätt krävs det att Lean accepteras som en
strategi och genomsyrar hela organisationen (Grasso, 2005; Kennedy & Widener, 2008;
Solomon & Fullerton, 2007; Womack & Jones, 2003).
För en effektiv strategiimplementering kan fyra perspektiv identifieras. Dessa är;
diagnostiserade styrsystem (diagnostic control systems), värdeskapande styrsystem (beliefs
systems), gränsskapande styrsystem (boundary systems) och interaktiva styrsystem (interactive
control systems).
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Sambandet mellan de fyra perspektiven klargörs i Figur 2 nedan, den visar dynamiken som
finns mellan perspektiven. Perspektiven är i grunden utformade av Robert Simons som skapade
modellen “Levers of control”. Perspektiv fungerar som motverkande krafter för att på ett
effektivt sätt implementera en strategi inom företag (Simons, 1995).
Ett fokus inom de fyra perspektiven är hur chefer säkerställer att avsedda strategier
implementeras på ett framgångsrikt sätt (Widener, 2007). Ökad kommunikation, ytterligare
beslutsfattande på lägre nivåer, delaktighet hos de anställda samt ökat engagemang från
ledningen anser Scherrer-Rathje et al., (2009) krävas för att företag ska lyckas implementera
Lean som strategi inom företaget. Maskell och Kennedy (2007) hävdar att applicering av
traditionella styrmetoder i en Lean-miljö kan snarare leda till minskat kundvärde, försvårad
intern kommunikation, fokus på finansiella resultat samt fokusering på avvikelser från
exempelvis budget. Detta på grund av att samtliga affärsprocesser är relaterade till varandra
(Maskell & Kennedy, 2007).

Figur 1: De fyra perspektiven och relationen mellan dessa.
Anpassad efter Simons (1995, sid. 159).

3.2.1 Lean inom diagnostiserande styrsystem
Diagnostiserande styrsystemen övervakar företagens resultat och avvikelser med hjälp av
förutbestämda standarder och kritiska värdevariabler. Dessa variabler är nödvändigt att
analysera på ett korrekt sätt för att spegla samt stärka den valda strategin (Simons, 1995).
Prestationsmålen måste överensstämma med organisatoriska mål för att prestationsmätningen
ska vara så effektiv som möjligt. I relation till kontroll och belstutsfattande av taktiska,
strategiska och operativa nivåer ska användningen av prestationsmått vara en balans av både
finansiella och icke-finansiella mått (Gunasekaran et al., 2004). Systemen kan anses
mekanistiska och förser organisationen med feedback (Pavlov & Bourne, 2011).
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Diagnostiserade styrsystemen skapar effektivitet, fördelar resurser, definierar mål samt
motiverar anställda (Simons, 1995). Detta leder till att onödiga kostnader i värdeflödena kan
undvikas, till exempel lagerkostnader vilket är kostsamt och anses som slöseri av resurser då
det är en stor kostnad i produktionsprocessen (Liker, 2009; Womack et al., 2007). Anpassas
inte mätsystemen av företag som tillämpar Lean kan det resultera i att fel kostnader och fel
mätetal används vilket leder till att mätningarna inte stämmer överens med Lean (Maskell,
Baggaley & Grasso, 2012; Fullerton et al., 2013).
Vid implementering av Lean innebär det användning av en ny produktionsstrategi och därmed
bör nya och mer relevanta prestationsmått tillämpas för att återspegla förändringen
(Gunasekaran et al., 2004). Traditionella metoder är inte lämpliga att tillämpa vid Lean då
styrsystem inom Lean-miljö förespråkar kvalité, kundnöjdhet samt pull-koncept (Maskell &
Kennedy 2007; Hope & Fraser 2003).

3.2.2 Lean inom värdeskapande styrsystem
Lyfts de värdeskapande styrsystemen fram genom att anställda inspireras samt företagets
strategi förmedlas medför det att resterande tre perspektiven framhävs anser Widener (2007)
och kan anses som utgångspunkten för företags arbete. Bart, Bontis och Taggar (2001) anser
att beteenderelaterade aspekter såsom policys och interna strukturer har ett starkare samband
till prestationer än vad de värdeskapande styrsystemens förmedling av uppgifter ger, vilket
stärker det Widener (2007) anser. Värdeskapande styrsystem ramar in grundläggande
värderingar såsom verksamhetsidé, vision och syfte. Detta resulterar i ett ökat engagemang hos
anställda eftersom värdeskapande styrsystem ger vägledning till önskat beteende, definierar hur
värde skapas och hur individer inom företaget ska behandla varandra (Simons, 1995).
Lean innebär att göra mer för mindre och på detta sätt skapa ett effektivt företag (Liker, 2004).
Syftet med Lean är att identifiera och eliminera faktorer i produktionsprocessen som inte tillför
värde för slutkunden. Detta ska resultera i “mer värde till mindre arbete” (Liker, 2009).
Värdeskapande styrsystem tillämpas för snabb anpassning till nya möjligheter, exempelvis när
ledningen ändrar strategisk inriktning. Kontinuerlig uppföljning av ledning eller chefer som
upprättat systemet är nödvändigt och därmed krävs kommunikation mellan chefer och anställda
(Simons, 1995).

3.2.3 Lean inom gränsskapande styrsystem
Dessa styrsystem använder strategiska gränser för att kommunicera till anställda vilka
aktiviteter som är tillåtna och vilka som inte är det. Detta ska säkerställa att anställda inte slösar
på företagets resurser (Arjalies & Mundy, 2013). Styrsystemen är till hjälp för att styra tillåtna
aktiviteter och hindra anställda från att söka förändringar eller förbättringar som inte är optimala
eller lämpliga (Mundy, 2010).
Marginson (2002) uppmärksammade i sin studie att organisationens gränsskapande styrsystem
motiverar anställda att söka nya idéer samt vara kreativa inom uppsatta gränser.
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Gränsskapande styrsystem antas vara en negativ kraft med minimistandarder, dock kan
kreativitet och innovation ändå främjas. Detta eftersom vad som ska göras förmedlas inte men
däremot förmedlas det som inte ska göras med hjälp av regler och gränser. Detta medför att
ledning och chefer har möjlighet att delegera beslutsfattande vilket maximerar flexibiliteten
(Simons, 1995). Fullerton, Kennedy & Widener (2014) anser att en viktig aspekt i arbetet med
Lean-strategin är att beslut som tidigare fattat av chefen istället kan fattas i det team som är
närmast arbetsprocessen. En effektiv ledning överlämnar befogenhet till medarbetare att vara
innovativa samt bidra med nya idéer och skapa mervärde. Därmed tillåts anställda på lägre
nivåer att agera självständigt (Simons, 1995)
Inom Lean föreligger det sju kategorier av slöseri som är följande; överproduktion, väntan,
transport, överarbete, lager, rörelse, produktion av defekta produkter och outnyttjad kompetens.
Slöseri kategoriseras för att det ska vara lättare att avgöra vad som verkligen utgör ett slöseri
och således enklare att upptäcka detta. Indelningarna av kategorierna är omfattande vilket
innebär att det inte finns någon information om exakt vad som krävs för att reducera eller
eliminera slöseriet. För att kunna genomföra förbättringar och därigenom förmåga att upptäcka
avvikelser krävs det att nå en konkret nivå, där det kan avgöras vad som krävs för att en
förbättring ska vara möjlig (Petersson, 2015).

