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Sammanfattning 
Lean är idag populärt att införa bland företag och organisationer i syfte att minska slöserier och 

effektivisera verksamhetsprocesser. Däremot visar litteraturen att uppemot 90 procent av Lean-

satsningar misslyckas. Organisationer fokuserar ofta på specifika metoder och verktyg, men 

misslyckas med att betrakta Lean utifrån ett bredare perspektiv. Ett företag som har försökt 

satsa på Lean men inte uppnått önskade resultat, är LKAB. Företaget vill nu genomföra ett till 

försök att implementera Lean som ska genomsyra en av företagets divisioner, LKAB 

Specialprodukter. Syftet med examensarbetet är därför att undersöka vilka framgångsfaktorer 

och barriärer som finns vid implementering av Lean vid LKAB:s division Specialprodukter. 

Divisionen består av fem dotterbolag: LKAB Mekaniska, LKAB Wassara, LKAB Berg & 

Betong, LKAB Minerals och LKAB Kimit. Ett av dotterbolagen, LKAB Mekaniska, har 

självständigt redan initierat arbetet med Lean. En kvalitativ ansats antogs där totalt femton 

intervjuer genomfördes med chefer från samtliga dotterbolag och ett urval från 

divisionsledningen. Svaren från respondenterna analyserades och jämfördes med befintlig 

litteratur om framgångsfaktorer och barriärer för implementering av Lean.  

 

Slutsatserna från examensarbetet är att varken divisionsledningen eller cheferna vid 

dotterbolagen har en enad bild om vad Lean är. Samtliga anser dock att Lean kan gynna dem i 

olika grad. Det saknas idag direktiv och en målbild från divisionsledningen om vad Lean 

innebär för divisionen Specialprodukter. Det medför att dotterbolagen som arbetar med Lean, 

gör det på egen vilja. Förutsättningarna för att implementera Lean vid dotterbolagen skiljer sig 

dessutom. LKAB Minerals och LKAB Berg & Betong har geografiskt spridd verksamhet med 

mycket variation i deras produktion vilket försvårar implementeringen av Lean.  

 

Examensarbetet resulterade i ett antal rekommendationer kopplade till framgångsfaktorer och 

barriärer som divisionen bör beakta vid en implementering av Lean. Vid en implementering av 

Lean måste divisionsledning och chefer vara engagerade för att få satsningen att bestå. Lean-

arbetet bör följas upp av divisionsledningen eftersom det skapar engagemang hos cheferna vid 

dotterbolagen. För att främja en förbättringskultur bör chefer och divisionsledning visa på 

resultat av det nya arbetssättet för medarbetarna. En gemensam bild av Lean med tydliga mål 

bör etableras genom hela divisionen; alla måste förstå vad Lean innebär för LKAB 

Specialprodukter. Lean ska även integreras i det dagliga arbetet och inte ses som ett sidoprojekt. 

Användandet av metoder och verktyg främjar implementeringen, men de ansvariga måste 

beakta helhetsbilden och förstå det bakomliggande syftet. Satsningen kan mötas av motstånd 

från medarbetarna. Chefer och divisionsledningen måste då försöka förstå medarbetarnas 

åsikter och visa på resultaten av arbetet. Studien fann även att cheferna vid dotterbolagen 

värderade förändringsviljan lägre än divisionsledningen, vilket framtida studier uppmanas att 

undersöka vidare.  



  

 

 

Abstract 
Lean is today popular amongst companies and organizations with the purpose to reduce waste 

and make processes more efficient. However, the literature shows that up to 90 percent of the 

Lean implementation efforts fail. Organizations often focus on specific Lean methodologies 

and tools but fail to view Lean from a broader perspective. One company that has tried to 

implement Lean, but with limited success in achieving desired results, is LKAB. The company 

now wants to make another attempt to implement Lean throughout one of its divisions, LKAB 

Special Products. Therefore, the purpose of this thesis is to study success factors and barriers 

for Lean implementation at the Special Products division. The division consists of five 

subsidiaries; LKAB Mekaniska, LKAB Wassara, LKAB Berg & Betong, LKAB Minerals and 

LKAB Kimit. One of the subsidiaries, LKAB Mekaniska, has already begun implementing 

Lean independently. The study used a qualitative approach through fifteen interviews in total, 

with respondents from lower management at every subsidiary and a selection from the upper 

management at the division. The answers from the respondents were analyzed and compared 

with success factors and barriers found in the literature. 

 

The conclusions from the thesis are that neither the upper nor the lower management levels of 

the division have a common view of Lean, but all agree that Lean could be beneficial for them 

to various degrees. The upper management has not established clear directives and goals 

regarding what Lean actually means for the Special Products division. This implies that the 

subsidiaries that are currently in the process of implementing Lean, are implementing it on their 

own account. The prerequisites for Lean implementation also differ between subsidiaries. 

LKAB Berg & Betong and LKAB Minerals are affected by factors such as geographical 

dispersion and high variability in production.  

 

This thesis resulted in recommendations on how the division should consider critical success 

factors and barriers to increase the probability for successful implementation of Lean. During 

an implementation of Lean, the upper and lower management must be dedicated to make the 

effort last. The process of implementing Lean should be followed up by the upper management 

since it would create commitment for the lower management. To promote a culture of 

improvement, the upper and lower management should highlight the results from the new ways 

of working to the employees. A unified view of Lean with distinct goals must be established 

throughout the division; everyone must understand the purpose of Lean within LKAB Special 

Products. Lean should be integrated into the daily work processes and not be considered a side-

project. The use of methodologies and tools promotes Lean implementation, but the responsible 

managers should consider a holistic view when using these and they must understand the 

underlying purpose of them. A Lean implementation effort may encounter resistance to change 

from the employees. In this case, the upper and lower management should try to understand 

the employees’ opinions and highlight the results of Lean. The thesis also found that the lower 

management seems to assess the willingness of organizational change lower than the upper 

management, which is of interest to study further.  
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1. Introduktion 

Detta inledande kapitel ger en introduktion till Lean och problematiken associerad till dess 

implementering. Därefter skildras problembeskrivningen vid fallföretaget som sedan utmynnar 

i syftet och avgränsningarna med studien. 

1.1 Bakgrund 

Företag måste vara reaktiva angående förändringar för att kunna konkurrera i dagens globala 

marknad (Yamamoto, 2013). Utmaningen är att identifiera och anta en strategi som kan justera 

företagens erbjudande utefter externa faktorers påverkan (Soosay et al., 2016). Företag måste 

därför fokusera på verksamhetens utveckling för att kunna möta kundbehoven och optimera 

erbjudandet för att bibehålla konkurrenskraften. Portioli-Staudacher och Tantardini (2007) 

påstår att mellan 40-70 procent av aktiviteterna företag utför är slöserier eftersom de inte tillför 

värde till kunden. Det är därför naturligt för företag att söka arbetssätt för att minska slöserier. 

 

I syfte att minska slöserier och effektivisera verksamhetsprocesser har Lean blivit populärt 

bland företag. Flertalet studier har genomförts med syftet att definiera Lean (Pettersen, 2009; 

Shah & Ward 2007; Modig & Åhlström, 2016). Hines, Holweg och Rich (2004) menar att Lean 

är i konstant förändring och att definiera konceptet skulle innebära en stillbild av ett rörligt 

mål. Trots att Lean i sig är svårdefinierat, finns det en viss konsensus kring dess karakteristiska 

egenskaper, alltså vad Lean innebär på operationell basis (Pettersen, 2009). Detta 

examensarbete anammar Modig och Åhlströms (2016, s. 129) syn: En verksamhetsstrategi som 

syftar till att optimera flödes- och resurseffektivitet med hjälp av värderingar, principer, 

metoder och verktyg. De menar att Lean är en verksamhetsstrategi eftersom det handlar om 

hur en organisation producerar värde. Lean realiseras med hjälp av medel, som kan delas in i 

fyra kategorier: “Värderingar definierar hur en organisation ska vara, principer definierar hur 

en organisation ska tänka, metoder definierar vad en organisation ska göra och verktyg 

definierar vad en organisation ska använda” (Modig & Åhlström, 2016, s. 142). Med hjälp av 

dessa medel ska företag framgångsrikt implementera Lean inom sin organisation.  

 

Exempel på gemensamma teman i litteraturen för framgångsrik implementering av Lean är: Se 

Lean som en långvarig satsning (Bhasin & Burcher, 2006; Karlsson & Åhlström, 1996), främja 

en kultur av ständiga förbättringar (Bhasin & Burcher, 2006; Dombrowski & Mielke, 2014; 

Achanga, Shehab, Roy & Nelder, 2006), ledarskap (Dombrowski & Mielke, 2014; Achanga et 

al., 2006; Netland, 2016) samt införa gemensamma mål som genomsyrar alla nivåer av 

företaget (Dombrowski & Mielke, 2014; Yang & Su, 2007). Trots att det finns gemensamma 

teman i litteraturen gällande kritiska framgångsfaktorer, påvisar studier problematik vid 

implementeringen av Lean (Miina, 2012; Bhasin & Burcher, 2006; Scherrer-Rathje, Boyle & 

Deflorin, 2009). 
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1.2 Problembeskrivning 

Sohal och Egglestone (1994) påstår att cirka 90 procent av Lean-satsningar misslyckas. 

Organisationer fokuserar ofta på specifika metoder och verktyg, men misslyckas med att 

betrakta Lean utifrån ett bredare perspektiv (Bhasin & Burcher, 2006; Dombrowski & Mielke, 

2013). Mann (2009) menar att cirka 20 procent av en Lean-satsning är att implementera verktyg 

medan resterande 80 procent av satsningen är att ändra ledares beteende, inställning och sätt 

att arbeta. Likaså menar Liker (2004) att Lean kräver en holistisk implementering och fungerar 

inte vid implementering av enskilda verktyg. Scherrer-Rathje et al. (2009) menar att andra 

vanliga problem är att organisationer saknar kommunikationen och medarbetarnas intresse för 

Lean. Författarna menar att organisationer därför ska lägga fokus på att förmedla vinsterna som 

kan uppkomma av satsningen till att skapa rutiner för hur arbetet ska kommuniceras. 

 

Ett företag som har försökt satsat på Lean men inte uppnått önskade resultat är Luossavaara-

Kiirunavaara AB (hädanefter LKAB). De har tidigare försökt införa Lean i sin verksamhet via 

ett ledningssystem som kallades Opex II (LKAB, 2015). Den tidigare satsningen gav ingen 

kontinuitet i Lean-arbetet eller förändring av kultur och avslutades år 2015. LKAB vill nu 

genomföra ett nytt försök att implementera Lean som ska genomsyra en av företagets 

divisioner, LKAB Specialprodukter (A. Lundgren, personlig kommunikation, 2018-12-14). 

Divisionen består av fem dotterbolag: LKAB Mekaniska, LKAB Wassara, LKAB Berg & 

Betong, LKAB Minerals och LKAB Kimit (LKAB, 2018). Det tidigare försöket nådde aldrig 

ut till divisionen Specialprodukter eftersom satsningen rullades ut stegvis och avslutades innan 

den nådde divisionen. Trots att det tidigare försöket misslyckades och aldrig omfattade 

divisionen har ett dotterbolag, LKAB Mekaniska, självständigt initierat arbetet med Lean (A. 

Lundgren, personlig kommunikation, 2018-12-14). 

 

A. Lundgren (Personlig kommunikation, 24 januari 2019), Chief Operating Officer vid LKAB 

Specialprodukter, beskriver att divisionen har en tydlig tillväxtstrategi där de ständigt vill 

utveckla arbetsmiljö, effektivitet och stärka deras konkurrenskraft. Han anser att ständiga 

förbättringar och principer inom Lean är ett naturligt sätt för dem att utveckla verksamheten 

för att engagera alla i syftet att reducera olycksfall, erbjuda en uppskattad psykosocial 

arbetsmiljö, vara kostnadseffektiva samt produktiva. Han menar att produktionsförmågan alltid 

ska kunna möta försäljningspotentialen där administrationen är på rätt nivå, så att tid och 

resurser används effektivt till värdeskapande aktiviteter. Lundgren lyfter även att Lean kan 

hjälpa dem att frigöra resurser som kan användas för att främja innovation och därmed skapa 

en konkurrenskraftigare organisation.  

1.3 Syfte och avgränsningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka framgångsfaktorer och barriärer som 

finns vid implementering av Lean vid LKAB:s division Specialprodukter. Examensarbetet ska 

resultera i rekommendationer för vad LKAB Specialprodukter bör beakta gällande Lean och 

dess implementering. 
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För att uppnå syftet ska följande frågor besvaras: 

1. Vilka framgångsfaktorer och barriärer för implementering av Lean finns tidigare 

beskrivna i litteraturen? 

2. Hur ser divisionsledningen vid LKAB Specialprodukter på Lean? 

3. Hur skiljer sig förutsättningarna för Lean mellan dotterbolagen inom LKAB 

Specialprodukter? 

a. Varför arbetar vissa dotterbolag med Lean och andra inte? 

b. Hur ser chefer vid respektive dotterbolag på Lean? 

4. Hur kan LKAB Specialprodukter få Lean att bestå som verksamhetsstrategi? 

 

Studien avgränsas till att undersöka dotterbolagen inom divisionen Specialprodukter och 

behandlar inte LKAB koncernen som helhet. Detta för att kunna förmedla en mer djupgående 

analys än om hela koncernen hade behandlats. Eftersom fem dotterbolag ska beaktas avgränsas 

datainsamlingen till chefer och divisionsledning. Dessa respondenter bedöms vara mest 

sannolika att kunna bidra med empiri som hjälper studien att svara på dess syfte. Studien 

avgränsas även till att samla empiri från respondenter i Sverige, eftersom majoriteten av 

divisionens verksamheter är belägna i landet. Rekommendationerna som ska tas fram ska heller 

inte implementeras utan endast upprättas. 
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2. Företagsbeskrivning 

I kapitlet beskrivs LKAB som koncern, divisionen Specialprodukter samt de underliggande fem 

dotterbolagen. 

2.1 LKAB koncernen 

LKAB är en statligt ägd internationell gruv- och mineralkoncern som huvudsakligen bryter och 

förädlar järnmalm. Företaget grundades 1890 och är Sveriges äldsta industriföretag. LKAB 

omsätter idag ungefär 23 miljarder kronor och står för 78 procent av Europas 

järnmalmsbrytning. Företaget är därmed den största aktören av sitt slag i Europa. (LKAB, 

2018a) 

 

Den största delen av produktionen är belagd i Kiruna, Malmberget och Svappavaara. Därefter 

transporteras produkterna längs järnvägarna Malmbanan och Ofotenbanan till hamnarna i 

Luleå respektive Narvik för utskeppning. LKAB säljer malmen framförallt inom Europa, 

Asien, Mellanöstern och Nordafrika. Kompletterande industrimineraler säljs även till Europa, 

USA och Asien. Järnmalmspellets är deras huvudsakliga produkt och är världens näst största 

leverantör på den sjöburna importmarknaden. (LKAB, 2017)  

 

LKAB är uppdelad i tre divisioner: Norra, Södra och Specialprodukter. LKAB Norra bryter 

och förädlar järnmalmsprodukter i Kiruna (LKAB, 2018b). LKAB Södra bryter och förädlar 

järnmalmsprodukter i Malmberget och Svappavaara (LKAB, 2018b). Nedan följer en 

beskrivning av LKAB Specialprodukter.  

2.2 LKAB Specialprodukter 

Divisionen LKAB Specialprodukter är uppdelad i fem dotterbolag: LKAB Mekaniska, LKAB 

Wassara, LKAB Berg & Betong, LKAB Minerals och LKAB Kimit. LKAB Specialprodukters 

verksamhet är huvudsakligen mineral-, gruv- och byggprodukter och tillhörande tjänster. De 

har idag cirka 700 anställda, är verksamma i elva länder och omsätter ca 4,9 miljarder SEK. 

De har som mål att omsätta 20 procent av koncernens omsättning, ca 7 miljarder SEK, år 2023. 

Tillväxten främjas både organiskt och genom förvärv samt begränsas inte av LKAB:s 

järnmalmsproduktion. (A. Lundgren, personlig kommunikation, 2019-01-11). Nedan i Figur 

2.1 presenteras ett organisationsschema med antal anställda och omsättning per år. 
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Figur 2.1: Organisationsschema LKAB Specialprodukter. 

2.2.1 LKAB Berg & Betong 

LKAB Berg & Betong tillverkar betong med olika användningsområden i deras fabriker 

belägna i Kiruna och Malmberget (Berg & Betong, 2018a). De är i dagsläget världens största 

producent av sprutbetong (LKAB, 2018b). Deras största kund är moderkoncernen (LKAB, 

2018d). Dotterbolaget genomför även bergarbeten såsom tunneldrivning, sprängning, borrning 

och bergförstärkning (Berg & Betong, 2018b). Genom att ta till vara på gråberget, en biprodukt 

vid gruvbrytningen, erbjuder dotterbolaget även grus och ballast i olika dimensioner (Berg & 

Betong, 2018c). År 2017 hade dotterbolaget 116 anställda och omsatte 964 miljoner SEK (A. 

Lundgren, personlig kommunikation, 2019-01-11). 

2.2.2 LKAB Kimit 

Företaget tillverkar, lagerför och distribuerar emulsionssprängämnen för gruvindustrin och 

andra lossningsprojekt. Kimit grundades 1975 och är ett dotterbolag till Berg & Betong. 

Företaget står idag för en tredjedel av Sveriges totala sprängämnestillverkning och all 

tillverkning sker i Kiruna. Utöver produktionen av sprängämnena, utvecklar och tillverkar de 

även fordon som laddar sprängämnena. (Kimit, 2018a). LKAB Kimits främsta kund är 

moderkoncernen som använder ungefär 80 procent av de tillverkade sprängämnena, men även 

andra kunder finns i Sverige, Norge, Tyskland och England (Kimit, 2018b). År 2017 hade 

dotterbolaget 27 anställda och omsatte 262 miljoner SEK (A. Lundgren, personlig 

kommunikation, 2019-01-11). 
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2.2.3 LKAB Mekaniska 

Företaget grundades 1975 och är ett dotterbolag till Berg & Betong. LKAB Mekaniska utför 

stålkonstruktioner och maskinbearbetning, där LKAB koncernen är den största kunden. 

Dotterbolaget har även utomstående kunder såsom Atlas Copco, Sandvik och NASA. 

(Mekaniska, 2018a). Bland deras erbjudanden finns tjänster såsom måleri, svetsning, skärning, 

tvättning och konstruktion (Mekaniska, 2018b). De utvecklar även egna produkter som 

exempelvis arbetskorgar, bandstyrsystem och fästtekniker för slitplåtar (Mekaniska, 2018c). 

Dotterbolaget hade år 2017 en omsättning på 200 miljoner SEK och 88 anställda (A. Lundgren, 

Personlig kommunikation, 2019-01-11). 

2.2.4 LKAB Wassara 

LKAB Wassara grundades 1988 och är verksamma i Stockholm och Malmberget (Wassara, 

2018). Dotterbolaget tillverkar och utvecklar vattendrivna borrsystem som används för 

underjordsbrytning i gruvor (LKAB, 2018b). Dotterbolaget uppskattar att deras utrustning har 

borrat 25 miljoner meter runt om i världen (Wassara, 2018), varav 20 miljoner meter i LKAB:s 

gruvor (A. Lundgren, Personlig kommunikation, 2019-01-11). Dotterbolaget hade år 2017 en 

omsättning på 157 miljoner SEK och totalt 49 anställda (A. Lundgren, Personlig 

kommunikation, 2019-01-11). 

2.2.5 LKAB Minerals 

Företaget grundades 1989 som Minelco men omprofilerade sig som LKAB Minerals år 2013 

(Minerals, 2013). Dotterbolaget utvecklar minerallösningar och säljer mineraler såsom 

magnetit, glimmer och huntit. Mineralerna kommer från Sverige, Finland och Turkiet. Utöver 

dessa mineraler bedriver de försäljning av cirka 30 andra mineraler i mindre omfattning. Bland 

annat är de leverantör av mineraler för tung betong, ballast, vattenrensning et cetera. (LKAB, 

2018b). Dotterbolaget hade år 2017 420 anställda i elva länder och omsatte 3,4 miljarder SEK 

(A. Lundgren, Personlig kommunikation, 2019-01-11). 
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3. Metod 

I kapitlet presenteras examensarbetets metod. Kapitlet inleds med tillvägagångssättet följt av 

vetenskapligt syfte, studiens ansats, studiens strategi, datainsamling, analysmetod och avslutas 

med reliabilitet och validitet.  

3.1 Tillvägagångssätt 

Studien började med att genomföra en planeringsrapport med en initial introduktion, planerad 

metod och tidsschema. Därefter utfördes en litteraturstudie som låg till grund för 

intervjuguiden. Orsaken till varför intervjuguiden upprättades efter litteraturstudien var för att 

få en så tydlig koppling som möjligt mellan litteraturen och empirin. Examensarbetet baserades 

på intervjuer som genomfördes på samtliga dotterbolag inom divisionen. Den empiriska 

framställningen och litteraturstudien analyserades därefter i syftet att identifiera 

framgångsfaktorer och barriärer som LKAB Specialprodukter kan använda sig av. 

Tillvägagångssättet visualiseras nedan i Figur 3.1. 

 

 
Figur 3.1: Examensarbetets genomförande. 

3.2 Studiens ansats 

Saunders, Lewis och Thornhill (2009) menar att två val måste göras för att konstatera en studies 

ansats. Valen är om studien har en induktiv eller deduktiv metod samt kvalitativ eller 

kvantitativ datainsamling. Nedan följer en redogörelse som ämnar till att svara på 

frågeställningarna. 