3.2.4 Lean inom interaktiva styrsystem
Vid implementering av Lean-strategin krävs att styrsystem som stödjer Lean tillämpas. Det är
nödvändigt att funktionerna inom företaget integreras till ett enhetligt sammanhängande system
(Fullerton et al., 2013). Inom företags styrsystem krävs anpassning av ledarskap (Ahmed,
2013). Interaktiva styrsystemet innefattar formella system där information enkelt kan delas
genom hela företaget för att skapa en fortsatt kreativitet bland anställda (Simons, 1995).
Scherrer-Rathje et al,. (2009) förklarar i sin undersökning att företagets lyckade implementering
av Lean var till följd av att anställda involverades tidigt i processen och att kommunikationen
sedan ökade stegvis.
Interaktiva styrsystemen har möjlighet att uppmärksamma strategisk osäkerhet då strategier och
innovationer utformas tillsammans av ledningen och anställda. Strategisk osäkerhet innebär
behovet att leta samt utforska möjligheter och förändringar. För att lyckas med dessa styrsystem
krävs det att information diskuteras med ledning och anställda. En dialog mellan samtliga
chefer krävs för att nya strategier ska ha möjlighet att växa fram. Detta är viktigt eftersom
diskussioner och ifrågasättande leder till att nya strategier växer fram (Simons, 1995). Därmed
är interaktiva processer avgörande för att inspirera samt driva framväxt av nya initiativ som
stimulerar nya idéer och strategiska förändringar (Widener, 2007).

3.3.5 Dynamik mellan styrsystemen
Alla fyra styrsystem är olika men trots detta är dessa beroende av varandra. Tillsammans anses
de ha en större positiv effekt på prestationer än när delarna används och utvecklas enskilt
(Widener, 2007; Bellora & Gunther, 2011; Speklé, van Elten & Widener, 2017). Exempelvis
påverkar värdeskapande styrsystemen de tre resterande styrsystemen positivt om samtliga
används effektivt tillsammans enligt empiriska studier.
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Anledningen är att de värdeskapande styrsystemen vägleder och motiverar medarbetare att
prestera bättre och hitta nya möjligheter (Widener, 2007).
Styrsystemen ska betraktas som en helhet och inte analyseras utifrån dess beståndsdelar (Malmi
& Brown, 2008). Denna utgångspunkt delar även Grabner och Moers (2013) där de anser att
uppmärksamhet ska förekomma samtidigt mot olika delar av styrsystemen. Detta för att avgöra
hur dessa delar samspelar. För att bedöma hur delarna påverkar varandra ska därmed hänsyn
tas till helhetsperspektivet (Tuomela, 2005). Vidare exempel är trots att de diagnostiserande
styrsystemen är viktiga leder dessa till att innovationen inom företaget minskar (Henri, 2006).
Forskare anser därmed att interaktiva styrsystemen är viktiga att använda då de identifierar
möjligheter, inleder strategiska dialoger samt driver förändringar (Bisbe & Otley, 2004;
Marginson, McAulay, Roush & Zijl, 2010; Pavlov & Bourne, 2011).
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4. EMPIRI
I detta kapitel presenteras insamlat material som formar det empiriska materialet. Studiens
valda företag beskrivs följt av dess Lean-implementering och styrningens utformning.

4.1 Lindbäcks
Lindbäcks är ett familjeföretag från Piteå som idag är Sveriges ledande företag inom industriellt
byggande av flerbostadshus i trä. Företagets vision är att förbli kundens först val gällande
bygga, bo och leva. Med hjälp modern teknik är det möjligt att utveckla bostäder snabbt, säkert
samt prisvärt direkt på plats. Företaget bygger bostadsrätter och hyresrätter för egen regi samt
bygger på uppdrag av kunder. Utifrån erfarenhet och kunskap om byggprocessen kan Lindbäcks
erbjuda kundanpassade helhetslösningar (Lindbäcks, u.å).

4.2 Implementering av Lean inom Lindbäcks Bygg
Företaget har jobbat med Lean på heltid i 10 år. Resan startade för 12 år sedan men de två första
åren blev ett misslyckat projekt som avbröts. Strategin infördes igen med bättre anslag vilket
innebar anpassning av styrningen samt ökat engagemang från ledningen. Detta var avgörande
för att bevara strategin långsiktigt. Anledningen till att första implementeringen av Lean inte
lyckades beror på att de inte förstod innebörden av Lean:
“[...]vi trodde att det mest var ett sätt att städa.”
De avbröt därmed arbetet eftersom det blev ett projekt och när de hade städat klart upplevde de
att de var klara och förstod inte innebörden av Lean-arbetet. Före Lean implementerades var
arbetet personberoende och den individuella förmågan avgjorde resultaten. Företaget var
mindre för 10 år sedan och arbetssättet fungerade då, men någon generell verksamhetsstyrning
fanns inte. Idag är arbetsmetoderna annorlunda från att den individuella förmågan avgjorde
resultatet arbetar företaget i nuläget utifrån att metoderna och sättet att arbeta avgör de avsedda
resultaten. Överenskomna standarder och arbetssätt implementeras vartefter i företaget för att
åstadkomma de avsedda resultaten. Konstruktionschefen berättar:
“Det var ju mycket fokus på fabriken just när vi införde Lean och då handlade det en hel del
om att få ordning och reda och veta vad vi höll på med.”
Förutom förändringar i arbetssättet har även organisationsstrukturen förändrats i samband med
implementeringen av Lean och den tillväxt som har skett i företaget. Företaget tillämpar idag
fler ledarnivåer än tidigare vilket innebär att antalet medarbetare per ledare har minskat. En
viktig förändring sedan Lean implementerades är införandet av arbetslag där samtliga anställda
ingår i arbetslag med varsin lagledare. Detta har i sin tur skapat ett tydligare ledarskap och
medarbetarskap.
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För att implementera Lean är dessutom styrningen en viktig faktor och styrningens roll vid
implementering beskrivs av företaget som:
“Helt avgörande. Styrningen, men framförallt efterfrågan från högsta ledningen är viktig.
Man själv lever som man säger, så att inte ledningen tänker att resterande anställda kör på
ett sätt och ledningens arbetssätt körs på annat sätt, utan hela organisationen måste jobba
med ett gemensamt arbetssätt, annars funkar det inte.”
Styrningen har en viktig betydelse vid implementering av Lean och initiativet för en
strategiimplementering måste komma från ledningen uppifrån. Många Lean-implementeringar
har sin utgångspunkt i att produktionen ska effektiviseras och det är där fokus hamnar. Om
samtliga inte är involverade i implementeringsprocessen kan strategin inte genomföras.

4.3 Mätning
Lean har påverkat vilka mått som används för att mäta prestationer, innan Lean fanns inte
samtliga mått företaget använder idag. Ungefär samma finansiella mått används idag som före
Lean, det vill säga det traditionella lönsamhetsmåtten. Däremot har antalet icke-finansiella ökat.
De mått som tillämpas kan ändras vid behov för att utveckla företaget. VD:n berättar:
“ För att vi ska kunna få ett större engagemang bland anställda, för att vi ska kunna jobba
enligt våra värderingar och principer, så har vi helt varit tvungna att ändra vårt sätt att
jobba helt och hållet [prestationsmätningen] .”

4.4 Värderingar och principer samt förmedling av Lean-strategin
För att förmedla Lean-strategin arbetar företaget med strategiår som innehåller ett arbetssätt
som fångar upp samt startar företagets strategiarbete. Strategiska mål framställs och bryts
därefter ner till operativa mål. Respektive funktion, exempelvis projektering, fabrik eller
logistik tilldelas operativa mål där de har till uppgift att utveckla dessa operativa mål till
utmaningar som sedan kräver experiment. Det är nödvändigt att experimenten utförs på golvet
oberoende om det är i fabrik, på byggplats eller om det är en tjänsteman på kontoret.
“Varje människa som är anställd blir engagerad i dem här experimenten, för att då ska man
testa saker som man vanligtvis inte har gjort.”
Företaget har även fler mätmetoder vilka bland annat är dagligstyrning, Knowledge innovation
visual planning (KIVP) och standardiserat arbetssätt. Företaget arbetar även med
jobbobservationer där anställda med samma arbetsmoment samlas. En genomgång av
standarder utförs och möjlighet för diskussioner till förbättringar i arbetssätt skapas. Detta
eftersom anställda kan utföra arbetet på olika sätt för att uppnå samma mål, dessa
jobbobeservationer och diskussionstillfällen är därmed till för att dela erfarenheter mellan
anställda.

15

“[...]då lyfter man den som har sämst förutsättning, minst träning, då lyfter man den
personens förmåga att kunna göra ett jobb på kortare tid med samma kvalité utan att bli
stressad. [...] så då höjer vi medlet.”
Det blev snabbt tydligt att företaget ska arbeta med Lean och det blev ett tydligt avstamp för
implementeringen av Lean. Det var viktigt att vara pedagogisk inom ledningen och visa med
konkreta exempel hur arbetet med strategin skulle fungera. Produktionsledaren och lagledaren
menar att förmedlingen av Lean-strategin genom företaget har fungerat eftersom anställda har
fått ta del av utbildning för att skapa förståelse för strategin.
För att kunna fatta beslut och arbeta med deras strategiår har Lindbäcks Bygg principer som
företaget använder. Principerna är sex stycken och består av; långsiktigt tänkande, kontinuerligt
flöde, beslut i samförstånd, standardiserat arbetssätt, rätt från mig samt lärande organisation
genom ständiga förbättringar. Principerna menar VD:n är hur anställda inom företaget ska bete
sig, genom att följa principerna kan resultat skapas. Resultatet består av SKLEM som visas i
modellen i Figur 3, SKLEM står för; Säkerhet, Kvalité, Leverans, Ekonomi samt
Medarbetarskap och ledarskap. I modellen finns även företagets värderingar som består av;
kunden i fokus, respekt och tillit, hållbar framtid samt innovation och drivkraft. Han beskriver
vidare:
“[...] de är våra värderingar och de är hur vi ska tänka, hur vi ska känna i vårt hjärta. De
här är då grundläggande för hur vi ska vara.”
För att hela företaget ska lära sig de värderingar och principer som företaget har samt förstå vad
de betyder utbildas samtliga medarbetare inom arbetslagen. För varje del av värderings- och
principmodellen har företaget tagit fram dukar i A1 format. Med diskussionerna skapas samsyn
i hur medarbetarna ska bete sig mot varandra. VD:n förklarar:
“För att känna efter vad värderingen betyder för dig som individ så får man med
diskussionshjälpmedel lättare igång ett prat[...] dukarna har ganska öppna frågor och
exempel på hur man ska kunna starta en dialog och då blir det ganska bra.”
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Figur 2: Företagets värderingar och principer.
KÄLLA: Personlig intervju, 2018-04-25
Värderingarna och principerna förmedlar hur anställda ska göra och bete sig men inget om hur
de inte ska bete sig. Det finns även byggstandarder förklarar lagledaren, dessa beskriver hur
arbetet ska utföras. Företaget har uppsatta standarder, rutiner samt policys som förmedlar hur
anställda ska arbeta men det finns utrymme för att påverka och utveckla dessa standarder.
Standarderna uppdateras ständigt eftersom en av företagets principer är att vara en lärande
organisation genom ständiga förbättringar.