3.2.1 Deduktiv eller induktiv 

Elo och Kyngäs (2008) menar att en deduktiv metod är användbar när syftet är att testa en 

tidigare teori eller jämföra kategorier vid olika tidpunkter. David och Sutton (2016) menar att 

en induktiv studie innebär utforskning av ett område. Examensarbetet jämförde dotterbolagen 

inom divisionen Specialprodukter avseende likheter och skillnader relaterade till etablerade 

framgångsfaktorer och barriärer inom Lean, vilket medför att studiens ansats var deduktiv. 

Genom jämförelsen av dotterbolagen, innebar det även att studien klassificerades som 

komparativ. Komparativa studier särskiljer sig från andra studier genom att de försöker dra 
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slutsatser utöver enskilda fall och försöker förklara likheter och skillnader mellan objekten som 

studeras (Esser & Vliegenthart, 2017). Objekten som studerades var i detta fall de olika 

dotterbolagen inom divisionen Specialprodukter. Saunders et al. (2009) påpekar att data som 

ska jämföras vid komparativa studier bör säkerställas vara insamlade på likvärdiga sätt. 

3.2.2 Kvalitativ eller kvantitativ 

Leans komplexa och något ambiguösa natur bidrog till att en kvalitativ ansats ansågs som mest 

lämplig. En kvantitativ metod med insamling och analys av kvantitativ data skulle innebära 

svårigheter då Lean ofta tolkas olika av olika individer. Studien krävde därmed mer djupgående 

uttömmande svar från respondenter. Trots svårigheter med kvantitativa data avslutades 

intervjuerna med ett kvantitativt inslag, där respondenten fick bedöma vilken framgångsfaktor 

från litteraturen som var viktigast samt vilken barriär som hade störst risk att påverka 

implementeringen av Lean. Genomförande av kvantitativ insamling ansågs möjlig eftersom 

intervjuerna delvis diskuterade definitionsfrågor av Lean, vilket klargjorde en del av 

osäkerheten. Kvantitativ bedömning på framgångsfaktorer och barriärer ansågs vara ett 

betydande beslutsunderlag för rekommendationerna, men även som ett underlag för att förstå 

respondenternas synsätt på Lean inom divisionen. 

3.3 Studiens strategi 

För att uppfylla rapportens syfte på bästa sätt ansågs fallstudiestrategi som mest lämplig med 

Leans komplexa natur i åtanke. David och Sutton (2016) menar att fallstudier skiljer sig från 

enkätundersökningar eftersom de undersöker specifika fall på djupet. Fallstudien genomförs 

vid divisionen LKAB Specialprodukter och analysenheten är divisionsledningens och chefers 

åsikter. Indelningen divisionsledning avsåg respondenter som hade företagsövergripande 

ansvar medan chefer var beslutsfattare som hade ansvar inom ett dotterbolag. Bra fallstudier 

kan dra extrapolerbara slutsatser av kunskap härledda ur en specifik process (Hodkinson & 

Hodkinson, 2001). David och Sutton (2016) menar däremot att fallstudier saknar förmågan att 

identifiera korrelationer som kan existera över ett stort antal fall. Denna problematik ansågs 

vara förminskad då studien jämförde fem dotterbolag, vilket borde ha gett större möjlighet till 

att identifiera korrelationer. Däremot är antalet fall i en komparativ studie mycket litet i 

förhållande till en enkätundersökning (David & Sutton, 2016), vilket kan vara värt att ha i 

åtanke gällande studiens externa validitet. 

3.4 Datainsamling  

Två typer av data användes i insamlingen: Primärdata genom intervjuer samt sekundärdata 

genom en litteraturstudie. Nedan presenteras ingående insamlingsmetoder och hur de använts. 

3.4.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien bestod primärt av vetenskapliga artiklar, men även välrenommerade böcker 

bedömdes vara relevanta. Artikelsökningen genomfördes genom databaserna Scopus och 

Google Scholar, varvid artiklarna sorterades efter antal citeringar och valdes ut efter relevans 

till examensarbetets ämne. Nya artiklar med högt antal citeringar prioriterades. Vid få relevanta 
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träffar kunde nya artiklar med en låg citeringsmängd accepteras i syfte att leta ny kunskap inom 

området. Sökorden för litteraturstudien var: Lean, Lean Manufacturing, Lean Production, Lean 

AND implementation, Lean AND Success factors, Lean AND Barriers, Organizational AND 

Change, Resistance to change AND definition. Organizational AND Change AND Culture, 

Lean AND prerequisites, Lean AND external factors, Lean AND geographical factors. 

3.4.2 Intervjuer 

Samtliga intervjuer genomförda vid LKAB Specialprodukter var semistrukturerade. Saunders 

et al. (2009) menar att semistrukturerade intervjuer är mest lämpliga då frågorna är öppna, 

komplexa eller då ordningen av frågorna kan varieras. Då Lean är abstrakt och tolkningen 

subjektiv ansågs ett semistrukturerat förhållningssätt vara lämpligt eftersom förhållningssättet 

möjliggör följdfrågor. Saunders et al. (2009) menar även att frågorna styrs av en lista med 

frågor och teman, men kan variera från intervju till intervju om den är semistrukturerad. 

Frågorna förändrades marginellt för den organisatoriska kontexten respondenten var verksam 

i, exempelvis ställdes frågor om en chefs specifika verksamhet. En semistrukturerad intervju 

öppnade även för spontana frågor för att inhämta information som inte var planerad men ansågs 

relevant för ämnet.  

 

Det empiriska underlaget utgick från en inledande ostrukturerad intervju med Stöckel vid 

LKAB Mekaniska, i syfte att förstå varför de nämnts som föregångare till Lean vid LKAB 

Specialprodukter. Därefter genomfördes intervjuer för att inhämta divisionsledningens 

perspektiv, följt av intervjuer med chefer vid respektive dotterbolag. Orsaken till ordningen var 

att först förstå vad som tidigare har hänt, följt av information om varför divisionsledningen har 

intresset av Lean. Därefter intervjuades cheferna för att inhämta deras perspektiv och 

möjliggöra jämförelser av perspektiven mellan dotterbolagen samt divisionsledningen. 

Respondenterna valdes ut med anledning av deras position vid LKAB Specialprodukter samt 

vilket dotterbolag de representerar. Samtliga respondenter har antingen en ledande position 

inom Specialprodukter eller jobbar som chef på något av dotterbolagen. Anledningen till att 

respondenter med dessa positioner valdes ut är för att undersöka beslutsfattarnas åsikter om 

Lean. Nedan i Tabell 3.1 presenteras information om samtliga intervjuer.   
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Tabell 3.1: Intervjuer. O=ostrukturerad, L=Intervjumall divisionsledning, C=Intervjumall 

chefer. 

Respondent Avdelning Intervjusätt Position  Datum Längd 

(min) 

Mall 

Stöckel Mekaniska Telefon Sektionschef 2019-02-22 32 O 

M. 

Andersson 

Divisionsledning Telefon Chef säkerhet & Lean 2019-03-18 64 L 

Yngström Divisionsledning Telefon Kvalitetschef 2019-03-19 34 L 

Söderman Divisionsledning Telefon VD vid Wassara, 

Kimit och Mekaniska 

2019-03-19 42 L 

Lundgren Divisionsledning Telefon Chief Operating 

Officer 

2019-03-20 52 L 

B. 

Andersson 

Wassara Telefon OPEX Manager, 

Wassara 

2019-03-21 42 C 

Öderyd Wassara Telefon Chef Borrtekniskt 

center, Wassara 

2019-03-22 25 C 

Boström Divisionsledning Möte Divisionschef & Vd 

Minerals 

2019-03-22 55 L 

SCM Minerals Möte Supply Chain 

Manager 

2019-03-25 67 C 

Esberg Mekaniska Möte Teamledare 

Konstruktion 

2019-03-26 41 C 

Stöckel Mekaniska Möte Sektionschef 2019-04-03 48 C 

Hedin Berg & Betong Möte Ansvarig för Berg & 

Betongarbeten 

2019-04-03 37 C 

Koorem Berg & Betong Möte VD 2019-04-05 38 C 

Karlström Kimit Möte Verksamhetschef 2019-04-08 32 C 

Krutrök Kimit Möte Produktionschef 

Logistikavdelningen 

2019-04-09 25 C 

 

Båda examensarbetarna deltog under intervjuerna för att undvika att intervjuerna präglas av 

personlig intervjustil, bortsett från intervjuerna med Supply Chain Manager (SCM) och Esberg 

där endast en examensarbetare deltog. Intervjuerna försöktes hållas vid ett fysiskt möte, men 

det var ofta komplicerat av logistiska skäl; verksamheterna är spridda geografiskt. Intervjuerna 

genomfördes med två underlag: En för divisionsledningen och en för chefer vid dotterbolagen. 

Intervjuunderlaget presenteras i Bilaga 1 och 2, vilka grundades på litteraturstudien som 

behandlade framgångsfaktorer och barriärer för implementering av Lean samt 

organisationsförändring. Valet mellan intervjumallarna grundades i vilket typ av ansvar 

respondenten hade genom sin tjänst. Eftersom respondenter med företagsövergripande ansvar 

klassificerades som divisionsledning, intervjuades de därför med divisionsledningsmallen, 

medan övriga respondenter intervjuades med chefsmallen. Anledningen till varför 

respondenter intervjuades med olika mallar var för att vissa respondenter bedömdes vara mer 

lämpliga att svara på vissa frågor. Respondenter som klassades som chefer besvarade fler frågor 

på operativ nivå, medan divisionsledning huvudsakligen besvarade på frågor på strategisk nivå 

och tog ställning till skillnader mellan dotterbolagen. 

 

Intervjuunderlaget granskades av handledare samt av kontaktpersonen vid LKAB för att 

kontrollera att frågorna var välformulerade och bidrog till att uppfylla syftet med 

examensarbetet. När samtliga frågor var ställda fick respondenterna bedöma vilka 

framgångsfaktorer och barriärer från litteraturen som de ansåg vara viktigast. Bedömningen 
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genomfördes genom att rangordna framgångsfaktorers vikt respektive barriärers risk vid en 

eventuell satsning. Respondenterna kunde inte bedöma framgångsfaktorer eller barriärer på 

samma plats; en hierarkisk ordning var obligatorisk. Detta för att lättare kunna urskilja 

skillnader i respondenternas svar. Bedömningsmallen presenteras i Bilaga 3.  

 

Intervjuerna spelades in för att säkerställa att de sammanställdes korrekt. Respondenterna blev 

även erbjudna att vara anonyma i studien, vilket resulterade i att en respondent, SCM, enbart 

benämndes med sin position. Respondenterna fick även bestämma om de ville få en 

sammanställning av materialet från intervjun. Sammanställningarna av intervjuerna skapades 

snarast efter intervjun och följde strukturen av intervjumallarna. Sammanställningarna 

skickades sedan till aktuella respondenter, där de fick möjligheten att bestrida och ändra 

påståenden. Fem av sexton respondenter valde att ändra något i deras intervjusammanställning. 

Samtliga ändringar var av mindre omfattning och behandlade ofta hur något var uttryckt, 

snarare än innebörden av uttalandet.  

3.5 Analysmetod 

Analysmetoden som användes är vad Saunders et al. (2009) beskriver som kategorisering. 

Författarna beskriver att kvalitativ analys enligt denna metod bör börja med framtagning av 

kategorier för att sedan matcha den insamlade datan med kategorierna. De föreslår att 

kategorierna bör vara framtagna från den insamlade datan eller litteraturstudien. 

Fortsättningsvis menar de även att identifiering av kategorierna bör styras av syftet för studien. 

Denna metod ansågs lämplig eftersom den insamlade datan kan kategoriseras enligt de tidigare 

framtagna framgångsfaktorerna och barriärerna. Därmed ansågs kategorisering som 

fördelaktig gentemot andra populära metodval som summering och strukturering.  

 

Kategorierna framställdes ur litteraturstudien och delades därefter upp i subkategorier. Efter 

sammanställning av intervjuerna matchades den insamlade datan med de framtagna 

kategorierna och presenterades i tabellform. Intervjuerna behandlades separat där information 

som ansågs vara kopplad till en kategori lyftes ur sammanställningarna in i tabellerna för 

respektive kategori. Därefter förändrades subkategorierna iterativt under analysprocessen 

genom att avväga hur väl den insamlade datan matchade den insamlade litteraturen. Det 

medförde att vissa subkategorier bytte namn, togs bort eller slogs ihop med en annan 

subkategori. Empiri som inte passade in i någon av kategorierna men som bedömdes vara 

relevant för att svara på studiens syfte, behandlas i en separat del av resultat- och analyskapitlet, 

avsnitt 5.1. Eftersom denna empiri inte passade in i någon av kategorierna fanns heller ingen 

lämplig teori från litteraturstudien att analysera empirin med, därför genomfördes en kort 

ytterligare litteraturstudie. 

 

Bedömningsmallen analyserades genom att jämföra medelvärden från respondenterna 

grupperade till chefer och divisionsledning. Den begränsade urvalsmängden medförde att 

statistiska analysmetoder bedömdes som svåra att genomföra, då de sannolikt inte skulle bidra 

till statistiskt säkerställda resultat. Beslutet att särskilja divisionsledning och chefer vid analys 
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av bedömningsmallen togs för att identifiera och analysera skillnader mellan respondenterna, 

beroende på hur insatt respondenterna var i de operativa verksamheterna. 

3.6 Reliabilitet och validitet 

David och Sutton (2016) beskriver reliabilitet som den grad i vilken indikatorn är konsistent 

över tid, det vill säga om respondenten kommer ge samma svar vid en annan tidpunkt. De 

menar att vikten av ett konsistent mätinstrument ligger i att kunna identifiera skillnader mellan 

olika grupper av fall. Samtliga intervjuer försöktes genomföras med båda examensarbetare 

närvarande för att inte försämra reliabiliteten eftersom personerna kan ha olika intervjustil. Vid 

de två intervjuerna där båda examensarbetarna inte deltog, genomfördes sammanställningen av 

examensarbetaren som inte deltog vid intervjun för att säkerställa att båda tog del av materialet. 

I syfte att stärka reliabiliteten upprättades en intervjuguide, detta för att säkerställa att 

intervjuerna genomfördes konsekvent. Sammanställningarna från intervjuerna skickades även 

tillbaka till respondenterna för att säkerställa att inga misstolkningar har skett. Däremot var 

intervjuerna semistrukturerade vilket möjliggjorde icke-konsekventa följdfrågor, vilket också 

kan påverka reliabiliteten. 

 

David och Sutton (2016) beskriver validitet som matchningen mellan data och verklighet. De 

förklarar att denna matchning kan delas in i två kategorier: Intern och extern. Den interna 

validiteten avser om data representerar urvalets verkliga uttryck och den externa avser om datan 

visar verkligheten för den större population från vilket urvalet har gjorts (David & Sutton, 

2016). I syfte att stärka den interna validiteten spelades intervjuerna in, detta för att säkerställa 

att informationen inhämtad från intervjuerna sammanställdes på ett korrekt sätt. Intervjuerna 

sammanställdes sedan genom en tolkning av det inspelade materialet där det som bedömdes 

vara relevant för arbetet lyftes ut. Det innebar att det empiriska materialet tolkades redan i 

sammanställningsfasen. Information som kanske var relevant för examensarbetet kan därför ha 

missats att sammanställas, vilket kan ha försvagat den interna validiteten. Däremot skickades 

sammanställningarna till samtliga respondenter för att säkerställa att inga misstolkningar har 

skett, det ämnade till att stärka den interna validiteten. Gällande bedömningsmallen där 

respondenter fick rangordna framgångsfaktorer och barriärer försöktes den interna validitet 

stärkas genom att förtydliga vad framgångsfaktorerna respektive barriärerna innebar. Dessa 

förtydliganden skedde när det efterfrågades och var inte något som uttryckligen erbjöds 

konsekvent, vilket kan försämra den interna validiteten. Studiens relativt begränsade 

urvalsmängd påverkade den externa validiteten. Däremot kan den externa validiteten vara 

stärkt till följd av att studien är jämförande; representanter från flera dotterbolag med olika 

verksamheter intervjuades i fallstudien. 

 

  



  

13 

 

4. Litteraturstudie 

I detta kapitel beskrivs litteratur som behandlar Lean och organisationsförändring. Teori som 

presenteras är uppdelad i avsnitten Lean produktion, framgångsfaktorer, barriärer och 

organisationsförändring. 

4.1 Lean produktion 

Liker (2004) berättar att det under 1980-talet stod klart att det var något speciellt med Toyotas 

bilar, de höll längre än amerikanska bilar och krävde färre reparationer. Toyota hade nämligen 

uppfunnit The Toyota Production system, varvid det senaste årtiondet i princip hela 

tillverkningsindustrin har börjat använda sig av Toyotas filosofi och metoder för tillverkning. 

Författaren menar att utanför Toyota kallas Toyota Production System oftast för Lean, eftersom 

det var denna term som användes i två bästsäljare som behandlade Toyotas sätt att arbeta: The 

machine that changed the world och Lean thinking. 

 

Lean har utvecklats sedan 1980 talet och idag finns det många definitioner av Lean (Bhamu & 

Sangwan, 2014). För att undvika en djupdykning av definitioner anammas Modig och 

Åhlströms (2016) definition. De definierar Lean som en verksamhetsstrategi som syftar till att 

optimera flödes- och resurseffektivitet med hjälpmedlen värderingar, principer, metoder och 

verktyg. Modig och Åhlström definierar hög flödeseffektivitet som när kunden så snabbt och 

effektivt som möjligt tillgodoses sina behov. En hög resurseffektivitet menar de innebär fokus 

på resursutnyttjande. Författarna menar att Lean prioriterar flödeseffektivitet för att senare 

optimera resurseffektiviteten och beskriver detta med hjälp av effektivitetsmatrisen som visas 

nedan i Figur 4.1. 

 

 
Figur 4.1: Effektivitetsmatrisen (Anpassad från Modig & Åhlström, 2016, s. 124). 

 

Modig och Åhlström (2016) beskriver att organisationer ska sträva efter stjärnan i Figur 1 eller 

det perfekta tillståndet, där företag har både hög flödes- och resurseffektivitet. De menar att 
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organisationer först ska sträva efter att optimera flödet; om företag har resurseffektiva enskilda 

processer uppstår slöserier mellan dem. Författarna menar att det är svårare att först 

resurseffektivisera för att senare flödeseffektivisera eftersom fokus på flödet integrerar en 

organisations system. Resursutnyttjande sker på bekostnad av ett effektivt flöde. 

Avslutningsvis menar författarna att det är omöjligt att nå stjärnan som beskrivs i figuren. För 

att göra det krävs det att organisationer alltid vet vad kunderna vill ha, när de vill ha det och 

hur mycket. Det krävs även att ingen variation existerar och att tillförlitligheten på maskiner 

och processer är 100 procent. 

4.1.1 Målen med Lean 

Likt definitionen är målen med Lean diffusa. Pettersen (2009) genomförde en metastudie där 

han sammanställde olika författares mål med Lean. Målen visas nedan i Tabell 4.1. 

 

Tabell 4.1: Mål med Lean (Inspirerad av Pettersen, 2009). 

Mål med Lean Källa 

Tillverka produkter med mindre defekter enligt 

kundens önskemål 

Womack & Jones, 1996 

Enstycksflöde Liker, 2004 

Minska slöserier och öka värde Bicheno, 2004 

Kundfokus (hög kvalitet, låg kostnad, kort tid) Dennis, 2002 

Robust tillverkning Feld, 2001 

Reducera kostnader Ohno, 1988 

Eliminera slöserier och minska kostnader Monden, 1998 

Öka kvalitet och produktivitet Schonberger, 1982 

Reducera kostnader genom minskade slöserier Shingo, 1984 

 

Pettersen (2009) använder tabellen för att förklara hur målen med Lean skiljer sig i litteraturen. 

Han menar att formulering av en definition som innefattar alla mål och element av Lean är en 

utmaning. Examensarbetets författare menar att Modig och Åhlströms (2016) definition 

innefattar målen beskrivna ovanför, som en typ av paraplybegrepp. Exempelvis kan 

enstycksflöde leda till bättre flödes- och resurseffektivitet, men samtidigt kan ökad flödes- och 

resurseffektivitet leda till reducerade kostnader. Därmed kan tidigare beskrivna mål med Lean 

antingen vara ett resultat eller mål värda att sträva efter i syftet att bli flödes- och 

resurseffektiva. 

4.1.2 Medlen för Lean 

Värderingar, principer, metoder och verktyg är medel som Modig och Åhlström (2016) 

beskriver, vilka härstammar från Toyota Production System. Strukturen av dessa medel kan 

efterliknas grenar där värderingarna utgår till principer, följt av metoder och slutligen verktyg. 

Värderingar är inställningen eller kulturen som samtliga i en organisation ska efterleva och 

sträva efter. Fortsättningsvis menar Modig och Åhlström (2016) att principerna är två: Just-in-

time (JIT) och Jidoka. JIT är en princip som syftar till en strävan att allt ska produceras och 

levereras i rätt tid och i rätt mängd (Liker, 2004). Jidoka kan beskrivas som en strävan efter 

fulländad kvalitet och att stoppa processer om fel uppstår (Petersson et al., 2015). Företag ska 

göra rätt från starten genom att förebygga, identifiera och eliminera allt som påverkar flödet 

negativt (Modig & Åhlström, 2016).  
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Metoder och verktyg är begrepp inom Lean som är väl undersökta i litteraturen (Bhamu & 

Sangwan, 2014). Litteratur grupperar ofta ihop dessa begrepp medan Modig och Åhlström 

(2016) menar att de är distinkt olika; metoder är vad ett företag ska göra för att förbättra 

flödeseffektiviteten och verktyg är allt som syftar till att minska variation. Författarna hävdar 

att en vanlig metod är 5S och ett vanligt verktyg är visualiseringstavlan. 