4.5 Ansvarsfördelning och beslutsfattande
Ansvarsfördelningen innan Lean implementerades baserades på att en individ kunde tilldelas
flera arbetsuppgifter och därmed ansvara för flera delar av företaget. Denna fördelning
fungerade eftersom att företaget var mindre. I dagsläget har företaget omkring tre anställda som
delar på ansvaret i funktionerna, exempelvis inköp, vilket resulterar i ett större antal
delleveranser därmed infördes KIVP som även fungerar som ett stödsystem för att överlappa
ansvarsområdena.
“Man har lika stort ansvar som befogenhet så att det matchar varandra. Många gånger har
ju en del stort ansvar men liten befogenhet och då blir det ju ganska stort stresspåslag om
man inte kan påverka sitt ansvarsområde. Men vi har försökt matcha så befogenheten
stämmer överens med ansvaret.”
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Företagets värderingar och principer ska vägleda ledaren att fatta rätt beslut. Innan Lean
implementerades gick de anställda direkt till högsta chefen med sitt beslutsförslag och sedan
tog chefen beslutet. Beslutsfattandet har blivit bättre även om rapporteringen går genom fler
led. VD:n berättar:
“Nu kommer inte frågor upp till mig och de behöver inte vänta på svar. Det går mycket
fortare trots att vi har flera nivåer.”
De som är bäst lämpade att svara på frågor har därmed fått ansvar och befogenhet för detta. Det
är lagledarens ansvar att se till att arbetslaget vet vad de ska göra samt förbättra deras arbete.
Lagledaren beskriver sin grad av beslutsfattande och menar att han tar beslut varje dag.
Produktionsledaren berättar också om sin befogenhet gällande beslutsfattande och menar på att
han har det någorlunda fritt i sitt beslutsfattande. Han förklarar även att:
“[...] vi försöker faktiskt sätta mer ansvar på lagledarna, de ska kunna ta mer och mer
beslut.”

4.6 Kommunikation
Företagets kommunikation fungerade bra före Lean-implementeringen eftersom de var få
medarbetare inom företaget. Kommunikationsvägarna var korta och inga strukturella möten
anordnades utan samtliga pratade löpande med varandra. Efter tillväxten i företaget och
införandet av arbetslag är det längre mellan varje nivå inom företaget. I samband med denna
förändring förklarar VD:n:
“Som nu har vi en helt annan struktur på informationen hur den ska spridas och vem som har
ansvar att sprida den och på vilket sätt och när vi ska sluta sprida den.”
Det även lättare att veta att samtliga tagit del av informationen. Efter implementeringen av Lean
har kommunikationen blivit mer strukturerad mellan samtliga inom företaget. Lagledaren och
produktionsledaren som arbetar längre ner i företaget anser att kommunikationen fungerar bra,
men att det ibland kan bli fel. Exempelvis genom dubbla budskap genom olika förklaringar
eller missar i kommunikationen och att fel information delas.
För att kommunicera arbetsuppgifterna till de anställda använder företaget KIVP för att
visualisera varje arbetsdags innehåll, samtliga tilldelas därmed ett leveranskort varje
dag. Arbetsuppgifterna kommuniceras därmed igenom korten direkt till varje anställd. Förutom
leveranskorten arbetar företaget med dagligstyrning och det innebär att varje morgon samlas
lagledarna med deras medarbetare. Under mötet redovisas gårdagens resultat angående
SKLEM och vidare diskuteras dessa delar. Slutligen har fabrikschefen möte med VD:n som
svarar på frågor som inte har hittat ägare genom strukturen. Det är sällan som det kommer upp
frågor till VD:n eftersom ansvarsområdena är tydliga.
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4.7 Framgångar och utmaningar med Lean
I början av Lean-implementeringen betraktar VD:n förankringen hos ägare och ledning som
extra lyckad. Vidare under årens gång menar han:
“Det som är mest avgörande är engagemanget vi har lyckats få tag i hos medarbetarna.”
En utmaning med Lean är att skapa förståelse för att en avvikelse är något gynnsamt. Att intala
medarbetarna att avvikelser är positivt är svårt och många skäms för att ett fel har inträffat och
har svårt att betrakta detta som något bra. Lämnar föregående medarbetare ifrån sig ett arbete
som inte är färdigställt, som inte följer en standard, skapas en avvikelse.
“[...] om man får en avvikelse så finns det bara två grundorsaker: antingen är standarden fel
eller så har man inte gjort enligt standard.”
Lean är en ständig process och ytterligare en utmaning med strategin är att hinna med samtliga
förbättringar som skulle behöva genomföras. Eftersom alla förbättringsförslag synliggörs med
Lean nästintill samtidigt anser konstruktionschefen att det är svårt att prioritera vilken
förbättring som skall genomföras. Sammanfattningsvis anser Lindbäck att företag bör tänka på
följande vid implementering av Lean som strategi:
“Förankra er hos ledningen och testa smått i piloter istället för att slå på stora trumman och
mata ut. Börja någonstans med någon standard eller med någon metod och testa en pilot och
se till att ni lyckas.”
Konstruktionschefen anser att det är viktigt att veta att Lean inte är genomförd på ett år utan är
en livslång process. En förståelse för vad Lean innebär måste förmedlas ut i företaget för att
samtliga ska kunna ta del av strategin, detta är något som lagledaren anser att företag bör tänka
på vid implementeringen. Han anser även att utbildning inom Lean är bra för att samtliga ska
få en inblick i effekterna av att arbeta med strategin.
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5. ANALYS
I kapitlet analyseras det empiriska materialet med hjälp av den teoretiska referensramen. För
att tydliggöra analysens samband med teorin har kapitlet utformats utifrån liknande rubriker
som i teorikapitlet.

5.1 Strategiimplementering av Lean
Företaget misslyckades med implementeringen av Lean första gången eftersom de inte förstod
innebörden av strategin. Implementeringen av en strategi anses vara mer komplicerad än att
formuleringen menar Lindvall (2011). Lean-strategin har inneburit förändringar i
arbetsmetoder och organisationsstruktur. Arbetslag har införts vilket har medfört tydligare
ledarskap. Företaget anser att styrningen och efterfrågan från högsta ledningen är avgörande
vid implementering av strategin. Detta eftersom initiativet för en strategiimplementering måste
komma uppifrån. För att bevara strategin långsiktigt krävdes det att styrningen anpassades och
att strategin genomsyrar hela företaget.
Enligt resultaten behöver styrningen anpassas för att kunna bevara Lean-strategin inom
företaget långsiktigt. Utformningen av arbetsmetoder kan inte enbart kopieras från andra
företag till företagets egna produktion. Företaget behöver forma Lean-strategin utifrån
företagets förutsättningar och struktur. Samtliga måste arbeta i samma riktning, ledningen kan
inte arbeta i en riktning och resterande delar av företaget i en annan. Detta kan skapa förvirring
bland anställda då det blir otydligt vad företaget egentligen vill uppnå. För att skapa effektivitet
behöver samtliga arbeta mot samma uppsatta mål.
Vidare pekar resultaten på vikten av engagemang hos både ledningen och anställda vid
implementering av Lean-strategin. Att implementera en strategi är komplicerat och resultaten
visar på att ett flertal faktorer måste uppmärksammas. Ökad kommunikation, delegering av
ansvar och befogenhet längre ned i organisationen samt ökat engagemang från ledningen är
något som eftersträvades för att bevara strategin. I denna analys sammanbinds de fyra
perspektiven till företaget för att påvisa styrningens utformning.

5.2 Lean inom diagnostiserande styrsystem
Gunasekaran et al., (2004) anser att nya och relevanta prestationsmått bör tillämpas för att
återspegla den nya Lean-strategin. För att uppnå framtagna mål behöver mätningar genomföras
för att säkerställa att företaget arbetar mot uppsatta mål. De mått som används i dagsläget hos
företaget i samband med Lean-strategin har förändrats. De finansiella måtten är densamma men
antalet icke-finansiella har ökat.
Resultaten i studien visar att mätning vid implementering av Lean-strategin bör anpassas och
användningen av icke-finansiella och finansiella mått behöver balanseras. Det fungerar inte att
endast använda finansiella eller icke-finansiella. Syftet med Lean är att skapa effektivitet samt
kvalité och därmed bör fler icke-finansiella mått användas för att mäta rätt.
Genom att satsa på effektivitet och kvalité i produktionen påverkar detta i sin tur ekonomin
positivt.
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Arbetar företag utifrån Lean leder det till att slöseri minskar och därmed onödiga kostnader i
produktionen. Satsar företag på kvalité leder det till mindre defekta produkter vilket också
påverkar ekonomin positivt men även kundnöjdheten. Resultaten av studien visar att anställda
arbetar utifrån Lean-strategin då de mäts på dessa icke-finansiella prestationsmått som är
formade efter strategin. Måtten har sin utgångspunkt i Lean för att arbetet ska spegla strategin
och företaget har standarder för hur arbetet skall genomföras. Även här påvisar resultaten av
studien att det inte fungerar att endast kopiera Lean-teknikerna till produktionen. Företag måste
även anpassa prestationsmåtten utifrån sitt Lean-arbete och sina förutsättningar. Därmed är det
nödvändigt att anpassa mätningen utifrån Lean. De diagnostiserade styrsystemen kontrollerar
att arbetet är utformat enligt den valda strategin.

5.3 Lean inom värdeskapande styrsystem
Vid implementeringen av en ny strategi för en snabb anpassning är de värdeskapande
styrsystemen betydelsefulla (Simons, 1995). Implementeringen av Lean innebär ett arbetssätt
där identifiering och eliminering av faktorer som inte är värdeskapande (Liker, 2009).
Värdeskapande styrsystem är därmed viktiga för att lyckas implementera en ny strategi. Lean
innebär nya arbetsmetoder och strategin behöver förmedlas ut i hela företaget för att uppnå ett
önskvärt resultat. Innebörden av Lean och dess syfte är därmed viktigt att förmedla till hela
företaget när strategin implementeras. Detta för att ge vägledning för hur anställda ska arbeta.
Värderingar och principer används inom företaget för att förmedla hur anställda ska arbeta, bete
sig och tänka.
Företaget sprider även Lean-strategin genom arbetet med strategiår. Experimenten som
genomförs inom arbetet kring strategiåren måste utföras på funktionsnivå, vilket resulterar i
engagemang inom hela företaget. Detta indikerar på att om experimenten inte utförs på
funktionsnivå och sedan förmedlas till resterande del av företaget skapas inget engagemang
eller involvering. Detta kan medföra att samtliga anställda inom företaget inte får ta del av
information angående arbetet med uppsatta mål. Detta leder i sin tur till att alla inte arbetar mot
samma mål och därmed minskar engagemanget inom företaget. Det här kan medföra att
motivationen inom företaget minskar eftersom samtliga inte har tillgång till samma information
och arbetssätt. Vid framtagande av mål gäller det att samtliga inom företaget strävar mot dessa
oavsett nivå eller funktion inom företaget.

5.4 Lean inom gränsskapande styrsystem
Marginson (2002) uppmärksammade i sin studie att organisationens gränsskapande styrsystem
motiverar anställda att söka nya idéer samt vara kreativa inom uppsatta gränser. Hur anställda
ska genomföra arbetet förmedlas med hjälp av värderingarna och principerna i samband med
policys och standarder. Hur anställda inte ska bete sig förmedlas inte.
De gränsskapande styrsystemen förespråkar förmedling av vad som inte ska göras och inte
förmedling av vad som ska göras. Detta resulterar i att dessa styrsystem inte stämmer överens
med vad företaget arbetar utifrån. Företaget förmedlar snarare vad som ska göras och förmedlar
inte vad som inte ska göras. Lean kategoriserar typer av slöseri som inte ska göras och säger
inget om hur reducering och eliminering av slöseri ska uppnås.
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Företaget förmedlar med sina värderingar och principer, standarder i arbetssätt, vad som ska
göras för att undvika dessa kategorier av slöseri. Reducering av slöseri kan åstadkommas
eftersom anställda har möjligheten att påverka standarderna. Värderingar och principer
utformas därmed inom företaget i enlighet med tankesättet inom Lean.
Simons (1995) menar att en effektiv ledning delegerar ytterligare ansvar och befogenhet inom
företaget för att bidra till innovation samt nya idéer för att skapa värde. I dagsläget delar fler
anställda på ansvaret inom företaget. Delegeringen av ansvar ska matcha befogenheten för att
beslut ska kunna fattas där de är mest lämpade. Allt mer ansvar och beslut har fördelats längre
ned i företaget. Att besluten delegerats nedåt i företaget överensstämmer med tidigare forskning
kring hur företag kan delegera vid implementeringen av Lean-strategin. Att delegera ansvar och
befogenhet handlar om att skapa effektivitet. På detta sätt kan beslut fattas där de är bäst
lämpade. Besluten kan fattas direkt och då uppstår ingen väntan, vilket ökar effektiviteten.
Anställda har möjlighet att fatta beslut inom deras befogenhet vilket innebär att de kan fatta
beslut inom uppsatta gränser. Överlämnas mer befogenhet och ansvar kan dessa anställda känna
sig mer involverade vilket kan leda till ökad innovation och att kreativitet skapas. Trots att lägre
nivåer har mer ansvar och befogenheter har högre uppsatta ett större ansvar och därmed en
större befogenhet.