4.2 Framgångsfaktorer för Lean 

Framgångsfaktorer är definierat som elementen som avgör direkt eller indirekt om ett projekt 

eller en verksamhet lyckas eller misslyckas med att uppnå organisationens mål (Cooke-Davies, 

2002). Från Tabell 4.3 framgår vilka teman av framgångsfaktorer som framkom mest frekvent 

under litteraturstudien. Därefter följer en sammanfattning av varje tema. Med tema avses en 

ansamling av information runt ett begrepp med flera underliggande komponenter. 

 

Tabell 4.3: Teman för Leans framgångsfaktorer. 

 Stöd från litteraturen 

Teman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Antal 

Ledarskap   ¤ ¤  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 10 

Främja en kultur av 

ständiga förbättringar 
¤  ¤ ¤ ¤ ¤  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤  10 

Långvarig satsning ¤ ¤ ¤ ¤   ¤  ¤  ¤ ¤  8 

Gemensamma mål    ¤  ¤   ¤ ¤ ¤ ¤  ¤ 7 

Korrekt användning av 

metoder och verktyg 
¤      ¤ ¤ ¤  ¤   5 

Källor: 1. Bhasin & Burcher, 2006., 2. Karlsson & Åhlström, 1996., 3. Dombrowski & Mielke, 

2014., 4. Achanga et al., 2006., 5. Yang & Su, 2007., 6. Dora, Kumar, Goubergen, Molnar & 

Gellynck, 2014., 7. Netland, 2016., 8. Ashtiani, Bhuiyan & Zanjani, 2017., 9. Hines, Taylor, & 

Walsh, 2018., 10. Bhamu & Sangwan, 2014., 11. Kaplan, Patterson, Blackmore, Ching, 2014., 

12. Mann, 2009., 13. Hwang, Hwang & Hong, 2014. 

4.2.1 Ledarskap 

Mann (2009) menar att den övre ledningen påverkar framgången av Lean på fem olika sätt. För 

det första genom utvecklande och understödjande av strukturer och processer som motarbetar 

svårigheterna som en implementering av Lean innebär. För det andra genom att främja och 

stödja nya beteenden. För det tredje genom att öka chanserna att processförbättringar 

framgångsrikt övergår från projektform till pågående processer. För det fjärde genom att 

etablera nya processbaserade prestationsmått och sist genom att skapa en ihållande Lean-kultur 

med fokus på ständiga förbättringar. Manns redogörelse över ledningens betydelse är inte en 

isolerad företeelse i litteraturen; Achanga et al. (2006) menar att starkt och engagerat ledarskap 

är en av hörnstenarna vid genomförande av alla idéer inom företag. Dombrowski och Mielke 

(2014) har även en liknande inställning; implementering av förbättringsprojekt är på högsta 

ledningens ansvar. Dora et al. (2014) påstår att framgången av Lean är beroende av högsta 

ledningens engagemang. 
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Ett nyckelelement inom Lean är kontinuerlig utveckling, som är en av de huvudsakliga 

skillnaderna mellan Lean och typisk massproduktion (Dombrowski & Mielke, 2014). För att 

eliminera slöserier kontinuerligt måste medarbetare ifrågasätta deras aktiviteter och identifiera 

förbättringsmöjligheter (Ohno, 1988, refererad i Dombrowski & Mielke, 2014). Mann (2009) 

påstår att den saknade länken mellan att reducera slöserier och kontinuerlig utveckling är 

ledarskap. Vidare menar Mann att organisationers ledares tankesätt influerar medarbetare; 

genom att konsekvent sträva och uppmuntra till utveckling etableras en attityd som främjar 

organisationsutvecklingen. Hines et al. (2018) menar att ledare ska undersöka om 

medarbetarnas attityd främjar förbättringsarbetet i linje med företagets lång- eller kortsiktiga 

mål och ska därefter ge den lämpliga belöningen eller erkännandet. 

 

Netland (2016) kartlade genom en enkät vad praktiker inom Lean ansåg vara kritiskt vid 

implementering av Lean i deras fabriker. Resultatet var tydligt, “aktivt ledarskap” ansågs vara 

den största faktorn och var 50 procent mer viktig än andra faktorn “delta personligen”. Han 

observerade även en positiv korrelation mellan mognadsgraden av företags Lean-

implementering och vikten av dessa två faktorer. 

4.2.2 Främja en kultur av ständiga förbättringar 

Organisationer upprätthåller inte enbart deras konkurrenskraft genom att erbjuda lockande 

produkter och tjänster, de kan även utveckla en kultur för att styra verksamheten till att uppnå 

organisationens mål (Yang & Su, 2007). Mann (2009) beskriver organisationskultur som 

summan av hur de involverade i en organisation skulle beskriva “sättet vi gör saker här”. 

Bhasin och Burcher (2006) och Dora et al. (2014) menar att ett antal kulturella förändringar 

som främjar handlingskraft är kritiskt för organisationers implementering av Lean. 

Organisationer ska även vara stöttande; högpresterande organisationer karaktäriseras av en 

kultur som omfattas av hållbara och proaktiva förbättringar (Achanga et al., 2006). Den 

kontinuerliga förbättringsprocessen härstammar från en förbättringskultur (Dombrowski & 

Mielke, 2014). Processerna kring kontinuerlig utveckling förändrar medarbetares roll och leder 

till att de blir en resurs för företagets utveckling (Dombrowski & Mielke, 2014). 

 

Lyckad implementering av Lean involverar ofta en förändring av organisationskulturen (Mann, 

2009). Kaplan et al. (2014) menar att kulturen ska förändras så att alla indikatorer av kvalitet 

nås: De ska sträva efter rätt mål, vara effektiva, arbeta säkert, vara punktlig och sträva efter 

optimalt resultat. Hines et al. (2018) hävdar att kulturen ska innefatta organiska och planerade 

förbättringar som är i linje med organisationens riktlinjer. Författarna menar även att beteenden 

ska vara exemplifierade där medarbetare ska vara coachade och utvecklas över tid. 

Dombrowski och Mielke (2014) påstår att standardiserade system för medarbetarnas 

förbättringsförslag är ett verktyg som är vanligt förekommande inom Lean-organisationer och 

syftar till att skapa konkreta metoder kring kontinuerliga förbättringar. Verktyget används för 

att stimulera en kultur där förbättringar premieras. Författarna påstår att medarbetarna ofta 

motiveras med monetära incitament. 



  

17 

 

4.2.3 Långvarig satsning 

Bhasin och Burcher (2006) och Hines et al. (2018) påstår att om en organisation ska lyckas 

med att implementera Lean måste det ses som en långvarig resa. Lean är inte ett tillstånd, utan 

en riktning att sträva efter (Karlsson & Åhlström, 1996). Desto längre en organisation strävar 

efter att vara Lean, ju fler förbättringsmöjligheter identifieras (Mann, 2009). Dombrowski och 

Mielke (2014) berättar att kontinuerlig utveckling inte är ett event eller en utbildning. De menar 

att kortsiktiga mål kring Lean kan stödja en långvarig utveckling, men de får aldrig motarbeta 

visionen en organisation har. Visserligen kan kortsiktiga mål vara mest akuta att uppnå, men 

organisationer måste alltid analysera hur dessa påverkar de långsiktiga målen. Achanga et al. 

(2006) påstår att ledarnas beteenden och belöningar ofta vinklas till att styra bort kriser och 

uppfylla kortsiktiga mål. Författarna menar att implementeringen av Lean kan leda till en 

starkare grund för framgång genom att reducera kostnader och förbättra resurseffektiviteten. 

De frigjorda resurserna kan istället för att användas till kontinuerliga förbättringar, besparas 

för framtida kriser, vilket motarbetar utvecklingen Lean förespråkar. 

 

För att lyckas med Lean påstår Netland (2016) att organisationer måste ha en plan och följa 

upp den. Författaren menar att organisationer först måste sätta upp en vision och en långsiktig 

plan för att senare besluta om kortsiktiga mål. Vidare hävdar Netland att både lång- och 

kortsiktiga mål måste övervakas och granskas, vilket ska leda till stegvisa planer och 

prioriteringar. Lean ska dock integreras i det dagliga arbetet och inte ske som ett temporärt 

projekt vid sidan, menar han. Kaplan et al. (2014) påstår att en hållbar satsning på Lean kräver 

kvalitetsutveckling som grunden för alla ledarskapsaktiviteter, vilket medför kravet av 

orubbliga och ståndaktiga ledare som prioriterar organisationens långsiktiga utveckling. 

4.2.4 Gemensamma mål 

Yang och Su (2007) rekommenderar en spridning av mål från högsta ledning till medarbetarna 

för att nå en gemensam målbild. Bhamu och Sangwan (2014) och Hwang et al. (2014) 

poängterar att innan en implementering av Lean genomförs är det viktigt att etablera konsensus 

kring mål och beslut över alla nivåer i organisationen. Alla måste förstå målet med 

produktionssystemet från högsta ledning till medarbetare (Kaplan et al., 2014). Hwang et al. 

(2014) påstår att genom förmedlingen av tydliga mål, reduceras osäkerheten och tvetydigheten 

kring Leans implementering i ett tidigt stadie. Författaren konstaterar att en enhetlig bild av 

målen underlättar beslutsfattandeprocessen i en organisation. Det säkerställer även att beslut 

fattas för att uppnå samma mål, vilket stödjer samarbetet inom divisioner. 

4.2.5 Korrekt användning av metoder och verktyg 

Bhasin och Burcher (2006) påstår att en samtidig implementering av fem eller fler av verktygen 

inom Lean är avgörande för att framgångsrikt implementera Lean. Samtidigt påpekar 

författarna att kunskap om metoder och verktyg sällan är ett problem vid implementering. 

Ashtiani et al. (2017) menar att användandet av metoder och verktyg kan bidra till att främja 

en kultur av ständiga förbättringar och eliminering av slöserier genom att göra 

problemidentifiering lättare. Netland (2016) påpekar att användandet av metoder och verktyg 
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är avgörande för implementeringen, men att enbart använda dessa räcker inte för en 

framgångsrik implementering.  

 

Hines et al. (2018) menar att användandet av metoder och verktyg kanske är hjälpsamt vid det 

tidiga skedet av implementeringen, men det är osannolikt att det kommer bidra till en långsiktig 

framgångsrik Lean-satsning. De berättar att företag ofta inleder implementeringen av Lean med 

isolerad användning av metoder och verktyg. Men företag har ofta svårt att gå från detta stadie 

där de använder verktyg och metoder isolerat till systembaserat förbättringsarbete. De påpekar 

att användandet måste ske holistiskt, vilket innebär att företaget måste se helhetssynen vid 

användandet av verktygen. Hines et al. menar alltså att företag ofta misslyckas med att beakta 

en helhetssyn, vilket innebär att de använder verktyg i fel ordning eller verktyg som står i 

konflikt med varandra. 

4.3 Barriärer för Lean 

Problem som organisationer kan möta vid implementering av Lean är många (Miina, 2012; 

Bhasin & Burcher, 2006; Scherrer-Rathje et al., 2009). Andelen organisationer som lyckas med 

Lean är låg, vilket har varit den drivande orsaken till den rikliga mängden litteratur som 

försöker identifiera rotorsaken till problemen (Ashtiani et al., 2017). Flera av barriärerna som 

beskrivs i litteraturen är avsaknaden av de framgångsfaktorer som beskrivs i ovanstående 

avsnitt och exkluderas därför här.  

 

Halling och Wijk (2013) menar att en delad bild av Lean, uppdelad organisation och otillräcklig 

kommunikation är barriärer för en lyckad Lean-satsning. Den delade bilden innebär att 

organisationer kan sakna en gemensam tolkning av vad Lean är och kan därmed fastna i olika 

definitioner. Lean kan inte tolkas som en verktygslåda av några och en filosofi av andra, synen 

måste vara enhetlig. Författarna menar att en gemensam bild måste etableras för att förstå 

implikationerna av Lean i det dagliga arbetet över alla organisationsnivåer. Vidare hävdar de 

att en uppdelad organisation resulterar i att delar av organisationen har olika sätt att arbeta, 

vilket medför problem i tvärfunktionella samarbeten. Slutligen menar författarna att bristfällig 

kommunikation kan vara ett resultat av uppdelning och bidrar till slöserier i form av om- och 

överarbeten. Barriärerna beskrivna i litteraturen har dessutom ett samspel till varandra; en 

barriärs uppkomst möjliggör uppkomsten av en annan (Jadhav, Mantha & Rane, 2014). 

 

Achanga et al. (2006) menar att Lean kan förstöra processen den ämnar till att förbättra; 

effektivisering kan uppfattas som hotande för personalen. Författarna menar att personalen 

medvetet kan sabotera eftersom de är rädda för att förlora jobbet eller göra överträdelser. Lean 

innebär förändringar och ett sätt att försöka förstå medarbetarnas oro för Lean är att förstå 

organisationsförändring som helhet. 

4.4 Organisationsförändring 

Precis som individer har organisationer svårt att förändra sina värderingar och underliggande 

antaganden, bara för att någon eller något externt påverkar den (Schein, 1990). Enligt Schneider 
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(1987) är organisationer människorna som den utgörs av; människorna är den fundamentala 

faktorn som bestämmer hur organisationen beter sig. Han påstår att strukturer och processer 

inom organisationer förändras när personerna förändras, vilket resulterar i att förändring är en 

långsam process. 

 

Durmuşoğlu, McNally, Calantone och Harmancioglu (2008) konstaterar att bryta etablerad 

praxis och gamla vanor är svårt i organisationer som behöver en förändring, även när det finns 

tydliga riktlinjer för hur förändringen ska genomföras. Författarna menar att detta särskilt gäller 

när praxis har varit lyckad tidigare. Däremot är förändring nödvändigt för att bibehålla en 

organisations konkurrenskraft (Soosay et al., 2016). Förmågan att innovera, förändras och lära 

sig är nyckelfaktorer vid implementeringen av Lean för att uppnå kontinuerliga förbättringar 

(Tortorella, Marodin, Miorando & Seidel, 2015). Nedan beskrivs kategorier som är kopplade 

till organisationsförändring. 

4.4.1 Organisatoriskt lärande 

Garvin (1993) menar att en lärande organisation är skicklig på att skapa, inhämta och överföra 

information, samt att modifiera beteenden för att reflektera ny kunskap och insikter. Författaren 

skriver vidare att tre kritiska problem måste lösas före en organisation kan anses som lärande. 

Först ska företag ha en välgrundad och tydlig definition av en lärande organisation. Därefter 

ska tydliga operativa riktlinjer skapas och kommuniceras från ledningen. Slutligen ska verktyg 

användas för att mäta och utvärdera organisationens nivå av lärande. Garvin menar att genom 

att arbeta med dessa problem blir organisationer skickliga på fem huvudsakliga aktiviteter: 

Systematisk problemlösning, experimentering med nya tillvägagångssätt, inlärning av 

erfarenhet, inlärning av tillvägagångssätt från andra och effektiv kunskapsöverföring genom 

organisationen. 

4.4.2 Förändring av kultur 

Schein (1990) menar att många organisatoriska förändringsprogram misslyckas till följd av att 

kulturella faktorer ignoreras. Utan att förstå organisationskulturen, etableras aldrig förståelse 

om förändring eller motstånd till förändring, menar han. Förändring är inte etablerad förrän det 

är en del av företagets kultur; nya värderingar kan degraderas om trycket på förändring 

försvinner och de nya värderingarna inte är etablerade i den sociala normen (Kotter, 1995).  

 

Kotter (1995) lyfter fram två faktorer som kan hjälpa organisationer att etablera nya värderingar 

i kulturen. Först menar han att organisationen ska påminna om hur de nya värderingarna eller 

arbetssätten har påverkat resultaten positivt. Utan att förklara för medarbetare, menar 

författaren att medarbetare kan dra felaktiga slutsatser och de kan förknippa framgång med 

exempelvis en duktig ledare. Den andra faktorn är en engagerad ledning som personifierar 

förändringen. Han menar att ledningen kan ta dåliga uppföljningsbeslut som raserar den 

tidigare framgången, om inte ledningen är en central del i arbetet. 
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4.4.3 Motstånd till förändring 

Synen på motstånd till förändring som något negativt och problematiskt har länge varit 

etablerat i litteratur (Thomas & Hardy, 2011). Problematisering av motstånd till förändring är 

vanligt i ledarskapsteorier och modeller (Dent & Goldberg, 1999). Piderit (2000) utmanar den 

negativa synen på motstånd till förändring, hon menar att konceptet kan användas för att 

invalidera medarbetares ibland berättigade oro för en förändring. Enligt henne bör 

medarbetarnas oro tas på allvar och företag bör lägga resurser på att förstå deras kritik mot en 

förändring. Dent och Goldberg (1999) menar att personer inte är motsträviga till förändring, 

per se, utan snarare motsträviga till förlorad status, komfort, lön et cetera. De menar att själva 

frasen motstånd till förändring implicerar att problemet ligger hos medarbetare och därför 

måste chefer eller ledning ta till åtgärder för att överkomma denna reaktion. Petersson et al. 

(2015) menar att det är processer som borde ifrågasättas, och inte personer när fel uppstår. De 

hävdar att det verkliga problemet kan vara bland annat upplärningen av personal, stöd eller fel 

på standarder. 

 

Thomas och Hardy (2011) förklarar att det även finns litteratur som anser att motstånd till 

förändring är något positivt och att det är en naturlig del i en framgångsrik förändring. I deras 

mening är dock både en negativ och positiv syn på motstånd till förändring felaktig. De menar 

att ur båda dessa synvinklar är det cheferna som avgör vad som räknas som motstånd eller inte; 

deras syn är dominant. 

 

Sammanfattningsvis är motstånd till förändring ett komplicerat koncept som till ytan kan verka 

enkelt. Att vara medveten om sina medarbetares synpunkter och inställning till förändring kan 

fastslås som viktigt. Chefer bör däremot vara aktsamma med att klassificera medarbetares 

åsikter som motstånd som behöver kommas över.  
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5. Resultat & Analys 

Resultat och analys presenteras samtidigt för att underlätta för läsaren då studien behandlar 

en förhållandevis stor mängd empiri. I kapitlet presenteras en beskrivning av nuläget på 

respektive dotterbolag, följt av en analys av respondenternas svar. Dessa svar är strukturerade 

enligt subkategorier från de framgångsfaktorer och barriärer som framkom ur 

litteraturstudien. Tabellerna är strukturerade i kolumner om respondent och dennes svar. Efter 

respektive subkategori analyseras svaren. Avslutningsvis analyseras respondenternas 

numeriska bedömning av framgångsfaktorer och barriärer. 

5.1 Nuläge och förutsättningar för Lean vid LKAB Specialprodukter 

Avsnittet syftar till att beskriva nuläget och förutsättningarna för Lean vid dotterbolagen inom 

Specialprodukter. Även likheter och skillnader mellan dotterbolagen presenteras. Avsnittet ger 

dessutom en inblick i hur respektive dotterbolag arbetar med Lean i nuläget samt chefernas syn 

på verksamhetsstrategin. 

5.1.1 Lean vid LKAB Mekaniska 

LKAB Mekaniska har arbetat med Lean i cirka fem år. Arbetet med Lean började genom ett 

initiativ av Sektionschefen Stöckel som kom till följd av att dotterbolaget hade en ojämn 

ekonomi och dålig struktur. Stöckel ansåg att “de inte hade koll på läget” och ville börja med 

standardiseringar.  

 

“...har man inte ett standardiserat arbetssätt, hur ska man någonsin kunna hitta avvikelser?” 

- Stöckel om standardiseringar 

 

Arbetet fortlöpte och numera arbetar de med 5S, förbättringsmöten varje torsdag, pulsmöten 

varje morgon, förbättringsförslag, avvikelsehantering, standardiseringar, processkartläggning 

och rotorsaksanalys. Förbättringsarbete är prioriterat på dotterbolaget. En av avdelningarna 

lägger 10-20 procent av deras tid på förbättringsarbete. Allt förbättringsarbete bygger på 

avvikelser, som bland annat identifieras genom att medarbetare ifrågasätter sina arbetssätt. 

Stöckel berättar att pulsmöten inte alltid uppskattas. När motgångar har uppstått har han ställt 

frågan till sina medarbetare om de vill gå tillbaka till hur de hade det innan. Det vill ingen, 

menar Stöckel. Innan Lean-arbetet hade börjat bestod två av åtta arbetstimmar per dag av rena 

slöserier, exempelvis att leta verktyg. Efter Stöckel hade belyst problematiken, menar han att 

medarbetarna själva kände ett behov av att förändra deras arbetssätt. Stöckel menar att utan 

Lean hade situationen på Mekaniska varit likadant ekonomiskt, psykosocialt och 

arbetsmiljömässigt som innan. 

 

Båda respondenterna från Mekaniska anser att verksamheten fortfarande går att utveckla, trots 

att de har arbetat med Lean i fem år. Både Teamledare Esberg och Stöckel önskar engagemang 

och intresse från divisionsledningen för Lean. Det skulle göra arbetet med Lean vid Mekaniska 

intressantare och skulle leda till mer draghjälp och stöd. 

 



  

22 

 

“Det blir vårt på ett sätt, det blir någonting som vi har tagit fram som passar oss och som 

hjälper oss att fånga upp avvikelser…” - Esberg om att arbetet växte fram internt. 