5.5 Lean inom interaktiva styrsystem
I samband med att företaget växte och Lean implementerades krävdes en anpassning av
kommunikationen. I dagsläget fungerar kommunikationen bra trots tillväxt och en ny strategi
på grund av bättre struktur. Till skillnad från ledningen beskriver produktionsledaren och
lagledaren kommunikationen som fungerande men att problem uppstår. Problemet har
uppmärksammats av de anställda på lägre nivåer inom företaget som i många fall är sist i
kommunikationskedjan. Kommunikationen är en viktig del inom företag för att kunna
implementera en ny strategi men även för att kunna arbeta med den.
För att kommunicera arbetsuppgifter använder sig företaget av leveranskort och daglig styrning
genomförs via dagliga morgonmöten. Det utförs även jobbobservationer för att diskutera
standarder samt diskussioner angående avvikelser från arbete genomförs. Detta resulterar
därmed till möjligheter för att skapa kreativa lösningar. Resultaten visar på att morgonmötena
medför att anställda involveras och får ta del av företagets resultat då SKLEM diskuteras. Detta
leder till att anställda blir mer motiverade då de känner sig involverade. Leveranskorten kan
användas som hjälpmedel för att kommunicera arbetsuppgifter.
Resultaten indikerar på att det är viktigt att ha en fungerande kommunikation för att kunna
förmedla den nya strategin till hela företaget. Detta för att uppnå effektivitet och kvalité som
Lean-strategin förespråkar. Det krävs därmed att kommunikation från ledning ner till de
anställda i produktionen, samt mellan funktionerna fungerar för en ökad effektivitet. Uppstår
det problem ska detta kunna lösas direkt för att kunna bevara produktionen effektiv utan
dröjsmål. Genom en fungerande kommunikation mellan anställda inom produktionen kan även
kvalitén säkerställas då företaget arbetar utefter ett löpande band. Innan produkten blir klar
genomgår den flera produktionsled och därmed flera mellanhänder inom företaget.
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Därmed krävs en dialog mellan anställda i produktionen för att slutprodukten ska vara
enhetlig och av kvalité för slutkunden.

5.6 Dynamik mellan styrsystemen
Inom företaget har flertalet observationer av de fyra perspektiven gjorts och därmed kan
samtliga perspektiv identifieras. Företagets styrning kan kopplas till de diagnostiserade
styrsystemen då företaget kontinuerligt gör mätningar och använder sig av både finansiella och
icke-finansiella mått. De mått som används är formade utifrån företagets värderingar och
principer och Lean-strategin ligger till grund för dessa. De värdeskapande styrsystemen
påverkar därmed utformningen av de diagnostiserande styrsystemen då företaget arbetar med
SKLEM. Företaget har tydliga värdeskapande styrsystem genom deras värderingar och
principer som förmedlar Lean-strategin till anställda genom utbildningar. Viss koppling till de
gränsskapande styrsystemen från företagets styrning kan göras då företaget har delegerat mer
ansvar och befogenhet nedåt i verksamheten. Interaktiva styrsystem kan kopplas till företagets
morgonmöten, användningen av leveranskort samt diskussionstillfällena angående
jobbobservationer. Företaget arbetar därmed med ett flertal kommunikationssätt.
Innovationen inom företag kan hämmas av de diagnostiserande styrsystemen eftersom de
prestationsmått företag använder förmedlar vad anställda ska göra. De interaktiva styrsystemen
ger de anställda möjlighet att påverka samt skapa förbättringar på standarder och därmed
hämmas inte innovationen. Företaget har värderingar och principer som förmedlar både
arbetssätt och hur anställda ska bete sig. Dessa påverkar därmed de resterande tre styrsystem
positivt. Detta genom att värderingarna och principerna vägleder anställda i hur de ska arbeta,
sätter gränser samt skapar kommunikation mellan anställda och chefer.
Resultatet av detta påvisar att samtliga perspektiv identifierats men även en dynamik mellan
dessa. Dynamik mellan perspektiven kan identifieras eftersom de påverkar och hjälper
varandra. De motverkande krafterna mellan perspektiven skapar dynamik och gör
implementeringen effektiv. Det krävs att de används effektivt tillsammans i ett dynamiskt
förhållningssätt och inte balanserat då en balans hade inneburit att samtliga perspektiv används
i samma utsträckning. Ett dynamiskt användande innebär snarare att perspektiven används när
de behövs och när dessa används varierar. I ett balanserat tillstånd är det svårt att ingripa med
rätt styrmedel när det behövs som mest. De interaktiva samt värdeskapande styrsystemen kan
ha störst nytta och betydelse i början av en strategiimplementering, medan de diagnostiserande
styrsystem snarare är mest användbara i ett senare stadie av implementeringen. Syftet med
företagets valda strategi är viktig att förmedla tidigt i implementeringsprocessen för att
anställda ska ha kunskap om företagets vision och arbetssätt för att uppfylla detta.
Prestationsmåtten i sin tur används snarare i ett senare stadie. Detta eftersom att vid
implementeringen är det inledningsvis viktigare att samtliga förstår strategins innebörd innan
företaget kan lägga större vikt i att säkerställa att företaget rör sig i rätt riktning. Därmed visar
resultaten på att ett dynamiskt förhållningssätt är av betydelse för att implementera en strategi
effektivt.
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6. SLUTSATSER OCH DISKUSSION
I följande kapitel diskuteras och sammanfattas resultaten från analysen samt att studiens
forskningsfråga besvaras. Avslutningsvis förs en diskussion av studien och förslag på vidare forskning.