5.1.2 Lean vid LKAB Wassara 

Företaget arbetar inte uttalat med Lean, men de arbetar med pulsmöten och förbättringsmöten. 

Dotterbolaget styrs av Söderman, samma Vd som Mekaniska, vilket kan vara en orsak till att 

dotterbolaget har börjat jobba med puls- och förbättringsmöten. Söderman berättar att Wassara 

anammar Lean-arbetet från Mekaniska och att de försöker komma igång med daglig styrning 

och målarbete. Söderman anser att även om Lean ska genomsyra hela divisionen, behöver det 

inte gå på en bred gemensam linje utan det går att ta det i olika steg och graden av 

implementering kan variera inom divisionen. Bland Södermans dotterbolag ser han inte någon 

skillnad i förutsättningarna. Det handlar om att skräddarsy en lösning för respektive 

verksamhet, menar han. 

 

Vid Borrtekniska centret i Malmberget berättar chefen Öderyd att förbättringshantering och 

avvikelsehantering är “ingrott i väggarna”. Utveckling, optimering och att “bli bättre på det vi 

gör” är kärnan i deras arbete berättar han. Likt Mekaniska, fokuserar de på det som inte 

fungerar, snarare än det som fungerar. Vid Borrtekniska centret använder de sig av pulsmöten 

och förbättringsmöten, men Öderyd anser att de kan bli bättre och mer disciplinerade. Han 

anser att det största värdet med Lean vid Wassara är att minska antalet avvikelser. Idag finns 

det definitivt utrymme för förbättringar när det kommer till slöserier och avvikelser, 

exempelvis kassationer, reklamationer och kvalitetsbrister i produktionen, menar Öderyd. Han 

berättar även att det på både koncernnivå och vid Wassara byggs in mycket administration som 

“bromsar upp” arbete. 

 

OPEX manager B. Andersson vid Wassara i Stockholm berättar att även de använder daglig 

styrning, vilket har haft varierande framgång. Han lyfter svårigheter med detaljnivån på mötena 

då vissa möten kan vara nere på “skruv och mutter” medan andra har alldeles för hög 

abstraktionsnivå. Pulsmötena kan enligt B. Andersson även ha för mycket fokus på avvikelser 

kring egna kassationer och skulle gynnas av att breddas till kundreklamationer och 

processavvikelser. Dessa möten hålls främst inom produktionen men skulle kunna spridas till 

övriga delar av organisationen. B. Andersson nämner dock att de har ett pulsmöte för ledningen 

där målen ur verksamhetsplanen följs upp. Sedan hålls det månadsmöten med all personal där 

de går igenom hur de ligger till mot de övergripande målen. B. Andersson ser att det finns 

utrymme för att förbättra Wassaras verksamhet i form av minskandet av slöserier, inte bara på 

verkstaden utan generellt hur hela dotterbolaget ska jobba effektivt. Bland annat lyfter han att 

produktutvecklingsprocessen och omställningar kan förbättras. 

5.1.3 Lean vid LKAB Minerals 

Varken SCM vid Minerals eller någon annan respondent har gett indikation på att dotterbolaget 

jobbar med Lean. SCM menar dock att “tänket finns i bakhuvudet”. Dotterbolaget är verksamt 

i elva länder enligt Chief Operating Officer Lundgren, vilket gör det till en relativt spridd 

organisation. De har tidigare tagit fram ett system för att beräkna OEE (Overall Equipment 



  

23 

 

Effectiveness). Systemet har använts i cirka ett år och beräknar hur mycket av den tillgängliga 

tiden som resurserna används. Resultatet blir en procentsats av tillgängligheten samt optimal 

produktionstakt, förutsedda- och oförutsedda stopp et cetera. Med den informationen 

analyserar de bland annat hur oförutsedda stopp kan förebyggas. Däremot menar respondenten 

att de inte har tillräckliga personalresurserna för att arbeta med systemet. Det är inte optimalt 

och nödvändiga förändringar av själva systemet är för långsamt. SCM anser att Lean skulle 

gynna deras verksamhet. Det skulle leda till att göra saker lite smartare än vad de gör idag och 

inte lägga tid på onödiga saker. Respondenten anser att Lean bör rullas ut någonstans och vara 

en pilot för att ha ett gott exempel på vad det kan leda till.  

5.1.4 Lean vid LKAB Berg & Betong 

Avdelningschefen Hedin och Vd:n Koorem, berättar att de inte arbetar med Lean i dagsläget. 

Koorem berättar däremot att han tror att de har pulsmöten inom dotterbolaget och han har själv 

ett pulsmöte per vecka. Det har förts diskussioner om Lean tidigare men Koorem anser att de 

själva inom dotterbolaget måste hitta ett Lean-koncept eller veta vilka verktyg som passar just 

deras verksamhet. Koorem menar att det kanske behövs ett år av studier och temadagar för att 

börja förstå att ett specifikt verktyg passar för en specifik verksamhet. Han ser även svårigheter 

med att föra över Lean från en löpandebandprincip till en entreprenadverksamhet med 

varierande kundbehov som Berg & Betong bedriver. Inom betongtillverkningen ser han dock 

en större potential för ett slags Leanarbete. Han ser det som en utmaning att införa Lean inom 

deras dotterbolag eftersom de ofta utför specialiserade entreprenader som är på korta kontrakt, 

två år eller kortare. Buetfering et al. (2016) menar att komplexa och dynamiska 

produktionsmiljöer skapar försvårande omständigheter att implementera Lean. Portioli-

Staudacher och Tantardini (2012) menar att det inte går att implementera vissa metoder och 

verktyg i produktionsmiljöer med hög varians och låg produktionsvolym. Författarna menar 

även att chefer vid dotterbolag vars erbjudande inte är repetitivt anser att införandet av Lean är 

svårare än chefer vid dotterbolag med repetitiva erbjudanden, vilket stödjer skepticismen från 

Koorem. 

 

Det finns potential för att reducera slöserier inom verksamheten och Koorem ser det som ett 

kontinuerligt arbete. Det finns även en potential i att arbeta med Lean eller systematisera 

arbetssätten administrativt, projektmässigt och ute i verksamheten. Vinsten av arbetet skulle 

finnas i att expandera deras verksamhet, öka lönsamheten och minska olycksfall. Hedin berättar 

att de har förbättringsgrupper ute i fält där medarbetare får komma med förslag. Frekvensen av 

dessa förbättringsmöten varierar, inom bergförstärkningen sker dem på månatlig basis och 

inom ortdrivningen sker dem inte alls. Precis som Koorem menar Hedin att det kan vara svårare 

att arbeta med Lean för organisationer som är utspridda geografiskt och som har varierande 

mängd arbetsstyrka på en given plats från dag till dag. Det går dock fortfarande att genomföra, 

påpekar han. Inom Berg & Betong finns det möjligheter att reducera slöserier. Hedin pekar på 

att det finns möjligheter att reducera slöserier inom administration och på möten. Han menar 

att det kan leda till att de blir ett bättre dotterbolag; tjäna mer pengar, mindre reklamationer och 

mer struktur, även om de inte jobbar ostrukturerat idag. När det kommer till en implementering 

av Lean vill Hedin gärna se en effektivare administration. De “lägre” tjänstemännen 

exempelvis arbetsledare och produktionschefer har idag en betydande del administrativt arbete 
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som han gärna vill se minska så att de istället kan träffa medarbetarna. Dessa administrativa 

arbeten tänker han även potentiellt kan stå i vägen för utrullningen av Lean då dessa tjänstemän 

kanske inte kommer anse sig ha tid att arbeta med Lean. Han tror på att börja i liten skala och 

ta hjälp av Stöckel som får stödja utvecklingen. 

5.1.5 Lean vid LKAB Kimit 

Som tidigare nämnt delar Kimit Vd med Mekaniska och Wassara. Dotterbolaget jobbar inte 

uttalat med Lean, men Verksamhetschefen Karlström anser att de har mjukstartat med Lean. 

Produktionschefen Krutrök menar att de jobbar med förbättringsförslag och avvikelsehantering 

genom internsystemet Synergi. Vid Krutröks avdelning finns även en förslagslåda där 

medarbetare anonymt kan lyfta förbättringsförslag. Förslag från lådan tillsammans med 

Synergiärenden gås igenom månatligen på ett AMG (Arbetsmiljögrupp) möte där åtminstone 

en representant från medarbetarna finns representerad. Förslagens genomförbarhet gås sedan 

igenom med ledningsgruppen och slutligen med personalen. Tidigare hade de även en 

förslagskommitté inom LKAB som numera har upplösts.  

 

Varje onsdag har de har ett “stormöte”, där alla som kan ska delta. Där går de igenom vad som 

har hänt den senaste veckan och planerar nästa. Några avdelningar, exempelvis Logistik, har 

pulsmöten varje morgon. Vid pulsmötena går de igenom gårdagen samt dagens aktiviteter 

under cirka tio minuter, utan tavla. De har även det senaste året haft månadsvisa ledningsmöten 

med MCP (Mining and construction products), där Vd:n deltar samt representanter från HR, 

ekonomi och Stöckel från Mekaniska. Under ledningsmötet diskuterar de bland annat 

personalfrågor och strategier. 

 

Karlström hade inte initierat arbetet med Lean självmant. Kommer direktiv ovanifrån 

accepterar han det, men är inte helt övertygad om det är något som skulle gynna dem mycket 

eftersom han inte kan se något uppenbart i produktionskedjan som har potential att förbättras i 

dagsläget. Det finns däremot några förbättringar som är på gång kring paketeringen av 

produkter. De försöker automatisera en process som fortfarande sköts manuellt som inte har 

utvecklats på många år. Krutrök ser en potential för att effektivisera arbetet för hennes grupp 

på Kimit. Exempelvis genom att transporter på samma sträcka tar olika lång tid. Hon menar att 

det inte handlar om att vissa chaufförer “såsar” utan att de använder olika arbetssätt. 

5.2 Framgångsfaktorer 

Avsnittet syftar till att analysera framgångsfaktorer funna i litteraturstudien med svar från 

respondenterna. Tabellerna lyfter svaren från respondenterna som analyserades. 

Respondenternas svar är inte centrala att läsa, utan presenteras för att läsaren vid behov ska 

kunna förstå svaren som analyseras. 

5.2.1 Ledarskap 

Tabell 5.1 illustrerar ett urval av åsikter och citat från intervjuerna där respondenterna uttryckt 

vikten av engagerade ledare. Det är tydligt att vikten av engagerat ledarskap erkänns från 
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respondenter i olika positioner inom divisionen. För divisionen är det en angenäm insikt då 

Achanga et al. (2006) påstår att starkt, engagerat ledarskap är en av hörnstenarna vid 

förändring. Stöckel lyfter även att deras arbete med Lean vid Mekaniska hade avstannat om 

han hade slutat vara engagerad, vilket ytterligare understryker vikten. Däremot innebär det att 

arbetet vid Mekaniska är personberoende, vilket kan innebära att en kultur som självständigt 

premierar ständiga förbättringar ännu inte hunnit genomsyra dotterbolaget. Medarbetare måste 

kontinuerligt ifrågasätta deras aktiviteter och hitta förbättringsmöjligheter för att eliminera 

slöserier (Ohno, 1988, refererad i Dombrowski & Mielke, 2014). Att få medarbetare att 

självständigt identifiera förbättringsmöjligheter utan det engagerade ledarskapet har alltså inte 

hunnit utvecklats fullt ut. Dombrowski och Mielke (2014) påstår även att kontinuerlig 

utveckling är ett av de särskiljande elementen för Lean. Det innebär alltså att Mekaniska har 

en bit kvar på vägen med sitt Lean-arbete. Mann (2009) menar att en attityd som främjar 

organisationsutvecklingen etableras om ledaren kontinuerligt strävar efter och uppmuntrar till 

utveckling. Han understryker att en ledares tankesätt influerar medarbetarens. Det skulle kunna 

innebära att Stöckels till synes goda engagemang för arbetet kan ta effekt i medarbetarnas 

attityd på längre sikt. 

 

Tabell 5.1: Respondenternas svar relaterat till Engagerat ledarskap. 

  Engagerat ledarskap 

Boström 

(Divisions- 

ledning) 

De måste ha dedikerade chefer som implementerar det fullt ut på vissa arbetsplatser för att 

senare gå vidare till nästa. När de förvärvar en ny verksamhet eller anställer nytt folk måste 

de utbilda de nya för att de ska förstå hur de arbeta. Gör man inte det rinner det återigen ut i 

sanden. Varje chef har ansvaret att leva efter värderingarna och uppförandekoden samt 

kommunicera ut det när de träffar medarbetare. 

Yngström 

(Divisions- 

ledning) 

För att kunna engagera cheferna med arbetet menar hon att det är bra att “så frön” och försöka 

få dem att förstå vad Lean är.  

Söderman 

(Divisions-

ledning) 

För att engagera cheferna ska man hitta ett arbetssätt som känns bra för att börja träna och 

stegvis jobba framåt hela tiden med stöd. Att kontinuerligt lyfta hur det går med arbetet mot 

målen och vilka aktiviteter som ska göras för att nå målen är viktigt. 

Stöckel 

(Mekaniska) 

“Om inte jag skulle orka hålla i det här, så hade det fallit på en eller två veckor om inte 

efterfrågan finns, om inte vi säger att det här är det viktigaste vi gör.” 

Esberg 

(Mekaniska) 

Bland medarbetarna finns olika personligheter som kräver olika stöd i Lean-arbetet. En del 

tänker Lean och förbättringar automatiskt, medan andra inte gillar att jobba enligt den 

systematik som krävs. Med dem som har svårare för systematiken krävs det mer styrning och 

mer självdisciplin från deras håll. 

B. Andersson 

(Wassara) 

Som chef måste man lägga ner mycket energi, speciellt i början för att orka hålla i och sedan 

visa på goda exempel.  

Krutrök 

(Kimit) 

Det är viktigt att chefer och ledare visar för medarbetare att de själva tror på konceptet, annars 

blir det svårt att övertyga övriga medarbetare. “Är inte vi som chefer överens och övertygade, 

är det ganska svårt att övertyga våra medarbetare.” Det är även viktigt att medarbetarna ser 

att förslagen som ges verkligen tas upp och inte bara hamnar i förslagslådan. 

 

Dora et al. (2014) påstår att högsta ledningens engagemang är central vid implementeringen av 

Lean. Från Tabell 5.2 framgår det att respondenterna också anser att högsta ledningens 

engagemang är viktig för att satsningen ska bli lyckad. B. Andersson och Stöckel menar att 

Lean ska implementeras “uppifrån och ner”, vilket är i linje med Dombrowski och Mielke 

(2014) som menar att framgången av Lean är beroende av högsta ledningens engagemang. 

Öderyd hävdar att kontinuiteten vid diverse satsningar är beroende på vilken Vd som styr, 

vilket indikerar att satsningar är beroende av ledningen. 
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SCM berättar att en tydlig styrning ibland har saknats från ledningen och denne menar att en 

satsning på Lean inte får överlämnas till de operativa organisationerna. Divisionsledningen 

måste visa att Lean är viktigt genom att planera och följa upp arbetet med dotterbolagen. 

Uppföljningen leder till att de förändringar som genomförs känns viktiga för cheferna och 

således sprider divisionsledningen vidare engagemanget till de operativa organisationerna, 

menar SCM. Respondentens uttalande överensstämmer med Mann (2009) som påstår att 

ledares tankesätt influerar medarbetare. Frånvarandet av uppföljning från divisionsledningen 

påverkar chefernas engagemang negativt i arbetet. 

 

Tabell 5.2: Respondenternas svar relaterat till Högsta ledningens engagemang. 

Högsta ledningens engagemang 

M. Andersson 

(Divisions- 

ledning) 

Om en individ brinner för Lean och ledningen inte har samma intresse fungerar det inte och 

tvärtom. 

Stöckel 

(Mekaniska) 

Arbetet med Lean skulle vara intressantare om ledningen skulle visa en efterfrågan och 

intresse. Om det kommer ett direktiv att de ska göra något så går det oftast inte rakt emot med 

vad de redan håller på med. Mer draghjälp och stöd skulle vara resultatet om hela divisionen 

skulle göra en sådan här satsning. En Lean-satsning ska genomföras uppifrån och ner och 

ledningen ska träna nerifrån hierarkiskt sett. 

Esberg 

(Mekaniska) 

Från ledningen vill han gärna se engagemang, efterfrågan och en målbild. 

Öderyd 

(Wassara) 

Kontinuiteten är beroende på vilken Vd som styr; satsningar kan komma och försvinna vid 

byte av Vd. För att Lean ska fungera måste ledningen måste själva tro på Lean och visa ett 

engagemang. Folk skulle bli ännu mer engagerade om divisionschefen kom och pratade om 

arbetet för medarbetarna. 

B. Andersson 

(Wassara) 

Det är viktigt att ledningen är engagerad i satsningen; det måste vara förankrat och efterfrågas 

från ledningsnivå. I dagsläget finns ingen klar bild över vad ledningen vill med Lean, vilket 

de borde jobba mer med. Det måste ske en förändring uppifrån och ner.  

SCM 

(Minerals) 

Det krävs en tydlig stöttning när man ska rulla ut saker som Lean, framförallt i början. De 

måste få känslan att Lean är prioriterat och kontinuerligt uppfölja tillsammans med ledningen 

hur det går. Ibland har tydlig styrning saknats från ledningen och respondenten vill därför se 

en tydlig plan vid en satsning på Lean. Det får inte enbart överlämnas till de operativa 

organisationerna. Återkoppling från ledningen leder till att de känner att de förändringar som 

görs är viktiga. 

Koorem  

(Berg & 

Betong) 

Koorem se en stringent övertygelse från koncernledningen, annars kommer det inte fungera. 

Karlström 

(Kimit) 

Från ledningen önskar han resurser vid en eventuell implementering. Ledningen måste räkna 

med att det tar tid och pengar. 

5.2.2 Organisationskultur 

Litteraturen antyder att kulturens påverkan på förbättringsarbete är tydlig. Den kontinuerliga 

förbättringsprocessen härstammar från en förbättringskultur (Dombrowski & Mielke, 2014). 

Högpresterande organisationer karaktäriseras av en kultur som omfattas av hållbara och 

proaktiva förbättringar (Achanga et al., 2006). Precis som tidigare nämnt är även kontinuerlig 

utveckling ett särskiljande element för Lean (Dombrowski & Mielke, 2014). Från Tabell 5.3 

framgår det att divisionsledningen generellt tror att arbetet med Lean och förbättringar tillslut 

blir “självrullande”. Söderman menar att det kan ske när medarbetare ser effekt i det 

vardagliga arbetet, medan Boström pekar på tydliga mål och uppföljning. Södermans uttalande 

är i enlighet med Kotter (1995) som menar att nya värderingar kan etablera sig i kulturen genom 
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att påminna om hur de nya värderingarna och arbetssätten påverkat resultatet positivt. Kotter 

menar även att påminnelser kan hjälpa medarbetare att inte dra felaktiga slutsatser; exempelvis 

att förknippa framgångarna med en stark ledare. Det är intressant i avseendet att många 

respondenter nämner att de har tagit del av Stöckels arbete på Mekaniska. Exempelvis framgår 

det i Tabell 5.4 att Krutrök hade varit på besök hos Stöckel på Mekaniska och det hon fastnade 

för gällande Lean var involveringen av medarbetarna. Det kan vara en indikation på att 

respondenterna attribuerar arbetet till Stöckel. Söderman nämner även att man måste fundera 

på hur man ändrar arbetssätt eller kultur. Det är en viktig insikt då en lyckad implementering 

av Lean ofta involverar en förändring av organisationskulturen (Mann, 2009) och många 

organisatoriska förändringar misslyckas för att kulturella faktorer ignoreras (Schein, 1990). 

 

Både Stöckel och Esberg uttrycker att förbättringsarbetet aldrig kommer bli klart. Det är viktiga 

uttalanden eftersom det kan argumenteras att de har insett den till synes stora vikten av den 

kontinuerliga förbättringsprocessen inom Lean. Det är även positivt för Mekaniska i den 

bemärkelsen att högpresterande organisationer karaktäriseras av en kultur som omfattas av 

hållbara och proaktiva förbättringar (Achanga et al., 2006). Ur en kulturell aspekt är det dock 

svårt att dra större slutsatser; det är påståenden från en chef och en teamledare i ett dotterbolag 

med 88 anställda. Stöckel lyfter dock att avvikelser ska behandlas genom att medarbetare ska 

ifrågasätta hur de kan göra saker annorlunda, vilket talar för att förbättringsarbete faktiskt satt 

sig i kulturen eller åtminstone att det värderas av Stöckel. Om medarbetarna vid Mekaniska har 

en liknande inställning som Stöckel och Esberg, kan det fastställas som positivt för arbetet med 

Lean i enlighet med litteraturen. Stöckels citat om att arbetet hade fallit inom två veckor om 

han slutar vara engagerad knyter an till Kotter (1995). Författaren påstår att en förändring inte 

är etablerad förrän den är satt i kulturen. Han menar att nya värderingar kan degraderas om 

trycket på förändring försvinner och de nya värderingarna inte är en del av sociala normen. Det 

går alltså att argumentera för att Stöckel anser att Lean-arbetet inte satt sig som en del av den 

sociala normen och därmed kulturen. 

 

Tabell 5.3: Respondenternas svar relaterat till Organisationskultur. 

Organisationskultur 

Boström 

(Divisions- 

ledning) 

Genom tydliga mål och uppföljning blir det tillslut självrullande. “Det blir en kultur och ett 

sätt att vara… Efter en stund blir man budbärare till nästa generation eller nya medarbetare. 