6.1 Slutsatser
Syftet med studien är att skapa en förståelse för styrningens utformning vid implementeringen
av Lean. Detta genom att identifiera de fyra perspektiven och analysera dessa i förhållande till
Lean och studiens valda företag. Diagnostiserande styrsystemen sammankopplas till företaget
eftersom de använder sig av både finansiella och icke-finansiella mått. De värdeskapande
styrsystemen anknyts till företagets användning av värderingar och principer som förmedlar
Lean-strategin till anställda. Vidare kan även de gränsskapande styrsystemen, till viss del,
kopplas till företaget då de delegerat beslutsfattande längre ned i verksamheten. Slutligen
framgår samband mellan företagets styrning och de interaktiva styrsystemen eftersom att
morgonmöten, leveranskort och diskussioner angående avvikelser och jobbobservationer
genomförs. Företagets första försök att implementera Lean misslyckades på grund av brist på
kunskap gällande strategin och för att styrningen inte anpassades. Hela företaget måste präglas
av ett gemensamt arbetssätt annars fungerar det inte.
Rent praktiskt utformades styrningen hos företaget annorlunda efter implementeringen.
Aspekter som anpassats utifrån Lean-strategin är ökad kommunikation, delegering av ansvar
och beslutsfattande längre ned i verksamheten. Dessutom har mätningen anpassats och
användningen av icke-finansiella mått har ökat. Även involvering och engagemang bland de
anställda samt ledningen har ökat. Därmed är en tolkning av analysen att anpassningen av
styrningen var avgörande för att företaget skulle lyckas med implementeringen av Lean inom
företaget och bevara strategin långsiktigt. Arbetsmetoder kan därmed inte enbart kopieras utan
måste snarare anpassas utifrån företaget i sig för att kunna bevaras långsiktigt. Styrningens
utformning har haft stor betydelse eftersom anpassning inom de identifierade perspektiven har
medfört att det varit möjligt för företaget att bevara strategin långsiktigt. För att
uppnå effektivitet som Lean förespråkar behöver aspekterna inom de identifierade perspektiven
anpassas. Strävar hela företaget mot samma mål skapas målöverensstämmelse och för att uppnå
detta är en fungerande kommunikation viktig. Företaget har en fungerande kommunikation och
vilket har resulterat i att Lean-strategin enkelt har förmedlats till samtliga inom företaget. Det
blir därmed tydligare för anställda att veta vad som krävs av dem då deras prestationer mäts
utifrån de uppsatta målen. Detta har även resulterat i enklare delegering av ansvar och
befogenhet då beslut blir enklare att fatta när det tydligt framgår vad som ska göras och vad
som ska uppnås. Därmed bidrar samtliga aspekter till en ökad effektivitet på olika sätt.
Perspektiven har identifierats hos företaget som lyckats implementera och bevara Lean
långsiktigt och därmed anses samtliga vara av stor betydelse. En slutsats i studien är därmed att
det inte enbart är prestationsmåtten, diagnostiserande styrsystemen, som behöver beaktas vid
implementering av Lean. Företaget har anpassat diagnostiserande styrsystemen men även de
tre resterande styrsystemen eftersom dessa också är av stor betydelse.
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Anpassning av styrning förespråkas också av tidigare forskning, det räcker inte enbart att ta
hänsyn till mätningen utan hela styrningen måste enligt tidigare studier beaktas.
Ytterligare en slutsats i studien är vikten av att upprätthålla dynamik mellan perspektiven och
studien påvisar att perspektiven tillämpas i olika utsträckning. Trots att samtliga perspektiv har
identifierats inom företaget har inte alla använts i samma utsträckning. Detta eftersom att
perspektiven snarare ska fungera dynamiskt än balanserat. Perspektiven används i olika
utsträckning samt vid olika tillfällen av implementeringen. Därmed hade ett balanserat
användande inte resulterat i en lika effektivt implementering. Dynamiken bidrar till att
implementeringen av strategin kan genomföras så effektivt som möjligt genom att använda
styrsystemen när och där de behövs. De värdeskapande styrsystemen har en avgörande funktion
för att förmedla Lean-strategin och detta påvisas hos studiens valda företag då fokus är att
förmedla företaget värderingar och principer. Dessa har förmedlats i ett tidigt stadium av
implementeringen men även kontinuerligt. För att effektivt förmedla de värdeskapande
styrsystemen visar studien på att det krävs att de interaktiva styrsystemen är väletablerade i
företaget och därmed har den ökade kommunikationen varit betydande. Gränsskapande,
diagnostiserande samt interaktiva styrsystemen har påverkats positivt av de värdeskapande
styrsystemen eftersom att företaget lyckats förmedla de värderingar och principer som har till
uppgift att vägleda anställda.

6.2 Diskussion
Samtliga perspektiv har identifierats hos företaget och slutsatser har dragits utifrån dessa.
Kopplingen mellan företaget och perspektiven har dock varierat, de gränsskapande
styrsystemen visar minst samband. Detta eftersom att utformningen av gränssättningen inte
stämmer överens. Även om samtliga perspektiv inte överensstämmer med företaget fullt ut
tyder det mesta på att perspektiven ändå är av betydelse och är viktiga att ta hänsyn till. Detta
för att kunna implementera Lean-strategin på ett effektivt sätt. Eftersom företaget fortfarande
arbetar utifrån Lean-konceptet inom samtliga styrsystem är det vid gränssättning inte
nödvändigt att matcha med de gränsskapande styrsystemen fullt ut. Detta eftersom effektivitet
ändå kan skapas utifrån det Lean-strategin förespråkar då företaget tillåter anställda vara med
och påverka samt förbättra standarderna.
Studien indikerar på att styrningen behöver anpassas men sen hur vardera aspekt ska anpassas
och till vilken grad kan variera mellan företag. Vissa företag kan ha ett större behov av att öka
kommunikationen medan andra företag exempelvis behöver mer fokus på anpassning av
prestationsmåtten. Denna studie har bidragit med en ökad förståelse för vad det innebär att
implementera Lean. Det är komplext att implementera strategin och sker inte implementeringen
på rätt sätt fungerar inte strategin långsiktigt. Därmed är denna studie användbar för företag
som använder Lean eller har tänkt implementera Lean.