Man måste få den där goda spiralen att snurra igång.” 

Söderman 

(Divisions- 

ledning) 

Att bara börja med daglig styrning i form av pulsmöten kräver rätt mycket energi och en 

förbättringskultur bör knytas till det. När personer börjar se resultat i en effektivare vardag 

tror han att det blir självgenererande. Man måste fundera hur man ska förändra arbetssätt eller 

kultur. “Det krävs mer än att samla alla och köra tio Powerpoints.” 

Stöckel 

(Mekaniska) 

Frågeställningen de beaktar är, hur de ska hitta de små avvikelserna. Många små 

kontinuerliga förbättringar leder till finjusterade arbetsprocesser. Det är viktigt att se de små 

sakerna som stör varje dag. De kommer aldrig bli färdiga med att eliminera alla slöserier. 

Avvikelserna ska behandlas genom att medarbetarna ska ifrågasätta hur de kan göra 

annorlunda. “Om inte jag skulle orka hålla i det här, så hade det fallit på en eller två veckor 

om inte efterfrågan finns, om inte vi säger att det här är det viktigaste vi gör.” 

Esberg 

(Mekaniska) 

Om utfallet inte är enligt planen kan det ha skett en avvikelse som då noteras. Från dessa 

avvikelser avgör de om det finns något som går att förbättra för att undvika avvikelsen i 

framtiden, som då tas med till en förbättringstavla. Fastän Mekaniska har jobbat en del med 

Lean anser han att det fortfarande finns förbättringsmöjligheter för att minska slöserier. 
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Tabell 5.4: Försättning respondenternas svar relaterat till Organisationskultur. 

Organisationskultur 

Karlström 

(Kimit) 

Produktionen är i dagsläget stabil, vilket de har jobbat med för att åstadkomma. De har en 

tradition av att vara försiktiga och Karlström vet inte om de kan jobba mer effektivt. 

Karlström hade inte initierat med Lean självmant. Kommer direktiv ovanifrån accepterar han 

det, men är inte helt övertygad om det är något som skulle gynna dem mycket eftersom han 

inte kan se något uppenbart i produktionskedjan som har potential att förbättras i dagsläget. 

Blir skillnaderna (vid en satsning på Lean) små är det tveksamt om det är lönt. 

Krutrök 

(Kimit) 

Det är särskilt viktigt att involvera samtliga medarbetare i förbättringsförslagen då personalen 

besitter en kompetens. Hon har tidigare varit på besök hos Stöckel på Mekaniska och det hon 

fastnade för gällande Lean är involveringen av medarbetarna. 

5.2.3 Långvarig satsning 

I Tabell 5.5 framgår respondenternas syn på Lean som långvarig satsning. B. Andersson anser 

att Lean inte är ett projekt med start och slut utan en stående förändring i arbetssätt, vilket 

överensstämmer med Karlsson och Åhlströms (1996) beskrivning om att Lean inte är ett 

tillstånd utan en riktning att sträva efter. Boström menar att en Lean-satsning tar lång tid och 

att de ansvariga verkligen måste vilja. För en hållbar satsning på Lean ska de, enligt Kaplan et 

al. (2014), låta ledarna prioritera organisationens långsiktiga utveckling. Vikten av att tänka 

långsiktigt erkänns alltså i litteraturen och delvis vid Specialprodukter. Divisionschefens 

påstående om att Lean tar lång tid är viktig eftersom ju längre en organisation strävar att vara 

Lean, desto fler förbättringsmöjligheter identifieras (Mann, 2009). Denna kontinuerliga 

utveckling är som tidigare nämnt en karakteristisk kvalité av Lean-arbete (Dombrowski & 

Mielke, 2014). 

 

Kontrasterna mellan uttalandet från Karlström på Kimit och litteraturen är dock tydlig; 

Karlström är osäker om de kan jobba mer effektivt eller förbättra något i produktionskedjan i 

dagsläget. Vid en implementering av Lean kan det därmed förekomma motstånd om det anses 

onödigt. Mann (2009) menar att fler förbättringsmöjligheter kommer identifieras över tid ju 

längre en organisation strävar efter att vara Lean, vilket kan skapa motivation för fortsatt 

utveckling.  

 

Söderman menar att man måste vara övertygad om att det man gör är rätt och hålla kvar vid 

det för att få Lean att bestå. Han menar även att det är lätt att tappa bort målbilden från det 

dagliga arbetet. Netland (2016) påstår att organisationer måste ha en plan och följa upp den för 

att lyckas med Lean. Författaren menar att målen ska övervakas och granskas, vilket ska leda 

till stegvisa planer och prioriteringar. Om Specialprodukter upprättar stegvisa planer som de 

följer upp, minskar de risken att tappa bort målbilden som Söderman beskriver och ökar 

sannolikheten för en lyckad implementering i enlighet med Netlands påstående.  

 

SCM påstår att vardagen kan “komma ikapp” och att fokus kan övergå till vardagliga 

aktiviteter. Achanga et al. (2006) menar att ledares beteenden och belöningar ofta vinklas till 

att styra bort kriser och uppfylla kortsiktiga mål, vilket SCM:s svar indikerar. Kaplan et al. 

(2014) påstår att orubbliga, ståndaktiga ledare som prioriterar organisationens långsiktiga mål 

är ett krav för en hållbar satsning. Divisionsledningen vid Specialprodukter bör därför ge 
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ledarna utrymmet att utvecklas, bedriva förbättringsarbete och prioritera organisationens 

långsiktiga mål.  

 

Tabell 5.5: Respondenternas svar relaterat till Prioritera långsiktigt. 

Prioritera långsiktigt 

Boström 

(Divisions- 

ledning) 

En Lean-satsning tar lång tid och de ansvariga verkligen måste vilja. 

Söderman 

(Divisions- 

ledning) 

Man måste vara övertygad om att det man gör är rätt och hålla kvar vid det, för att få Lean 

att bestå. Det är lätt att tappa bort målbilden bland det dagliga arbetet med tidsbrist och 

deadlines. 

Stöckel 

(Mekaniska) 

“Man måste däremot ge tiden till att genomföra förbättringsarbetet. Fokuserar man bara 

produktion finns det inget utrymme för att utvecklas.” 

B. Andersson 

(Wassara) 

Det är inget projekt med start och ett slut utan det är en stående förändring i arbetssätt. 

SCM 

(Minerals) 

“Det är prioriterat men vardagen kommer ikapp och då är det viktigare att få ut leveranser 

till kunder istället för ständiga förbättringar.” 

Karlström 

(Kimit) 

På något sätt måste de vara uthållig för att genomföra förändringar likt Lean. Är de inte det 

så havererar det igen. För att vara uthållig måste de därför vara säker på att satsningen ger 

resultat. 

 

I Tabell 5.6 och Tabell 5.7 framgår respondenternas syn om integrering av Lean i det dagliga 

arbetet. Netland (2016) menar att Lean inte är ett temporärt sidoprojekt, utan ska integreras i 

det dagliga arbetet. Stöckel berättar att han dagligen granskar att maskiner och verktyg 

återställs till sitt normala ursprung. Därefter följer han upp resultatet med sin personal på det 

dagliga pulsmötet. Stöckel har tidigare uttryckt att standarder är viktiga för att kunna hitta 

avvikelser. Genom att varje dag återställa verkstaden till en etablerad standard identifierar 

medarbetarna om någonting avviker. Det kan ses som ett exempel av arbete med Lean som har 

blivit integrerat i det dagliga och inte bedrivs som ett sidoprojekt.  

  

Hedin påstår att det bör frigöras tid för Lean om en satsning ska genomföras, men samtidigt 

menar han att Stöckel har lyckats och har minst lika mycket annat att göra. Delvis går det i stäv 

med Netlands (2016) påstående om att Lean sker i det dagliga arbetet; om tid frisätts för Lean 

är det då en del i det dagliga arbetet går att ifrågasätta. Däremot går det att argumentera för att 

Stöckel har frisatt tid för Lean genom sina pulsmöten som de facto tar tid. För Mekaniska är 

det dock tydligt att de anser att den positiva effekten överväger faktumet att det tar tid. Precis 

som Koorem nämner kan det finnas ett värde i att formalisera mötesprocessen. 

Specialprodukter kan behöva frigöra, eller åtminstone omfördela resurser inför en Lean-

satsning, men Achanga et al. (2006) menar att Lean-arbetet i sig kommer frigöra resurser. 

Författarna påstår även att dessa resurser bör återinvesteras i det kontinuerliga 

förbättringsarbetet. 

 

Tabell 5.6: Respondenternas svar relaterat till Integrering i det dagliga arbetet. 

Integrering i det dagliga arbetet 

Stöckel 

(Mekaniska) 

Numera går Stöckel ut i verkstaden varje dag för att granska återställningar av maskiner och 

verktyg. Därefter ger han godkänt eller icke-godkänt på återställningen genom att följa upp 

det på ett dagligt pulsmöte där de går igenom dagen och nuläget i produktionen. 

Esberg 

(Mekaniska) 

“Det blir vårt på ett sätt, det blir någonting som vi har tagit fram som passar oss och som 

hjälper oss att fånga upp avvikelser…” 



  

30 

 

Tabell 5.7: Försättning respondenternas svar relaterat till Integrering i det dagliga arbetet. 

Integrering i det dagliga arbetet 

Öderyd 

(Wassara) 

Lean ska byggas från grunden och ska grundas i det vardagliga arbetet. Det får inte bli en 

byråkrati kring det och arbetet får inte belasta det dagliga. 

Koorem 

(Berg & 

Betong) 

Det finns ett värde med att formalisera processen (kommunikationen) till ett pulsmöte men 

han anser att mötena ofta upprepar vad som sagts dagen innan. Överlag ser han positivt på 

pulsmöten men ser en utmaning med den geografiska spridningen av dotterbolagets 

verksamhet. 

Hedin 

(Berg & 

Betong) 

Inför en Lean-satsning ser Hedin gärna att det frigörs tid för att kunna arbeta med det. 

Samtidigt så pekar han på Stöckels framgångar som har lika mycket övrigt arbete. 

5.2.4 Gemensamma mål 

I Tabell 5.8 framgår det att respondenterna anser att målen med Lean måste spridas inom 

divisionen. Boström menar att målkommunikationen är ett arbete som startar från högsta chef, 

vilket även Yang och Su (2007) påstår. Hur målspridningen praktiskt ska genomföras finns det 

flera olika tillvägagångssätt och åsikter kring. Boström berättar att målspridningen bör ske 

genom en stegvis förankring, där han berättar för nästa nivås chefer som sedan har rollen att 

föra det vidare till medarbetarna. 

 

Karlström på Kimit har redan etablerat ett sätt att sprida mål under de 

verksamhetsplaneringsdagarna han beskriver. Vid de dagarna erhåller han direktiv uppifrån 

som sedan kommuniceras ut och bryts ner tillsammans med medarbetarna. Vid en 

implementering av Lean bör de, enligt teorin, genomföra något liknande för att målen ska nå 

ut till de yttersta grenarna. Det är även i enlighet med Bhamu och Sangwans (2013) påstående 

om att konsensus av mål och beslut ska etableras över hela organisationen före 

implementeringen av Lean. SCM och Krutrök har även lyft frågan att etablera förståelse bland 

medarbetarna före en implementation. Både respondenterna och litteraturen anser därmed att 

det är väsentligt med etablering av konsensus kring målen med Lean innan en implementering. 

 

Tabell 5.8: Respondenternas svar relaterat till Målspridning. 

Målspridning 

Boström 

(Divisions- 

ledning) 

Om de vill få med organisationen så måste målen kommuniceras ner till gemene man. Det är 

ett arbete som startar från högsta chefen som kommunicerar strategin ut till de olika delar 

som han ansvarar för, sen blir nästa nivå chefer inom divisionsledningen som har rollen att 

föra det vidare till medarbetarna. 

Lundgren 

(Divisions- 

ledning) 

De måste lyckas förklara från strategi till mål ute på arbetsplatsen där människor ska känna 

ansvar och ägarskap för sin del i maskineriet. 

SCM 

(Minerals) 

Alla gillar inte förändring och förändringar kan leda till att det blir sämre för vissa och bättre 

för andra. Viktigt vid förändringar av alla slag är att etablera förståelse om varför 

förändringen görs. 

Karlström 

(Kimit) 

Varje år etablerar de en verksamhetsplan. Verksamhetsledningen sätter målen och hela 

personalen bidrar till att skapa aktiviteter för att bemöta dem. Verksamhetsplaneringen leder 

till att samtliga är underförstådda i hur de ska arbeta det kommande året och att det genast 

blir implementerat eftersom alla deltar. För att nå ett mål kan tio förslag komma från 

medarbetarna, vilket de sållar under planeringsstadiet och rangordnar därefter vilka de ska 

börja med. Det är viktigt att samtliga involveras direkt så att de förstår att de ska försöka 

arbeta enligt Lean. Delaktighet är viktigt. 

Krutrök 

(Kimit) 

För att kunna implementera Lean så ser hon att man ska förklara för medarbetare varför man 

genomför satsningen och få medarbetarna med på tåget. 
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Kaplan et al. (2014) förespråkar att samtliga inom organisationen måste förstå målet med 

produktionssystemet från högsta ledning till medarbetare. Författarens påstående implicerar att 

målet måste vara tydligt, vilket är något som respondenterna argumenterar för i Tabell 5.9. 

Bland annat anser Boström att de måste vara tydliga om vad syftet är och vad det ska leda till. 

Lundgren menar att det inte finns en “gemensam medicin” till samtliga vid Specialprodukter, 

men tydliga riktlinjer ska etableras. Dotterbolagen skiljer sig åt gällande vad de bedriver för 

verksamhet, vilket kommer att behöva beaktas vid en divisionsövergripande satsning på Lean. 

Däremot måste målen vara tydliga, oavsett verksamhet och organisationsnivå. Hwang et al. 

(2014) menar att tydliga mål reducerar osäkerheten och tvetydigheten kring Leans 

implementering i ett tidigt stadie och underlättar beslutsfattandeprocessen. Söderman berättar 

att de inom Mekaniska, Wassara och Kimit började sin Lean-resa med en tydlig målbild som 

bröts ned till aktivitetsnivå. Teorin tyder på att det bör underlätta vid starten av en Lean 

implementering, vilket antyder att de har genomfört åtgärder som reducerar osäkerheten och 

tvetydigheten kring Lean. 

 

Tabell 5.9: Respondenternas svar relaterat till Tydliga mål. 

Tydliga mål 

Boström 

(Divisions- 

ledning) 

De måste vara tydliga från ledningsnivå om vad syftet är och vad det ska leda till. 

Lundgren 

(Divisions- 

ledning) 

Det finns ingen gemensam medicin till samtliga vid Specialprodukter, annat än att resan 

framåt ska vara tydlig. De ska vara överens om vad de vill utveckla och vilka mål de ska nå, 

men de får hitta hur detta ska ske på respektive område. 

M. Andersson 

(Divisions- 

ledning) 

Nyckeln med att genomföra en implementering av Lean är att ha tydliga mål och direktiv från 

ledningen om vad som ska göras.  

Söderman 

(Divisions- 

ledning) 

De har börjat sin Lean-resa med att ha en tydlig målbild som bröts ned till aktivitetsnivå för 

att i den dagliga verksamheten fånga upp vad de vill uppnå och varför de eventuellt inte är 

där. 

Krutrök 

(Kimit) 

Vid en satsning skulle hon själv vilja se tydlig kommunikation från ledningen kring vad syftet 

är, vilka krav som ställs på henne och att hon får en full förståelse för vad Lean är. 

5.2.5 Korrekt användning av metoder och verktyg 

Bhasin och Burcher (2009) menar att kunskap om metoder och verktyg sällan är ett problem 

vid implementering. Författarna menar även att användandet av fem verktyg eller fler är 

avgörande för en implementering. I Tabell 5.10 framgår respondenternas syn på metoder och 

verktyg. Det är tydligt att ingen av respondenterna nämner användandet av flera verktyg som 

kritiskt, många pekar istället på att känna till det underliggande syftet. Teorin om att använda 

fem verktyg eller fler är svår att varken bekräfta eller dementera som viktigt för respondenterna.  

 

Öderyd berättar att de använder pulsmöten, vilket är ett vanligt tema för respondenter att belysa 

om de har implementerat dem eller inte. Modig och Åhlström (2016) menar att verktyg är ett 

medel för Lean. Verktygen får inte bli synonymt med Lean inom divisionen om satsningen ska 

lyckas. Yngström menar att Lean i praktiken ofta handlar om verktyg vid ett tidigt skede för 

att få folk att förstå vad det innebär. Hennes syn överensstämmer med B. Anderssons som 

menar att det tyvärr brukar handla om en verktygslåda. Hines et al. (2018) menar att företag 
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ofta använder metoder och verktyg isolerat i början av sitt Lean-arbete för att sedan gå till ett 

mer systembaserat förbättringsarbete. Yngströms påstående stämmer alltså överens med teorin 

presenterad av Hines et al. (2018). Således kanske det finns ett värde i att använda metoder och 

verktyg vid ett tidigt stadium. Enligt Ashtiani et al. (2017) kan användandet av verktyg främja 

en kultur av ständiga förbättringar och eliminering av slöserier genom att göra 

problemidentifiering lättare. Användandet av pulsmöten och pulstavlor vid dotterbolagen kan 

alltså främja rätt kultur. Netland (2016) menar däremot att användandet av verktyg inte räcker 

för en framgångsrik implementering.  

 

Lundgren menar att man inte ska bli allt för orienterad i verktygen, utan istället säkerställa vad 

syftet och målet med dem är. Koorem ser det som en fälla att slänga upp en pulstavla utan att 

förstå varför den används. Hines et al. (2018) menar att användandet av metoder och verktyg 

måste ske holistiskt; dotterbolagen bör alltså se helhetssynen vid implementeringen av dem. 

Författarna menar vidare att verktyg kan användas i fel ordning eller stå i konflikt med 

varandra, vilket ytterligare styrker att en holistisk bild måste beskådas vid implementering av 

flera metoder och verktyg. Verksamheterna inom divisionen måste därmed säkerställa syftet 

och målet med användandet av metoder eller verktyg samt hur de påverkar verksamheten som 

helhet. 

 

Tabell 5.10: Respondenternas svar relaterat till Korrekt användning av metoder och verktyg. 

Korrekt användning av metoder och verktyg 

Lundgren 

(Divisions- 

ledning) 

Man ska inte bli allt för orienterad i verktygen, utan istället ska de säkerställa varför verktygen 

ska användas samt vad de leder till. Verktygen är lätta och konkreta, men han tror inte det 

leder dem framåt till målet att bara fokusera på dem. 

Yngström 

(Divisions- 

ledning) 

I praktiken handlar det ofta om verktyg, speciellt vid ett tidigt skede för att få folk att förstå 

vad Lean innebär. 

Stöckel 

(Mekaniska) 

Lean funkar överallt, men man måste se vilka behov någon har. De kan inte bara tillverka 

pulstavlor och lämna ut dem, utan det måste anpassas efter respektive verksamhet. Inom 

Mekaniska ser ingen pulstavla likadan ut som någon annan. 

Öderyd 

(Wassara) 

Företaget använder även pulsmöten och förbättringsmöten, men han förtydligar att de kan bli 

bättre och mer disciplinerade. 

B. Andersson 

(Wassara) 

De måste etablera en arbetsstandard för nuläget för att se förbättringspotentialen. Genom att 

följa upp kan man se vilka förbättringar som kan göras. Det är lätt att man sätter upp en 

pulstavla och kollar på sina avvikelser, utan att göra någonting med det. Tyvärr brukar det 

ofta handla om en verktygslåda för att bland annat visualisera och andra aktiviteter. Det blir 

mer fokus på metoden, än vad som faktiskt åstadkoms. Det är lätt att man sätter upp en 

pulstavla och kollar på sina avvikelser, utan att göra någonting med det.  

Koorem 

(Berg & 

Betong) 

Att förstå behovet och syftet av Lean är kritiskt. Att slänga upp en pulstavla utan att förstå 

varför den används ser han som en fälla. 

5.3 Barriärer 

Avsnittet syftar till att analysera barriärer funna i litteraturstudien med svar från 

respondenterna. Tabellerna lyfter svaren från respondenterna som analyserades. 

Respondenternas svar är inte centrala att läsa, utan presenteras för att läsaren vid behov ska 

kunna förstå svaren som analyseras. 
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5.3.1 Uppfattas som hotande för personalen 

Tabell 5.11 presenterar respondenternas svar som kan knytas till barriären. Krutrök berättar att 

många kan koppla Lean till att effektivisera, minska mängden personal och att de som är kvar 

får jobba hårdare. Achanga et al. (2006) lyfter denna effekt och påstår att personal medvetet 

kan sabotera Lean-arbetet, eftersom de är rädda att förlora jobbet till följd av effektivisering. 

Det knyter även an till Dent och Goldberg (1999) som menar att personal är motsträviga till 

bland annat förlorad komfort, status och lön snarare än förändringen i sig. Krutrök menar att 

de kan undvika denna effekt genom att förklara vad Lean är för medarbetarna. Achanga et al. 

(2006) menar att resurser som frigörs genom Lean ska återinvesteras i verksamheten. Om 

författarnas åsikt efterlevs medför det att medarbetarna inte kommer att förlora jobbet, utan 

istället kommer investeringar att genomföras i det kontinuerliga förbättringsarbetet. Oavsett 

vad som sker med de frigjorda resurserna, är det viktigt att poängtera att det inte hotar deras 

anställning. 

 

B. Andersson menar att pulsmöten kan tolkas som ett kontrollinstrument för personalen. 

Achanga et al. (2006) menar även att personal medvetet kan sabotera eftersom de är rädda att 

göra överträdelser. Divisionen bör vara medveten om att personal kan uppfatta satsningen som 

hotande. Både Stöckel och Krutrök anser att det är viktigt att inte beskylla personalen och 

Krutrök ifrågasätter hellre arbetssätt än medarbetaren. Petersson et al. (2015) menar likaså att 

det är processer och inte personer som borde ifrågasättas när fel uppstår. Det verkliga problemet 

kan vara bland annat tränandet av personal, stöd eller fel på det standarder.  

 

Tabell 5.11: Respondenternas svar relaterat till Uppfattas som hotande för personalen. 

Uppfattas som hotande för personalen 

Stöckel 

(Mekaniska) 

Personalen ska aldrig beskyllas, de försöker istället bygga ett system som ska anpassas efter 

deras personal.  

B. Andersson 

(Wassara) 

På verkstaden kan pulsmöten tolkas som ett kontrollinstrument eller ett sätt att leta fel. 

Krutrök 

(Kimit) 

Många som hör talas om Lean kopplar det med att effektivisera, minska mängden personal 

och de som är kvar får “springa benen av sig”. Därför är det kritiskt att förklara vad det 

innebär. Hon ser definitivt potential för att effektivisera arbetet för hennes grupp på Kimit. 

Exempelvis genom att transporter på samma sträcka tar olika lång tid. Hon menar att det inte 

handlar om att vissa chaufförer “såsar” utan att de använder olika arbetssätt. 

5.3.2 Förändringsvilja 

Empirin gällande förändringsvilja presenteras i Tabell 5.12 och Tabell 5.13 där respondenter 

visade att förändringsvilja både finns och inte finns inom divisionen. Problematiken med 

organisationsförändring är etablerad i litteraturen: Organisationer har svårt att ändra sina 

värderingar (Schein, 1990; Durmuşoğlu et al., 2008) och organisationsförändring är en långsam 

process (Schneider, 1987). Samtidigt är förmågan att förändra sig en nyckelfaktor för 

implementering av Lean (Tortorella et al., 2015). 

 

Bland divisionsledningen talas det gott om förändringsviljan både från Boström och M. 

Andersson. Dotterbolagen inom divisionen är väldigt entreprenöriella och förändringsbenägna, 

enligt M. Andersson. Divisionschefen Boström anser att de flesta är alerta och intresserade av 

initiativ som kommer från ledningen. Samtidigt berättar han att misslyckandet av den tidigare 
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Lean-satsningen delvis berodde på att de delaktiga “duckade” och väntade på att det skulle gå 

över. Både sektionschefen Stöckel vid Mekaniska och SCM vid Minerals berättar att det kan 

finnas en negativ inställning inom dotterbolagen till förändring. Vid satsningar berättar Stöckel 

att medarbetare kan tänka “Happ, nu kör vi igen, det här har vi gjort tidigare och vi vet att det 

kommer att falla” och SCM skildrar en liknande inställning “jaha, nu kör vi igen”. Lundgren 

menar att Lean innebär en förändring och förändringar tas aldrig emot förrän vinsten av arbetet 

ses. Vikten av att se vinsten i arbetet är något som cheferna Stöckel vid Mekaniska och Öderyd 

vid Wassara också upplever. Stöckel har även sett att en positiv inställning till förändring har 

funnits inom Mekaniska och Öderyd tror att medarbetarna inom Wassara skulle vara positiva 

till Lean om det ämnar till att förbättra deras vardag.  

 

Lundgren berättar att förändringsvilja kan skilja sig på individnivå och att det är viktigt att 

förstå hur förändringen påverkar individen. Dent och Goldberg (1999) menar att individer inte 

är motståndare till förändring utan till de personliga förluster som förändring kan leda till. Om 

vissa individer upplevs som särskilt motsträviga till förändringen är det därmed viktigt att 

kunna analysera situationen på individbasis och försöka förstå vad förändringen har inneburit 

på ett individuellt plan. Piderit (2000) menar att frasen “motstånd till förändring” kan användas 

för att invalidera individens synpunkter. Individens motstånd bör istället tas på allvar för att 

förstå dennes kritik mot förändringen. Om motstånd uppstår bör divisionen därmed vara 

försiktiga med att dra förhastade slutsatser och beslut. 

 

Sammanfattningsvis finns det många synpunkter som talar för att förändringsvilja båda finns 

och inte finns inom divisionen. Många respondenter lyfter vikten av att kunna se resultatet av 

arbetet och att en satsning förmodligen skulle initialt möta motstånd som sedan trappas ned. 

Att kunna förstå och behärska organisationsförändring är enligt litteraturen högst relevant för 

en satsning på Lean. Vikten av kulturella faktorer får heller inte förbises. Precis som Lundgren 

säger innebär Lean förändring och Kotter (1995) menar att förändringar är inte etablerade 

förrän det är etablerat i kulturen. Inom Specialprodukter finns talesätt som lyder “jaha, nu kör 

vi igen” eller liknande. Dessa talesätt kan härstamma från tidigare satsningar som inte levererat 

resultat i enlighet med Kotter (1995) eller att de har gett personliga förluster i enlighet med 

Dent och Goldbergs (1999) teori. Det kan alltså i enlighet med Kotter (1995) finnas en vinst i 

att peka på resultaten som Mekaniska har fått av Lean för medarbetarna, i syftet att minska 

motstånd till förändring. 

 

Tabell 5.12: Respondenternas svar relaterat till Förändringsvilja. 

Positiv bemärkelse 

Boström 

(Divisions- 

ledning) 

De flesta brukar vara alerta och intresserade av initiativ som kommer från ledningen. 

M. Andersson 

(Divisions- 

ledning) 

Dotterbolagen är generellt väldigt entreprenöriella och förändringsbenägenheten är relativt 

hög, vilket medför att man fokuserar på att utveckla företagen kontinuerligt. 

Stöckel 

(Mekaniska) 

Han initierade arbetet med att samla samtliga i matsalen och ifrågasatte hur många timmar 

av den dagliga produktionen som är slöserier. Svaren varierade mellan en och två timmar, 

vilket på 80 medarbetare resulterade i extrema förluster för företaget. Han fortsatte med att 

fråga om de var villiga att göra något åt det och svaret var ja från samtliga. 
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Tabell 5.13: Fortsättning respondenternas svar relaterat till Förändringsvilja. 

Positiv bemärkelse 

Öderyd 

(Wassara) 

Medarbetarna vid Wassara skulle vara positiv till en satsning på Lean. Han menar att en 

förändring innebär en ny utmaning och en ny kick. “Skulle Lean vara ett hjälpmedel till att 

göra vardagen lättare och man jobbar smartare, det är klart att folk borde vara positiva.” 

B. Andersson 

(Wassara) 

Mottagligheten för förändring kan ibland skilja sig mellan tjänstemän och verkstadspersonal. 

Karlström 

(Kimit) 

Det är inte några problem för medarbetarna att förhålla sig till löpande förändringar i 

verksamheten. Han ser inte något problem för medarbetarna att acceptera en satsning på Lean, 

bara det görs ordentligt. 

Negativ bemärkelse 

Boström 

(Divisions- 

ledning) 

Orsaken till misslyckandet (av den tidigare Lean-satsningen vid de andra två divisionerna) 

var att det var för omfattande samt att de delaktiga duckade och väntade på att det skulle gå 

över. 

Lundgren 

(Divisions- 

ledning) 

Förändringar tas aldrig emot före du ser vinsten av det. Dilemmat är många gånger att när det 

kommer en idé och en förändring så kan det, när den landar på ditt bord, uppstå ett motstånd. 

Människor är av naturligt lata och man kan vilja fortsätta göra som man alltid har gjort och 

vissa är förändringsbenägna medan andra inte. “Ett Lean-koncept innebär förändring av 

naturliga skäl. Ska vi göra saker bättre så kommer de inte bli bättre om vi gör samma saker 

som igår.” “Vi måste förstå hur förändringen på individnivå fungerar för att de ska slå 

igenom.” 

Yngström 

(Divisions- 

ledning) 

Hon är inte förtjust i att “vifta med Lean-flaggan och säga nu ska vi jobba med Lean”. Det 

kan ha en tendens till att avskräcka och att det kan ge en form av motstånd innan 

implementeringen ens dragit igång eftersom det är ett främmande ord.  

Söderman 

(Divisions- 

ledning) 

“En sund skepticism från början tills man har blivit övertygad.” 

Stöckel 

(Mekaniska) 

Det finns ett talesätt vid LKAB när satsningar genomförs vilket lyder “Happ, nu kör vi igen, 

det här har vi gjort tidigare och vi vet att det kommer att falla”. 

B. Andersson 

(Wassara) 

Han lyfter vikten av vilja till förändring, många kanske är positiva till arbetet men när det 

kommer till kritan och de måste förändra sitt arbetssätt kan de bli motsträvig. En satsning på 

Lean skulle möta motstånd i varierande grad, vilket alla förändringar möter.  

SCM 

(Minerals) 

De anställda skulle inte bli chockad vid en Lean-satsning. Däremot finns risken att det blir 

för ambitiöst; man måste hitta en lagom nivå och inte låta det bli så mastigt. Medarbetarna 

kan tänka “jaha, nu kör vi igen” i en negativ bemärkning. 

Koorem 

(Berg & 

Betong) 

Initialt kan medarbetarna tycka att en satsning på Lean skulle vara jobbigt men de skulle 

successivt vänja sig. När medarbetare börjar förstå arbetet kommer en våg av entusiasm, men 

för att kunna behålla entusiasmen måste det underhållas.  

Hedin 

(Berg & 

Betong) 

Om Berg & Betong skulle börja arbeta med Lean tror han att medarbetarna initialt skulle 

tycka att det skulle vara lite “halvkonstigt” och knepigt. 

Krutrök 

(Kimit) 

“Någonting nytt är någonting jobbigt och det finns ju sådana som är lite mer motståndare…” 

En satsning på Lean skulle förmodligen initialt mötas av lite motstånd som successivt trappas 

ned.  

5.3.3 Delad bild av Lean 

I Tabell 5.14 redovisas varje respondents tolkning av Lean. Halling och Wijk (2013) menar att 

avsaknaden av en gemensam bild av Lean är en barriär för en lyckad Lean-satsning. Samtliga 

respondenter har en egen tolkning av vad Lean är och som tidigare nämnt är Lean svårt att 

definiera. Det går därmed inte säga att någon respondent har fel. Eliminering av slöserier och 

reducering av kostnader är några av respondenternas svar som överensstämmer med de tidigare 

nämnda målen med Lean som presenteras i Tabell 4.1. SCM menar att det är viktigt att 

poängtera hur ledningen ser på Lean och vilka fördelar det kan leda till. Halling och Wijk 

(2013) menar att det är kritiskt att etablera en gemensam bild av Lean för att förstå 

implikationerna av Lean i det dagliga arbetet. Enligt författarna kan Lean inte tolkas som en 
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verktygslåda av några och en filosofi av andra, synen måste vara enhetlig. Genom att etablera 

en gemensam bild kan divisionen sträva efter samma mål och underlätta kommunikationen 

gällande Lean mellan dotterbolag. 

 

Tabell 5.14: Respondenternas svar relaterat till Delad bild av Lean. 

Delad bild av Lean 

Boström 

(Divisions- 

ledning) 

Lean förknippas med ordning och reda samt försöka göra saker så effektivt som möjligt. 

Lean upprättar en struktur som ofta inte finns på andra platser. Lean handlar även om att 

minimera förluster samt undvika att vara personberoende. 

Lundgren 

(Divisions- 

ledning) 

Lean handlar om ständig utveckling och ständiga förbättringar, inte minst för att 

åstadkomma en fungerande kommunikation där man engagerar, involverar och motiverar 

hela organisationen i att utvecklas, ta steget framåt och hela tiden bli bättre. 

M. Andersson 

(Divisions- 

ledning) 

Lean är att arbeta med ständiga förbättringar, effektivitet och att skapa struktur.  

Yngström 

(Divisions- 

ledning) 

Lean kan brytas ned till antingen en verktygslåda eller mer generellt till “hur vi tänker” och 

hennes synvinkel är någonstans mittemellan. Yngström ser en framtid för Lean inom 

divisionen, men hon trycker på vikten av att ledningsgruppen definierar vad Lean är för 

Specialprodukter och vikten av uppföljning av arbetet. 

Söderman 

(Divisions- 

ledning) 

Lean är en verktygslåda med massa arbetssätt som man kan i olika sätt anamma i 

organisationer på vissa valda delar. Det finns en grundtanke i det som man också måste ta 

med sig, men det bygger inte på någon konstig logik. 

Stöckel 

(Mekaniska) 

Lean är att se och upptäcka saker som stör dem och att åtgärda de sakerna. Genom att 

eliminera dem så har de från gårdagen blivit bättre idag. 

Esberg 

(Mekaniska) 

Lean är ett sätt att effektivisera verksamhet, fånga upp problem och avvikelser för att kunna 

förbättra verksamheten. 

Öderyd 

(Wassara) 

Han ser Lean som optimering genom att identifiera och få bort störningar. Dock måste Lean 

anpassas till verksamheten som ska förbättras eller optimeras. 

B. Andersson 

(Wassara) 

Lean handlar framförallt om att arbeta med ständiga förbättringar. 

SCM 

(Minerals) 

Lean handlar om att jobba smart, etablera ordning och reda, jobba strukturerat och 

kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar. Att vara Lean innebär att ständigt utvecklas 

samt skapa tydliga processer och rutin för vad man ska göra. Vid en implementation av 

Lean det är viktigt att lyfta vad Lean är från ledningens sida. Det måste poängteras hur 

ledningen ser på Lean och vilka fördelar det kan leda till.  

Koorem 

(Berg & 

Betong) 

Lean är en produktionsteknik där man minimerar förluster och ökar effektiviteten i 

operationerna. Inom produktionen har arbetat med det i princip sedan industrialismens 

födelse, men idag kan det kallas för Lean. Lean är inte något filosofiskt utan är krasst 

optimering och effektivisering av produktionen. 

Hedin 

(Berg & 

Betong) 

Det första han tänker på är korta avstämningsmöten och bilindustrin. Det går att använda 

vissa delar av Lean inom många olika produktionsområden. 

Krutrök 

(Kimit) 

Lean handlar om att involvera alla medarbetare, ta till vara på kompetensen som finns och 

effektivisera genom att ifrågasätta arbetssätt.  

Karlström 

(Kimit) 

Lean handlar om att göra rätt sak vid rätt tidpunkt samt att inte göra fel eller misstag. 

5.3.4 Uppdelad organisation 

Halling och Wijk (2013) menar att en uppdelad organisation resulterar i att delar av 

organisationen har olika sätt att arbeta, vilket medför problem i tvärfunktionella samarbeten. 

Flera av respondenterna i Tabell 5.15 och Tabell 5.16 menar att organisationen är uppdelad. 

M. Andersson menar att dotterbolagen arbetar utifrån sina egna förutsättningar och skulle gärna 

se att det finns ett “divisionstänk”. Boström och Lundgren menar att problematik med att 

integrera divisionen till en enhet uppstår när divisionen växer organiskt eller genom förvärv. 
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Genom att skapa ett “divisionstänk” kan problematiken som Boström och Lundgren beskriver 

motarbetas. 

 

Flera respondenter har identifierat element som de önskar att ärva från andra dotterbolag. Bland 

annat försöker Kimit och Wassara anamma Lean-arbetet från Mekaniska. Berg & Betong 

önskar att ärva säkerhetstänket från Kimit. Karlström menar att möjligheter av synergier mellan 

dotterbolagens erbjudanden kan leda till ett bättre kunskaps- och informationsutbyte. Söderman 

anser däremot att det är viktigare att “sitta nära” kunden än de andra dotterbolagen. 

Dotterbolagen avgör själva vad de vill hämta från andra dotterbolag, men en “vi-känsla” eller 

gemenskap är något som flera respondenter söker. Som tidigare nämnt menar Halling och Wijk 

(2013) att en uppdelad organisation medför problem i tvärfunktionella samarbeten. Om en “vi-

känsla” bidrar till en mindre uppdelad organisation kan det således underlätta tvärfunktionella 

samarbeten och implementeringen av Lean. 

 

Garvin (1993) menar att lärande organisationer med bland annat tydliga operativa riktlinjer 

från ledningen blir skicklig på att skapa, inhämta och överföra information samt modifiera 

beteenden för att reflektera ny kunskap och insikter. Genom detta blir de skickliga på bland 

annat inlärning av erfarenhet, inlärning av tillvägagångssätt och effektiv kunskapsöverföring. 

Vinsten kan vara det Boström beskriver, att skapa kontakter och effektivisera 

kommunikationen jämfört med att följa en hierarkisk struktur. Vinsten kan även vara att de 

undviker om- eller överarbeten om någon eller några har hittat en lösning på ett problem delat 

av andra. Det kräver dock, som Garvin (1993) beskriver, riktlinjer för hur 

kunskapsöverföringen ska genomföras. Ett sätt som M. Andersson har arbetat med är 

säkerhetsdagar. Under dessa dagar samlas representanter från dotterbolagen och diskuterar hur 

de arbetar med säkerhet på respektive dotterbolag. Under säkerhetsdagarna har de möjlighet 

att lära av erfarenhet och överföra kunskap mellan olika delar av divisionen. Det framstår som 

ett exempel på hur informations- och kunskapsutbyte kan genomföras.  

 

Tabell 5.15: Respondenternas svar relaterat till Uppdelad organisation. 

Uppdelad organisation 

Boström 

(Divisions- 

ledning) 

De försöker främja denna typ av brobygge (Om informations- och kunskapsutbyte mellan 

dotterbolag) eftersom det skapar kontakter och tar mindre tid än att följa en hierarkisk 

struktur. Ett problem är att de är väldigt spridda inom divisionen. Specialprodukter tillverkar 

allt från hammare till att bedriva tunneldrivning. “Problem är att integrera det så att vi blir 

en enhet, så man inte köper massa bolag och alla lever sitt eget liv och efter en stund så har 

vi en skärgård av små öar, alla har sitt eget. Att integrera ihop det och få det här att lira ihop 

som ett team, det är det svåra. Det är ofta där man misslyckas.” 

Lundgren 

(Divisions- 

ledning) 

När de växer så måste organisationen och verksamheten hänga med. Ett hot eller en utmaning 

när de växer snabbt genom ett förvärv är att de inte hinner med integrationen av den nya 

verksamheten med den befintliga. 

M. Andersson 

(Divisions- 

ledning) 

Divisionen är decentraliserad och dotterbolagen arbetar själva utifrån sina förutsättningar, 

vilket är positivt. Samtidigt ser han gärna att det finns ett divisionstänk och att dotterbolagen 

ska arbeta på ett liknande sätt. Detta blir särskilt viktigt när de expanderar. Ju snabbare de 

växer desto svårare blir det att hinna med och risken blir att de arbetar mer spritt. I år har de 

börjat med säkerhetsdagar där de börjar med att diskutera strategin som beaktar alla aspekter 

i verksamheten, inte minst säkerhetsfrågorna. Under säkerhetsdagen anser han att de har 

verklig chans till kommunikation där de får höra möjligheter och utmaningar i resan de är på 

väg att göra.  
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Tabell 5.16: Fortsättning respondenternas svar relaterat till Uppdelad organisation. 

Uppdelad organisation 

Yngström 

(Divisions- 

ledning) 

Ledningen har en ambition att skapa en gemensam divisionskänsla. En utmaning som hon ser 

för att få Lean att genomsyra hela divisionen är att etablera en divisionsanda och att de inte 

ses som oberoende dotterbolag. Divisionen är spretig på det sätt att de olika verksamheterna 

i den ser olika ut och är olika stora, så det kommer mycket troligt inte finnas en specifik 

lösning för att expandera som funkar över hela brädet. 

Söderman 

(Divisions- 

ledning) 

Kimit anammar Leanarbetet från Mekaniska när de försöker komma igång med pulsmöten. 

Samma sak gäller för Wassara där de försöker komma igång med daglig styrning och lite 

kring målarbete. Det är viktigare för dotterbolagen att “sitta nära” sin kund än ett annat 

dotterbolag inom divisionen.  

Öderyd 

(Wassara) 

“Ensam är man aldrig stark, om man ska prata om utveckling.”  

B. Andersson 

(Wassara) 

Många problem löses på daglig basis exempelvis i fikarummet, däremot kan många andra 

avdelningar ha samma problem. Det leder till att samma problem måste lösas flera gånger 

och det finns ingen systematik i arbetet i dagsläget. 

Koorem 

(Berg & 

Betong) 

LKAB Kimit har naturligt ett gediget säkerhetstänk och att kunna föra över den kulturen till 

Berg & Betong ser Koorem som en stor möjlighet. 

Krutrök 

(Kimit) 

Det finns inte en ”vi-känsla” för hela LKAB. Allt är uppdelat i divisioner, som verkar följa 

olika direktiv. (Om informations- och kunskapsutbyte): Det skulle kunna göra ett de känner 

sig som en del i något större och minska “revirtänket”. Ett ökat informationsutbyte skulle 

även kunna undvika att man uppfinner hjulet igen. 

Karlström 

(Kimit) 

Informations- och kunskapsdelningen skulle kunna bli bättre mellan dotterbolagen tack vare 

synergier av respektive företags erbjudande. 