6.2.1 Vidare forskning
Förslag till vidare forskning är att studera styrningens utformning vid flera företag som lyckats
implementera Lean och bevara strategin. Ytterligare ett förslag är att jämföra företag som
lyckats och inte lyckats. Detta för att se hur styrningen har utformats vid de olika företagen och
utfallen för att skapa ytterligare förståelse inom ämnet.
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BILAGA 1: Intervjuguide
Intervjuguide konstruerad för VD och Konstruktionschef.
Inledande frågor:
1.! Är det okej om vi spelar in intervjun? (Informera om att det är okej att avbryta både
intervju samt inspelning när som helst).
2.! Under hur lång tid har du jobbat på Lindbäcks?
3.! Vilken roll har du inom Lindbäcks?
4.! Hur ser din yrkesmässiga bakgrund ut?
Huvudfrågor:
5.! Hur länge har ni på Lindbäcks jobbat med Lean production?
6.! Kan du beskriva ert utgångsläge innan Lean? Hur arbetade ni då?
7.! Vilka skillnader finns mellan arbetsmetoderna före och efter implementeringen av
Lean? Kan du beskriva dessa i sådana fall?
8.! Har uppbyggnaden av organisationsstrukturen förändrats sedan Lean implementerades?
I sådana fall, kan du beskriva hur den förändrats och varför?
9.! Hur arbetar ni med att sprida Lean-strategin och dess innebörd till olika delar av
företaget? Hur vet ni att Lean är implementerat i hela företaget?
-! Hur upplever du att anställda tog emot Lean som strategi?
10.!Kan du beskriva något du upplevt ni lyckats extra bra med vid implementeringen av
Lean?
11.!Kan du beskriva något som du upplevt som en utmaning eller problem med
implementeringen av Lean? I sådana fall kan du berätta lite mer ingående om detta samt
hur ni har arbetat med att lösa detta?
12.!Vilka är era värderingar, kan du beskriva dessa lite kort? Hur arbetar ni med att
kommunicera era värderingar kopplade till Lean genom hela företaget det vill säga
chefer till anställda, kan du beskriva ett exempel?
13.!Tänk på kommunikationen före Lean, kan du beskriva vad som fungerade bra och
mindre bra? Tänk på kommunikationen efter implementeringen av Lean, kan du
beskriva vad som fungerade bra och mindre bra? Vilken är den största skillnaden?
14.!Kan du beskriva ansvarsfördelningen i företaget innan Lean? Har mer ansvar fördelats
längre ner i företaget? Hur ser rapporteringen från golvet upp till chefer ut, genom vilka
led går kommunikationen? Kan du beskriva hur ansvarsfördelningen samt
rapporteringen ser ut sedan ni implementerade Lean? Kan du ge exempel på detta?
-! Kan du beskriva en vanlig rapporteringprocess genom alla nivåer?
15.!Finns det tydliga regler över vad som ska göras och vad som inte får göras, hur
förmedlas dessa till de anställda i produktionen? Vem är med och utformar dessa regler?
16.!Kan du beskriva en situation när du har haft en dialog/möte om företagets Lean-strategi,
vilka var involverade? Hur ofta anordnas möten angående Lean?
17.!Kan du beskriva hur kommunikationen mellan chefer på olika nivåer inom företaget
kring Lean-strategin ser ut?
18.!Kan du beskriva chefer på lägre nivåers grad av beslutsfattande innan Lean? Kan du
beskriva hur det ser ut nu när ni använder er av Lean ? Vad är största skillnaden?
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19.!Vilka finansiella samt icke-finansiella mått använder ni vid uppföljning av uppsatta
mål? Har Lean implementeringen påverkat vilka mått som används? I sådana fall hur?
20.!Om en förändring har skett, hur kom ni fram till att ändra mått och hur har de nya måtten
tagits fram, kan du förklara och ge exempel på när ni insåg att nya mått behövdes? Vilka
var involverade i framtagningen av de nya måtten?
21.!Vad tycker du är viktigt för företag att tänka på när de implementerar Lean?
22.!Nu när vi gått igenom alla frågor, är det något du vill tillägga?
Avslutande frågor:
•! Vill du vara anonym i studien?
•! Vill du ta del av arbetet efteråt?
Tack för din medverkan!
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BILAGA 2 : Intervjuguide
Intervjuguide konstruerad för produktionsledare och lagledare.
Inledande frågor:
1.! Är det okej om vi spelar in intervjun? (Informera om att det är okej att avbryta både
intervju samt inspelning när som helst).
2.! Under hur lång tid har du jobbat på Lindbäcks?
3.! Vilken roll har du inom Lindbäcks?
Huvudfrågor:
4.! Hur länge har ni på Lindbäcks jobbat med Lean production?
5.! Kan du beskriva ert utgångsläge innan Lean? Hur arbetade ni då?
6.! Vilka skillnader finns mellan arbetsmetoderna före och efter implementeringen av
Lean? Kan du beskriva dessa i sådana fall?
7.! Kan du beskriva hur förmedlingen av Lean-strategin varit från högre uppsatta chefer,
exempelvis mål, syfte med Lean och dess arbetssätt? Vad tycker du fungerar bra? Vad
har varit utmanande? Kan du berätta lite mer om detta?
8.! Kan du beskriva något du upplevt ni lyckats extra bra med vid implementeringen av
Lean?
9.! Kan du beskriva något som du upplevt som en utmaning med implementeringen av
Lean? Upplever du några problem kring implementeringen? I sådana fall kan du berätta
lite mer ingående om detta samt hur ni har arbetat med att lösa detta?
10.!Vilka är era värderingar? Hur ser kommunikationen ut mellan chefer och anställda? Kan
du beskriva ett exempel?
11.!Hur fungerade kommunikationen före Lean implementerades? Kan du ge ett exempel?
Hur fungerar kommunikationen idag? Kan du ge ett exempel?
12.!Hur fungerar kommunikationen genom företaget? Kan du beskriva ett bra och ett dålig
exempel på detta?
13.!Kan du beskriva ansvarsfördelningen i företaget före Lean? Hur ser rapporteringen från
golvet upp till chefer ut, genom vilka led går kommunikationen? Hur ser
ansvarsfördelningen ut sedan ni implementerade Lean? Kan du ge exempel på detta i
sådana fall?
-! Har det uppstått problem vid rapporteringen, kan du beskriva detta i sådana fall?
14.!Finns det tydliga regler över vad som ska göras och vad som inte får göras? Hur
förmedlas dessa? Vem är med och utformar dessa regler? Kan du tänka på en situation
och beskriva den?
15.!Förekommer tillfällen då du träffar chefer eller högre uppsatta chefer? Har du varit
delaktig i diskussioner kring Lean-arbetet? I sådana fall, kan du beskriva en situation
när du har haft en dialog om företagets Lean-strategi, vilka var involverade?
16.!Tänk på en situation då du tagit ett beslut, kan du beskriva denna situation? Tänk på en
vanlig situation då du påverkat dina arbetsuppgifter, kan du beskriva denna situation?
Har graden av beslutsfattande på lägre nivåer förändrats sedan ni implementerade Lean?
Kan du beskriva hur i sådana fall?
17.!Vilka finansiella samt icke-finansiella mått används vid uppföljning av uppsatta mål?
Har Lean implementeringen påverkat vilka mått som används? I sådana fall hur?
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18.!Om en förändring har skett, hur kom ni fram till att ändra mått och hur har de nya måtten
tagits fram, kan du förklara och ge exempel på när ni insåg att nya mått behövdes? Vilka
var involverade i framtagningen av de nya måtten?
19.!Vad tycker du är viktigt för företag att tänka på när det implementerar Lean?
20.!Nu när vi gått igenom alla frågor, är det något du vill tillägga?
Avslutande frågor:
•! Vill du vara anonym i studien?
•! Vill du ta del av arbetet efteråt?
Tack för din medverkan!
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