5.3.5 Otillräcklig kommunikation 

Halling och Wijk (2013) menar att det finns ett samspel mellan denna barriär och “uppdelad 

organisation” vilket syns tydligt i en del av respondenternas svar presenterat i Tabell 5.17 

nedan. Lundgren berättar att information kan “falla mellan stolarna” när de kommuniceras från 

högsta till lägsta nivå i organisationen. Samtliga respondenter har blivit frågade om de känner 

till ledningsfilosofin som behandlar ledarskap och medarbetarskap. SCM känner till att 

ledningsfilosofin finns men har inte någon detaljkunskap om den, vilket är ett representerande 

svar för respondenterna. Det finns ingen tydlig syn på hur de inom divisionen ska arbeta med 

den och är inget varken divisionsledning eller chefer pratar om, vilket tolkas som att det inte är 

ett centralt dokument. Ledningsfilosofin kan användas som ett exempel som bekräftar 

Lundgrens påstående om att information kan “falla mellan stolarna”.  

 

B. Andersson vid Wassara berättar att kommunikation mellan avdelningar inte fungerar 

optimalt. Det är naturligt för företag att vara uppdelad hierarkiskt och i avdelningar. Det är inte 

heller helt osannolikt att denna typ av problem återfinns inom många större företag. Divisionen 

bör dock vara medveten om att medarbetare identifierar otillräcklig kommunikation som ett 

problem i vissa avseenden.  

 

För att Lean ska tas emot menar respondenterna att divisionen måste: Sälja in Lean, förklara 

vad Lean innebär, förtydliga effekten, peka på goda exempel, förankra med medarbetare och 

involvera medarbetare. Det är alla exempel på kommunikationsmässiga åtgärder med syftet att 

få samtliga inom organisationen involverade. Schneider (1987) menar att organisationer är 

människorna som den utgörs av; organisationen förändrar sig inte förrän människorna 

förändrar sig. Åtgärderna är därför troligen initiativ som kan underlätta för divisionen. 
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Tabell 5.17: Respondenternas svar relaterat till Otillräcklig kommunikation. 

Otillräcklig kommunikation 

Boström 

(Divisions- 

ledning) 

Ska man istället byta system eller något dylikt måste man sälja in det till verksamheterna från 

högsta ledningen. Det inte går att skicka ett email och säga att något gäller från och med 

måndag. 

Lundgren 

(Divisions- 

ledning) 

Information kring policys, ledningsfilosofier, värderingar och dylikt kan “falla mellan 

stolarna” när de kommuniceras från högsta till lägsta nivån i organisationen. Det kan bero på 

hur kommunikationen har genomförts och vem som lämnar ut tankar och idéer. Det är också 

upp till personer hur man tar emot budskapet. Om motstånd uppstår måste man förklara på 

ett sådant sätt att individen förstår varför samt orsaken till att det är relevant på den 

arbetsplatsen. 

Yngström 

(Divisions- 

ledning) 

Gällande informations- och kunskapsutbyte tror hon att det skulle kunna bli bättre. Forum för 

samverkan är essentiellt för att överhuvudtaget kunna ha ett informationsutbyte och att det 

annars blir personberoende. Det finns en vinst i informationsutbyte eftersom det dels skulle 

kunna underlätta för ledningsgruppen men även för att det skulle ge utrymme för 

dotterbolagen att kunna jobba mer lika och ta tillvara på de goda initiativen som finns. 

M. Andersson 

(Divisions- 

ledning) 

Det är även extremt viktigt att förankra detta på arbetsplatsnivå så att de förstår det handlar 

om effektivisering, men de måste betona vinsten för de enskilda individerna vad Lean innebär 

för denne. Man måste förankra med medarbetaren och föra en dialog så att de förstår vinsten 

på både företags- och individnivå. Kommunikationen ska ske “på ren svenska”. 

Söderman 

(Divisions- 

ledning) 

En efterfrågan kommer att skapas genom att peka på goda exempel. 

Öderyd 

(Wassara) 

Det absolut viktigaste med att genomföra en förändring är att få medarbetarna att känna sig 

delaktig, vilket innebär att förankra, få medarbetarna intresserade och delaktiga i det som ska 

göras.  

B. Andersson 

(Wassara) 

Om något kommer fram på en avdelning, kan en förbättringsaktivitet vara att en annan 

avdelning ska genomföra någonting annorlunda, vilket ska visas genom en post-it lapp på 

deras pulstavla. Det är just den kommunikationen mellan avdelningarna på tavlorna som inte 

fungerar optimalt. För att minska förändringen lyfter han återigen förankring i personalen 

men även att börja arbetet småskaligt för att sedan visa på goda exempel. Detta för att 

medarbetare ska kunna se resultatet i realtid i arbetet istället för genom Powerpoints. 

Förankring och kommunikation är viktigt.  

SCM 

(Minerals) 

Lean kan tolkas som detaljstyrning. De måste lyckas med kommunikationen och förtydliga 

vad Lean innebär för dem i deras verksamhet. Hon känner till att ledningsfilosofin finns, men 

har inte någon detaljkunskap om den. Det finns ingen tydlig syn på hur man ska arbeta med 

den och är inget de pratar om. 

Koorem 

(Berg & 

Betong) 

Koorem ser en gräns i hur mycket man kan driva personalen att arbeta snabbare eller 

effektivare. Det måste finnas en personlig motivering för personalen för att kunna förändra 

sig och arbeta effektivare; det måste säljas in. 

Hedin 

(Berg & 

Betong) 

När man genomför en förändring måste det förankras med personalen. De måste informera 

och förklara så att hela kedjan är med. Huruvida medarbetarna känner ett behov för Lean eller 

inte tror han att det snarare handlar om att chefer och ledning får förklara och visa vinsten av 

arbetet. 

Krutrök 

(Kimit) 

Det finns alltid personer som är motståndare till förändring, men det gäller att sälja in 

förändringen till medarbetarna. Att inte ta beslut över deras huvuden ser hon som särskilt 

viktigt och involveringen kan få medarbetarna att växa. 

5.4 Bedömning av framgångsfaktorer och barriärer 

Bedömningen av framgångsfaktorerna och barriärerna genomfördes med mallen som 

presenteras i Bilaga 3. Tabell 5.18 nedan är en sammanställning av samtliga svar från 

respondenterna.  
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Tabell 5.18: Resultat av bedömningen av framgångsfaktorer och barriärer. 

Framgångsfaktorer 

Rank Divisionsledning Medelvärde Chefer Medelvärde 

1 Engagerat ledarskap 1.8 Engagerat ledarskap 1.33 

2 Gemensamma mål 2.6 Gemensamma mål 2.44 

3 Långvarig satsning 3 Långvarig satsning 2.78 

4 Organisationskultur 3.2 Organisationskultur 3.67 

5 Använda flera metoder och 

verktyg 

4.4 Använda flera metoder och 

verktyg 

4.78 

Barriärer 

Rank Divisionsledning Medelvärde Chefer Medelvärde 

1 Delad bild av Lean 1.6 Otillräcklig kommunikation 2.22 

2 Otillräcklig kommunikation 2.6 Förändringsvilja 2.67 

3 Personal känner sig hotade 3 Delad bild av Lean 2.89 

4 Förändringsvilja 3.8 Uppdelad organisation 3.56 

5 Uppdelad organisation 4 Personal känner sig hotade 3.67 

 

Rangordningen av framgångsfaktorerna är helt identiska mellan divisionsledning och chefer. 

Kontentan är att respondenterna värderar Engagerat ledarskap som den viktigaste 

framgångsfaktorn och Använda flera metod och verktyg som minst viktig vid implementering 

av Lean vid Specialprodukter. Resultatet är i linje med undersökningen genomförd av Netland 

(2016) där han fann att praktiker av Lean ansåg Aktivt Ledarskap som den mest avgörande 

faktorn vid framgångsrik implementering. Författaren menar även att användandet av metoder 

och verktyg är avgörande men det räcker inte för en framgångsrik implementering. Hines et al. 

(2018) påpekar även att användandet av metoder och verktyg är hjälpsamt men att det 

osannolikt kommer bidra till en långvarig satsning. Respondenternas syn reflekteras alltså i 

litteraturen från Netland (2016) och Hines et al. (2018). 

 

Bedömningen av barriärerna skiljer sig mellan divisionsledning och chefer. Divisionsledningen 

anser att det största hotet som kan påverka en implementering av Lean är Delad bild av Lean 

medan cheferna rangordnade den barriären till en tredjeplats. Divisionsledningen anser alltså 

att det är viktigare att etablera konsensus kring bilden av Lean jämfört med cheferna, som anser 

att kommunikationen kan vara det största problemet. Barriärerna hör däremot ihop; otillräcklig 

kommunikation kan leda till en delad bild av Lean eftersom en gemensam bild etableras genom 

kommunikation inom divisionen. Respondenter på både chefs- och divisionsledningsnivå har 

tidigare uttryckt vikten av en tydlig kommunikation om syfte och mål från divisionsledningen 

kring vad Lean ska innebära för divisionen. Divisionsledningens rangordning av barriären på 

första plats kan härstamma från att de känner ansvar för att minimera risken för dess framkomst. 

 

En annan upptäckt av bedömningsmallen är skillnaden i förändringsvilja. Cheferna tror att 

förändringsviljan är ett större hot i jämförelse med de andra barriärerna än vad 

divisionsledningen tror. Detta indikerar att divisionsledningen har en syn på förändring som 

inte överensstämmer med representanter från dotterbolagen, som känner sina verksamheter 

bättre på operativ nivå. Divisionschefen Boström uttryckte att de flesta brukar vara positiva 

och alerta till initiativ från divisionsledning. Från Bilaga 3 går det även att utläsa att de som 
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uttalat arbetar med Lean, Stöckel och Esberg, har satt förändringsvilja som nummer ett. Deras 

erfarenhet säger alltså att förändringsviljan tros vara låg vid en divisionsbred implementering. 

Divisionsledningen och chefer har alltså inte bara olika uppfattningar om förändringsvilja utan 

även olika erfarenheter. Stöckel har uttryckt att de genom Lean ska göra små kontinuerliga 

förbättringar varje dag för att finjustera processerna genom att se små saker som “stör” varje 

dag. Dessa avvikelser ska identifieras genom att medarbetare ifrågasätter sina arbetssätt. Det 

finns alltså indikationer på att det krävs en förändring på kulturell nivå för att genomföra 

Stöckels vision av Lean. Vikten av kulturen i organisatorisk förändring är som tidigare nämnt 

etablerad i teorin (Schein, 1990; Kotter, 1995). Stöckel erkänner även att arbetet inte hade 

fortsatt om han slutade vara engagerad. Han menar alltså att Lean kräver en kulturell förändring 

och har genom arbetet på Mekaniska funnit det svårt. Det kan vara en del i varför han bedömer 

att barriären förändringsvilja har störst risk att förhindra en implementering.  
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6. Slutsats & Rekommendationer 

I följande kapitel presenteras slutsatserna genom att besvara tre av examensarbetets frågor. 

Kapitlet presenterar också rekommendationer till LKAB Specialprodukter och besvarar 

därmed examensarbetets sista fråga. 

6.1 Slutsats  

1. Vilka framgångsfaktorer och barriärer för implementering av Lean finns tidigare 

beskrivna i litteraturen? 

Från litteraturstudien framgår det att framgångsfaktorer är ledarskap, främja en kultur av 

ständiga förbättringar, långvarig satsning, gemensamma mål och korrekt användning av 

metoder och verktyg. Barriärerna är, förutom avsaknaden av framgångsfaktorerna, att personal 

känner sig hotade, avsaknad av förändringsvilja, delad bild av Lean, uppdelad organisation och 

otillräcklig kommunikation. 

 

2. Hur ser divisionsledningen vid LKAB Specialprodukter på Lean? 

Divisionsledningen har splittrad syn på Lean. Vissa ser Lean som ett sätt att effektivisera eller 

ständigt utvecklas och andra mer pragmatiskt som en verktygslåda. Det kan därför naturligt 

innebära komplikationer om divisionen går ut med att de ska jobba med Lean; de måste 

fastställa vad det egentligen innebär. Samtliga respondenter inom divisionsledningen har en 

positiv eller neutral inställning till Lean. Det finns en vilja att jobba med Lean från 

divisionsledningen, men den sökta effekten av arbetet skiljer sig. 

 

3. Hur skiljer sig förutsättningarna för Lean mellan dotterbolagen inom LKAB 

Specialprodukter? 

Flera olika försvårande faktorer existerar som kan påverka implementeringen, bland annat 

geografisk spridning, specialiserade lösningar och arbete på korta kontrakt. Desto mer 

standardiserat arbete en verksamhet bedriver, ju lättare är införandet av Lean. Det finns inte 

någon gemensam lösning, utan Lean måste anpassas för respektive verksamhet. Därför gäller 

det att använda de metoder, verktyg och principer som passar en specifik verksamhet. 

Mekaniska, Kimit och Wassara är tillverkande verksamheter med fasta tillverkningsrutiner, 

någorlunda förutsägbar efterfrågan och stabil mängd arbetsstyrka på en given plats. De bör 

därför ha det lättare med implementeringen än Minerals och Berg & Betong, som inte har dessa 

förutsättningar. Mekaniska har redan kommit igång med Lean-arbetet och har ett försprång vid 

en eventuell divisionsbred satsning på Lean.  

 

a. Varför arbetar vissa dotterbolag med Lean och andra inte? 

Enbart Mekaniska arbetar uttalat med Lean. Dotterbolaget hade en ojämn ekonomi och 

sektionschefen fattade enhälligt beslutet att implementera delar från Lean i dotterbolaget för 

att etablera ordning och reda på arbetsplatsen. Stöckels beslut att arbeta med Lean härstammar 

troligtvis från personligt engagemang, men det finns även litteratur som menar att chefer vid 

företag som har mer standardiserat arbete är mer positiva till Lean-arbete. Satsningen gav enligt 

Stöckel positiva resultat ekonomiskt, psykosocialt och arbetsmiljömässigt. En kultur som 
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självständigt premierar ständiga förbättringar har dock ännu inte hunnit genomsyra 

dotterbolaget.  

 

Flera representanter från övriga dotterbolag har kontaktat Mekaniska för att analysera om de 

kan anamma något liknande i deras verksamhet. Berg & Betong, Wassara och Kimit har 

initierat pulsmöten som är en metod inom Lean, men inga andra dotterbolag inom divisionen 

arbetar uttalat med Lean. Respondenterna är övervägande positiva till en divisionsbred satsning 

på Lean, men det saknas direktiv och en målbild från divisionsledningen om vad Lean innebär 

för divisionen. Det medför att dotterbolagen som jobbar med Lean till olika grad gör det på 

egen vilja. 

 

b. Hur ser chefer vid respektive dotterbolag på Lean? 

Likt divisionsledningen har cheferna ingen enhetlig bild av Lean, men majoriteten av 

respondenterna förknippar Lean med ständiga förbättringar eller effektiviseringar. 

Respondenter vid Mekaniska och Wassara är uttalat positiv till en divisionsbred satsning på 

Lean, medan andra inte är fullt lika positiva. Söderman uttryckte att Lean skulle bemötas med 

en sund skepticism tills medarbetarna har blivit övertygad. Denna ståndpunkt återfinns även 

bland chefer. Många respondenter som är skeptiska till Lean lyfter försvårande faktorer såsom 

spridd och varierande verksamhet, vilket är ett fenomen som litteraturen också lyfter. Cheferna 

vid verksamheter som har sämre förutsättningar för Lean har alltså en mer skeptisk inställning 

till en divisionsbred satsning. 

6.2 Rekommendationer 

Nedan följer punkter som har framkommit från analysen och är strukturerad efter tabellerna i 

kapitel 5. Resultat och Analys. Punkterna ska assistera Specialprodukter att få Lean att bestå 

som en verksamhetsstrategi och således besvara examensarbetets fjärde fråga. 

Rekommendationerna presenteras i fallande ordning med den, enligt examensarbetets 

författares bedömning, viktigaste att prioritera vid en divisionsbred Lean-satsning först. 

 

4. Hur kan LKAB Specialprodukter få Lean att bestå som verksamhetsstrategi? 

 

● Delad bild av Lean: En gemensam bild av Lean måste skapas och etableras i alla led i 

divisionen. Lean kan inte tolkas som en verktygslåda av några och en filosofi av andra, 

synen måste vara enhetlig. Modig och Åhlströms (2016) definition kan vara en sund 

utgångspunkt eftersom den är applicerbar på samtliga verksamheter. Det är dock upp 

till divisionen att bestämma vilken definition och effekt de är ute efter med sitt Lean-

arbete. 

 

● Engagerat ledarskap: Mekaniska ska undvika personberoende inom Lean-arbetet 

genom att visa på resultaten av det nya värderingarna och arbetssättet. Vid en 

implementering av Lean måste chefer vara engagerade. Stöckels engagemang för 

arbetet på Mekaniska kan på längre sikt hjälpa etablera en attityd bland medarbetare 

som främjar organisationsutveckling, vilket hjälper dotterbolaget att få Lean att bestå. 
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Cheferna har uttryckt att Lean kan gynna dem och vid en implementering bör de 

granska vad Lean har gett för Mekaniska för att skapa engagemang till satsningen. 

 

● Högsta ledningens engagemang: Divisionsledningen måste vara engagerad vid 

implementeringen av Lean. Tydlig styrning har saknats vid tidigare satsningar. 

Uppföljning leder till att arbetet känns viktigt och skapar engagemang hos chefer. 

Divisionsledningen rekommenderas därför att följa upp Lean-arbetet aktivt vid en 

satsning. En möjlighet är att inrätta en stående punkt om Lean vid de månadsvisa 

ledningsmötena inom divisionen. Ett annat mer resurskrävande alternativ är att upprätta 

en dag tillägnad Lean, likt säkerhetsdagarna, där representanter från ledningen och 

dotterbolagen deltar. Under dessa dagar ska strategiska frågor och uppföljning av Lean 

diskuteras. 

 

● Tydliga Mål: Divisionen måste redan från starten vara tydliga med vad målen med 

Lean är. Ett föregående stadium till att kunna göra det är att etablera en gemensam bild 

om Lean, för att sedan etablera målen och bryta ned målen till aktivitetsnivå. Det 

kommer reducera osäkerheten och tvetydigheten med Lean. 

 

● Målspridning: Målen med Lean måste spridas över alla nivåer i divisionen. Alla måste 

förstå målen med Lean för LKAB Specialprodukter. För att göra detta kan exempelvis 

divisionschefen hålla ett webbinarium där han beskriver målen med Lean alternativt 

kan han föra över ansvaret till representanter från divisionsledningen. Representanterna 

ska då presentera målen för mellanchefer som tar det vidare till personal. Risken med 

det andra alternativet är att information faller bort för varje organisationsnivå. 

 

● Otillräcklig kommunikation: Risken finns att information gällande Lean kan “falla 

mellan stolarna” när det kommuniceras från högsta till lägsta nivå, likt 

ledningsfilosofin om ledarskap och medarbetarskap. Vid en Lean-implementering bör 

divisionsledningen därför sälja in Lean, förklara vad det innebär, förtydliga effekten av 

det, peka på goda exempel, förankra med och involvera medarbetare för att undvika 

otillräcklig kommunikation. 

 

● Främja en kultur av ständiga förbättringar: Chefer och divisionsledning bör visa på 

resultat för medarbetarna för att främja etablering av en förbättringskultur. Många 

förknippar Lean med Stöckels arbete på Mekaniska. Genom att visa resultatet av de nya 

arbetssätten och värderingarna kan de känna större ägandeskap i förbättringarna. Chefer 

och ledare måste uppmana medarbetare till att ifrågasätta arbetsmetoder självständigt. 

Medarbetare bör sträva efter att förebygga, identifiera och eliminera allt som påverkar 

flödet negativt. 

 

● Prioritera långsiktigt: Lean inte är ett projekt med start och slut utan en stående 

förändring i arbetssätt. Lean borde brytas ned till kortsiktiga mål, men de bör undvika 

att låta kortsiktiga beslut påverka de långsiktiga målen. Divisionsledningen vid 
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Specialprodukter bör ge ledarna utrymme att utvecklas, bedriva förbättringsarbete och 

prioritera organisationens långsiktiga mål.  

 

● Korrekt användning av metoder och verktyg: Användandet av verktyg främjar en 

förbättringskultur och implementeringen av Lean, men Specialprodukter måste se 

helhetsbilden med verktygen. Cheferna och medarbetarna inom divisionen måste förstå 

syfte och mål med verktygen som används. Dotterbolagen har olika förutsättningar att 

använda olika metoder och verktyg. Representanter från respektive dotterbolag bör 

därför kartlägga möjligheterna för vilka metoder och verktyg som passar just deras 

verksamhet. Fokus ska vara på de långsiktiga målen där metoder och verktyg ska vara 

medel för att uppnå dem. 

 

● Förändringsvilja: Om vissa individer upplevs som särskilt motsträviga till 

förändringen är det viktigt att kunna analysera situationen på individbasis och försöka 

förstå vad förändringen har inneburit på ett individuellt plan. Divisionen bör även vara 

försiktiga med att dra förhastade slutsatser och beslut om motstånd uppstår. De måste 

erkänna att det kan finnas problematik med förändringsviljan som kan påverka hur Lean 

mottas av medarbetarna. Lyft framgångarna vid Mekaniska för de övriga inom 

divisionen för att motarbeta motstånd till förändring. 

 

● Integrering i det dagliga arbetet: Arbetet med Lean bör integreras i det dagliga 

arbetet. Ingen i divisionen får se Lean som ett sidoprojekt. Dagliga pulsmöten är något 

som redan har implementerats inom några dotterbolag och kan ses som ett exempel där 

förbättringsarbete bedrivs i vardagen. Divisionen kan vara tvungen att frigöra eller 

omprioritera resurser vid ett tidigt stadium, men senare kommer Lean frigöra resurser.  

 

● Uppfattas som hotande för personalen: Divisionen bör vara medveten om att 

personal kan uppfatta satsningen som hotande. Det är viktigt att poängtera att Lean inte 

hotar medarbetares anställning vid LKAB. Processer ska beskyllas och inte personalen 

när fel uppstår. Resurser som frigörs av Lean-arbetet bör återinvesteras i 

verksamheterna för att bedriva förbättringsarbete. 

 

● Uppdelad organisation: En “vi-känsla” kan bidra till en mindre uppdelad organisation. 

Det kan således underlätta tvärfunktionella samarbeten och implementeringen av Lean. 

För att främja informationsdelning och unifiera divisionen bör därför riktlinjer skapas 

för samarbete mellan dotterbolagen. Lean-dagar likt de redan etablerade 

säkerhetsdagarna skulle innebära ett forum för dotterbolagen att samverka och 

diskutera, vilket bör underlätta kunskapsutbytet mellan dotterbolagen. 

 

Ovanstående punkter är viktiga att beakta vid en implementering av Lean. Att etablera en 

gemensam bild av Lean är dock viktigast i nuläget för divisionen. Divisionen lär inte komma 

någonstans om samtliga respondenter har en egen bild av Lean. För att implementera Lean 

måste de därför utgå från att skapa en tydlig vision, tolkning och målbild av vad Lean innebär 

för divisionen och kommunicera ut det till de yttersta grenarna. En av studiens slutsatser var 
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att Lean måste anpassas till varje dotterbolag. Däremot anser examensarbetarna att syftet och 

målet med Lean bör vara gemensamt för alla dotterbolag. Även om Lean innebär tydliga 

skillnader på operativ nivå mellan dotterbolagen så bör det övergripande syftet vara 

gemensamt.  

 

Rekommendationerna går även in i varandra; Otillräcklig kommunikation, Delad bild av Lean, 

Tydliga mål och Uppdelad organisation är exempel på rekommendationer som är 

sammanflätade eftersom de påverkar hur Lean kommuniceras. Vidare är rekommendationerna 

viktiga vid olika stadier av Leans implementering. Att använda metoder och verktyg korrekt är 

aktuellt när Lean integreras i det dagliga arbetet vid de operativa verksamheterna. 

Organisationskultur är viktig att beakta från start, men är något utvecklas över tid.  
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7. Diskussion 

Följande kapitel innefattar reflektioner kring studien, den valda metoden, dess bidrag och även 

förslag på vidare studier. 

7.1 Reflektion kring studien 

Examensarbetet tog redan vid ett tidigt stadium ett brett perspektiv på implementeringen av 

Lean vid Specialprodukter och samtliga dotterbolag i studien inkluderades. Om studien istället 

fokuserade på ett dotterbolag kanske utfallet hade blivit mer detaljerade rekommendationer för 

implementering, istället för övergripande rekommendationer. En sådan studie skulle kanske 

även hunnit göra pilottester av rekommendationerna. Den breda synen av examensarbetet 

medgav att mycket tid användes för att planera, genomföra och sammanställa intervjuer vid 

alla dotterbolag för att kunna få en överskådlig bild. Tid som vid en mer fokuserad studie kunde 

använts för att göra mer djupgående analyser och pilotstudie av rekommendationerna. Däremot 

innebär det breda perspektivet mer generaliserbara rekommendationer och även synliggörandet 

av tydliga skillnader mellan dotterbolagen som divisionsledningen bör beakta på strategisk 

nivå. 

 

Studien avgränsades även till respondenter på chefs- och divisionsledningsnivå. Vägvalet att 

intervjua divisionsledning och chefer bedömdes som viktigt i nuläget för att skapa ett underlag 

om möjligheter för Lean vid divisionen. I en organisation som har implementerat Lean är 

däremot medarbetarna en resurs och det är de som bedriver förbättringsarbetet. Deras åsikter 

och syn på framgångsfaktorerna är därför vital. 

 

Det går även att diskutera huruvida Specialprodukter kan införa Lean om övriga koncernen inte 

gör det. Det kanske kan innebära svårigheter att få anslag om resurser för att driva igenom 

arbetet. Divisionsledningen vid Specialprodukter kanske heller inte får bekräftelse från 

koncernledningen, vilket i sin tur kan innebära att de själva tappar tron på arbetet och Lean-

satsningen rinner ut i sanden. Under studiens genomförande har endast representanter från 

Sverige intervjuats. Vid implementering av Lean inom LKAB:s verksamheter i andra länder 

kan andra faktorer spela roll. Exempel på faktorer som kan påverka är lagar, kultur och 

utbildning (Bhamu & Sangwan, 2014). 

 

Modig och Åhlströms (2016) definition av Lean har följt med under arbetets gång, men inte 

påverkat studien nämnvärt eftersom divisionen inte har en gemensam definition av Lean. Ingen 

analys har kunnat genomföras gällande definitioner, men en definition har behövts för att 

förhålla sig till barriärerna och framgångsfaktorerna. Definitionen är bred, vilket enligt 

examensarbetarnas bedömning innebar att det spelade mindre roll att författarna av litteraturen 

har använt annorlunda definitioner vid beskrivningen av framgångsfaktorer och barriärer. 

7.2 Metoddiskussion 

Kategoriseringen av respondenter till Divisionsledning eller Chefer gjordes av författarna och 

är inte en intern kategorisering gjord av Specialprodukter. Respondenter med 
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företagsövergripande ansvar kategoriserades till Divisionsledning och respondenter med 

huvudsakligt ansvar vid ett dotterbolag som Chefer. Det ledde till en kategorisering som i 

huvudsak bedömdes som logisk av författarna, men divisionen kan ha en annorlunda bild. Det 

går även i efterhand att ifrågasätta varför inte Koorem kategoriserades som Divisionsledning. 

Respondenten har mångårig erfarenhet som Vd vid Kimit samt Mekaniska och bör därför 

kanske vara lämplig att svara på bredare frågor om Lean och organisationsförändring, som 

utgjorde skillnaden mellan intervjumallarna. Det var dock information som inte kom fram 

förrän under intervjun. Sannolikt har detta en liten påverkan på resultaten eftersom det inte 

skulle förändra slutsatserna på studiefråga två och slutsatserna från bedömningsmallen skulle 

vara identiska om Koorem kategoriserades som divisionsledning. 

 

I bedömningsmallen användes en missvisande titel och beskrivning av framgångsfaktorn som 

berör metoder och verktyg. “Använda flera metoder och verktyg” stod som beskrivande titel 

till framgångsfaktorn vilket inte är särskilt representerande för dess innehåll. Framgångsfaktorn 

skulle hellre ha döpts till “Korrekt användning av metoder och verktyg” för att bättre återspegla 

teorin inom området som återfanns vid litteraturstudiens genomförande. Hur mycket det 

påverkade bedömningen av framgångsfaktorerna är svårt att svara på. Om det påverkade, gav 

det förmodligen framgångsfaktorn ett lägre medelvärde än om beskrivningen och titeln var mer 

i linje med faktorns faktiska innehåll. Detta eftersom respondenter gärna uttryckte ett behov av 

att förstå syftet med användningen av metoder och verktyg, snarare än att använda flera.  

 

Sammanställning och bearbetning av intervjuer skedde i flera led, vilket kan ha medfört att 

information har missats. Intervjuerna sammanställdes först och analyserades därefter enligt vad 

Saunders et al. (2009) beskriver som kategorisering. Insamlad data fördelades in i kategorier 

framtagna genom litteraturstudien, vilket kan ha medfört att annan viktig information som inte 

passade in i kategorierna inte lyfts ut ur intervjusammanställningarna. För att minimera risken 

bedrevs arbetet systematiskt där allt i sammanställningarna som kunde knytas till syftet med 

examensarbetet markerades, för att författarna senare skulle kunna föra en diskussion över dess 

relevans. 

7.3 Studiens bidrag 

Ett argument för att rekommendationerna är generaliserbara, är bredden av studien. Bredden 

har tillåtit skapandet av breda rekommendationer som är applicerbara över olika verksamheter. 

Visserligen är Kimit, Berg & Betong och Wassara bundna till LKABs gruvdrift gällande 

produktionskapacitet eftersom deras erbjudanden huvudsakligen utgör komplement till den 

befintliga gruvdriften. Däremot har inte deras erbjudanden utan snarare deras situation varit i 

fokus under rapporten, vilket även är ett argument för att rekommendationerna går att 

generalisera. Studien fann även att chefer i vissa förhållanden kan uppskatta förändringsvilja 

som lägre än divisionsledningen. Validiteten i upptäckten är visserligen aningen begränsad 

med studiens begränsade urvalsmängd och den använda analysmetoden i åtanke.  

 

Lean är i ett tidigt stadie vid divisionen, vilket har påverkat studien på många sätt. Divisionen 

har Lean som mål, men ingen vision eller konkret plan har etablerats. Därmed har det inte varit 
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möjligt att genomföra någon analys på LKAB:s plan eller vision om hur Lean ska 

implementeras inom divisionen. Rekommendationerna är därför generella för hur de ska 

bemöta deras mål att implementera Lean, vilket var det som efterfrågades av LKAB 

Specialprodukter från start. Examensarbetet kommer att användas som ett beslutsunderlag för 

hur divisionen ska ta nästa steg med Lean.  

 

Generaliserbarheten av studiens slutsatser är dock svåra att bekräfta eller dementera inom 

tidsramarna för studien. Problemen som identifierades vid Specialprodukter stämmer generellt 

sett med problematiken som litteraturen belyser, vilket kan tala för att generaliserbarheten är 

god. Ytterligare fallstudieundersökningar skulle sannolikt bidra till att stärka 

generaliserbarheten.  

7.4 Förslag på vidare studier 

Vidare studier för att bekräfta generaliserbarheten av studiens rekommendationer föreslås 

eftersom de är framtagna ur en enda fallstudie. Det vore också av värde att implementera 

rekommendationerna och följa upp resultatet. Den här studien var kvalitativ i sin art, en ansats 

som togs i och med komplexiteten med Lean. Även om det är svårt att genomföra, vore det 

intressant att kvantitativt mäta resultaten av rekommendationerna för att studera om de ger 

effekt. Kvantifierbar mätdata skulle kunna vara flödeseffektivitet, cykeltider, slöserier, antal 

inkomna förbättringsförslag, antal olyckor och tillbud et cetera.  

 

Det bör även studeras om det är en vanlig företeelse att chefer anser att förändringsviljan är 

lägre än vad divisionsledningen anser. Studien bör undersöka under vilka förutsättningar 

fenomenet existerar och vilka implikationer det har på organisationsförändring. Avslutningsvis 

vore det också av värde att analysera medarbetarnas perspektiv av Lean inom divisionen.  
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Bilaga 1: Intervjumall divisionsledning 
Förklara syfte med examensarbetet och formalia: Vi ska, på uppdrag av Anders Lundgren, 

Chief Operating Officer, och Micael Andersson, Chef för säkerhet och Lean, undersöka vilka 

framgångsfaktorer och barriärer som finns vid implementering av Lean produktion på LKAB:s 

division Specialprodukter. Vi genomför intervjuer med representanter från divisionsledningen 

och samtliga dotterbolag. Fråga om det är okej om vi spelar in intervjun. Uppgifterna används 

för att skapa rekommendationer vid en eventuell implementering av Lean vid hela divisionen 

och ingår i vårt examensarbete.  

 

Vi inleder med frågor om dig, följt av övergripande frågor kring förändring och frågor riktade 

mot Lean. Vi avslutar intervjun med att du får bedöma framgångsfaktorer och barriärer vi har 

hittat i litteraturstudien. 

 

1. Grundläggande frågor 

1. Hur länge har du arbetat på LKAB? 

2. Hur ser en vanlig vecka ut för dig? 

 

2. Organisationsförändring 

1. Just nu har ni målet att expandera divisionen. Målet för 2023 är att omsätta 7 

MDRSEK, 20 % av koncernens omsättning. 

a. Hur framtogs denna målsättning? 

i. Vilka deltog i målsättningen?  

b. Vilka möjligheter finns i dagens marknad för att lyckas med expansionen? 

i. Skiljer sig möjligheterna för dotterbolagen att expandera - var ligger 

fokus eller störst utvecklingspotential? 

c. Vilka problem kan det medföra för divisionen? 

i. Hur ska ni arbeta förebyggande? 

2. Hur kommuniceras målsättningar i allmänhet? 

a. Ex. Mekaniska ska växa 10 procent eller olyckor ska reduceras med 20 

procent.  

3. Känner du till LKABs ledningsfilosofi? 

a. Hur kommuniceras den? 

4. Anser du att LKAB Specialprodukter är en decentraliserad organisation?  

a. Vilka fördelar respektive nackdelar har det? 

5. Upplever du att chefer har fokus på att utveckla verksamheten dagsläget? 

6. Finns information- eller kunskapsutbyte mellan dotterbolagen? 

a. Hur pass nära arbetar dem? 

7. Vilken attityd har cheferna till förändring ovanifrån? 

a. Finns det motstånd, varför? 

 

3. Lean  

1. Lean är ett omstritt begrepp. Vad är Lean för dig? 

a. Känner du att du har en tydlig bild av Lean? 
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2. En sektionschef på ett dotterbolag har uttryckt ett behov av en större efterfrågan 

uppifrån på Lean-arbete; är Lean något som skulle gynna Specialprodukter? 

a. Varför? 

3. Hur ska LKAB Specialprodukter få Lean att bestå som verksamhetsstrategi? 

a. Hur anser du att Lean ska införas? 

i. Hur ska cheferna på respektive dotterbolag engageras? 

ii. Hur reagerar du om någon chef anser att satsningen är onödig? 

b. Vad tror du är utmaningen för att få Lean att genomsyra hela divisionen? 

4. Skiljer sig förutsättningarna för Lean inom LKAB Specialprodukter mellan 

dotterbolagen? 

a. Finns både tjänsteverksamhet och produktion, innebär det någon skillnad? 

5. Hur tror du Lean skulle bemötas av de anställda vid Specialprodukter? 

 

5. Bedömning av framgångsfaktorer och barriärer 

 

6. Avslutning 

1. Tacka för intervjun  

2. Vill du att vi skickar en sammanställning av intervjun till dig när vi har skrivit den? 
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Bilaga 2: Intervjumall chefer 
Förklara syfte med examensarbetet och formalia: Vi ska, på uppdrag av Anders Lundgren, 

Chief Operating Officer, och Micael Andersson, Chef för säkerhet och Lean, undersöka vilka 

framgångsfaktorer och barriärer som finns vid implementering av Lean produktion på LKAB:s 

division Specialprodukter. Vi genomför intervjuer med representanter från divisionsledningen 

och samtliga dotterbolag. Fråga om det är okej om vi spelar in intervjun. Uppgifterna används 

för att skapa rekommendationer vid en eventuell implementering av Lean vid hela divisionen 

och ingår i vårt examensarbete.  

 

Vi inleder med frågor om dig, ditt dotterbolag, följt av övergripande frågor kring förändring 

och frågor riktade mot Lean. Vi avslutar intervjun med att du får bedöma framgångsfaktorer 

och barriärer vi har hittat i litteraturstudien. 

 

1. Grundläggande frågor 

1. Hur länge har du arbetat på LKAB? 

2. Kan du beskriva din roll på XXXXX? 

3. Vad gör ni på er avdelning? (Vid behov) 

 

2. Organisationsförändring 

1. Känner du till LKABs ledningsfilosofi? 

2. Arbetar ni med förbättringsförslag och avvikelsehantering?  

a. Arbetar ni på något fler sätt med ständig förbättring? 

3. Vad upplever du är viktigt för att implementera någon typ av förändring? 

a. Hur bemöter medarbetarna förändring?  

i. Interna förändringar, sådant som en medarbetare identifierar. 

ii. Externa förändringar, sådant som ledningen eller chefer tycker är 

viktigt. 

4. Hur kommunicerar du mål till medarbetarna? Exempelvis, mål om att expandera, öka 

produktivitet, bespara resurser. 

a. Hur mottas de? 

 

3. Lean 

1. Lean är ett omstritt begrepp. Vad är Lean för dig? 

a. Känner du att du har en tydlig bild av Lean? 

2. Arbetar ni med Lean vid LKAB XXX? 

3. Har ni arbetat med något Lean-verktyg? Daglig styrning, 5 varför, 5S, 

värdeflödesanalys, standardisering etc.  

a. Om ja - varför just dessa verktyg? Hur har det fungerat? 

b. Om ni skulle börja arbeta med t.ex. daglig styrning, hur skulle det mottas tror 

du? 

4. Inom Lean pratas det mycket om värdeskapande aktiviteter och reducera slöserier. 

Anser du att det finns förbättringsmöjligheter inom er verksamhet? 

a. Om ja -Var, hur, varför? 
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5. Finns information- eller kunskapsutbyte mellan dotterbolag? 

a. Hur pass nära arbetar ni med de övriga dotterbolagen? 

 

4. Framtiden 

1. Är Lean något du tror skulle gynna LKAB XXXX? 

a. Varför, vad finns det för vinst och vilket mål skulle du vilja se av 

användningen? 

b. Finns det något som du anser är kritiskt att tänka på vid en implementering? 

2. Hur tror du Lean skulle bemötas av de anställda vid LKAB XXXX? 

a. Tror du medarbetarna anser att det finns ett behov av Lean? 

3. Om en Lean-satsning skulle initieras, vad skulle du vilja ha från ledningen? 

 

5. Bedömning av framgångsfaktorer och barriärer 

 

6. Avslutning 

1. Tacka för intervjun  

2. Vill du att vi skickar en sammanställning av intervjun till dig när vi har skrivit den? 

  



  

V 

 

Bilaga 3: Bedömning av framgångsfaktorer och barriärer från 

litteraturstudien 
Vi vill att du ska bedöma vilken framgångsfaktor som är viktigast vid implementeringen av 

Lean samt vilken barriär som har störst möjlighet att förhindra en lyckad implementering. Sätt 

siffran 1 på framgångsfaktorn du tycker är viktigast. Du kan endast sätta en etta, en tvåa, en 

trea, osv.  

 

1. Bedömning av framgångsfaktorer 

Framgångsfaktor Beskrivning av faktorn Rank 1-6 

1 viktigast 

6 minst viktig 

Engagerat ledarskap Ledare ska engageras och stötta medarbetare vid 

implementeringen av Lean. De ska coacha och leda 

medarbetare till att utveckla processer. 

 

Organisationskultur Utveckla en organisationskultur som främjar kontinuerlig 

utveckling. 

 

Långvarig satsning Vid implementeringen av Lean ska en långsiktig vision 

definieras. Visionen ska uppföljas, övervakas och 

granskas. 

 

Gemensamma mål Etablera konsensus om vad Lean-satsningen innebär. Mål 

och beslut ska spridas över alla nivåer i organisationen. 

 

Använda flera 

metoder och verktyg 

Vid implementeringen ska kunskap om flera metoder och 

verktyg inhämtas. Metoder och verktyg ska användas 

parallellt. 

 

 

Vilken barriär anser du ha störst risk att förhindra en lyckad implementering? 

Rangordna dem från ett till fem. Du kan endast sätta en etta, en tvåa, en trea, osv.  

 

2. Barriärer 

Barriär Beskrivning av Barriär Rank 1-5 

1 störst risk 

5 minst risk  

Personal känner sig 

hotade 

Effektivisering kan uppfattas som hotande för personalen.   

Förändringsvilja Viljan att förändras saknas.  

Delad bild av Lean Organisationen saknar en gemensam tolkning av vad Lean 

är och fastnar i olika definitioner. 

 

Uppdelad 

organisation 

Delar av organisationen har olika sätt att arbeta.  

Otillräcklig 

kommunikation 

Bristfällig kommunikation som bidrar till slöserier i form 

av om- och överarbeten. 
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3. Svar bedömningsmall 

 Framgångsfaktor Barriär 

Namn Engagerat 
ledarskap 

Organisati
onskultur 

Långvarig 
satsning 

Gemensa
mma mål 

Använda 
flera 

metoder/ 

verktyg 

Personal 
känner sig 

hotade 

Förändrin
gsvilja 

Delad bild 
av Lean 

Uppdelad 
organisati

on 

Otillräcklig 
kommunikation 

Divisionsledning 

M. Andersson 1 4 3 2 5 4 3 1 5 2 
Yngström 1 3 4 2 5 4 2 1 5 3 
Söderman 5 3 4 1 2 1 5 3 4 2 
Lundgren 1 3 2 4 5 5 4 1 3 2 
Boström 1 3 2 4 5 1 5 2 3 4 
 1,8 3,2 3 2,6 4,4 3 3,8 1,6 4 2,6 

Rank 1 4 3 2 5 3 4 1 5 2 

Chefer 

B. Andersson 2 5 3 1 4 3 1 2 5 4 

Öderyd 1 3 4 2 5 5 4 1 3 2 

SCM 1 4 3 2 5 5 4 3 2 1 

Esberg 1 3 2 4 5 2 1 5 4 3 

Stöckel 1 3 4 2 5 4 1 3 5 2 

Hedin 2 3 1 4 5 5 2 1 3 4 

Koorem 1 3 4 2 5 1 5 4 3 2 

Karlström 2 5 1 3 4 3 2 4 5 1 

Krutrök 1 4 3 2 5 5 4 3 2 1 

 1,33 3,67 2,78 2,44 4,78 3,67 2,67 2,89 3,56 2,22 

Rank 1 4 3 2 5 5 2 3 4 1 

 


