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Sammanfattning

Syftet med denna rapport är att förklara grunderna och vilka hjälpmedel och krav du bör följa 
för att lyckas med en implementering av Lean Production. Vi har valt att jämföra Lean i teorin 
och hur det speglas i praktiken. Lean Production är en uppgradering av Toyota Production 
System (TPS) där man följer filosofin och principerna för att sträva efter perfektion. Man kan 
kort sammanfatta att TPS är ett facit på Toyotas världsberömda arbete inom eliminering av 
muda och ständiga förbättringar. 

För att avgränsa detta stora område har vi valt att specificera oss på Lean inom just 
fordonsindustrin och hur de arbetar. För att få en inblick i hur det kan se ut i produktionen har 
vi både besökt och gjort en intervju på Johnson Controls. Den teoretiska delen av rapporten 
har framställts genom litteraturstudier, Högskolan i Borås databassystem, där vi använt oss av 
vetenskapliga artiklar samt en intervju med chefer på Johnson Controls. 
Även här har vi valt att begränsa oss till just Automative Experience som tillverkar 
säteskomponenter. 

Under rapportens gång har det dragits slutsatser där en av dessa är att kraven för en lyckad 
Lean-implementering är att få hela organisationen att dra åt samma håll och tro på filosofin 
där det krävs snabba påvisade resultat av själva implementeringen. För att detta skall vara 
möjligt krävs exceptionellt ledarskap med kunskap och driva detta pågående projekt utan 
stopp. För att ständigt konkurrera på marknaden krävs det att Kaizen följs slaviskt så att man 
inte hamnar efter sina konkurrenter.
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Förord
Detta är en uppsats skriven av två studenter som under tillfället studerade vid Högskolan I 
Borås. Rapporten utgör en del av vår examination på vår kandidatuppsats och skrevs under 
VT 2016. 

Det ska passas på att rikta ett stort tack till Mikael Svensson och Ilco Atanovski på Johnson 
Controls som har ställt upp på en intervju och försett oss med kunskap och information om 
Johnson Controls produktionssystem. 

Samtidigt så skall inte alla lärare på intuitionen för ingenjörer på Högskolan glömmas bort 
som har inspirerat oss till denna rapport och ett extra tack till Agnes Andersson Wänström och 
Håkan Svensson som har hjälpt till med handledning.  
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1. Inledning 

Inledningen beskriver rapportens syfte och mål specifikt för det vi idag kallar Lean 
Produktion. Johnsons Controls kommer att undersökas för vidare förståelse för att kunna dra 
paralleller. Det kommer även behandlas vilka metoder som har använts för att bemöta Lean 
Produktion och hur detta angrips. 

1.1 Bakgrund

Efter andra världskriget gick det japanska samhället och näringslivet på knäna. Ekonomin var 
förstörd efter att fabriker och infrastruktur var sönderbombade. Västerländska experter bjöds 
in för att dela sin kunskap efter att den japanska självkänslan var förlorad. Samtidigt som 
detta skedde begav sig japanska ledare sig till väst för att studera hur industrin fungerade på 
andra sidan världen. Sakta men säkert återuppstod den japanska industrin ur askan och fokus 
kom att ligga på kvalitet och eliminering av slöseri. Under 1970-talet hade japans industri gått 
om västs förmåga att leverera en hög kvalitet till en låg kostnad. Rollerna blev nu omvända 
och fordonsindustrin hamnade i kris i väst under början av 1980-talet. Man försökte kopiera 
orsakerna till Japans framgångar. Man studerade Just-in-time (JIT) och Kaizen under 
1980-talet men utan stor framgångar. De hade missat ledarskapets betydelse för 
förbättringsarbetets framgång (Liker 2004).

Grunden för Toyotas framgång var en gemensam strävan på alla nivåer inom verksamheten att 
kontinuerligt driva förbättringsarbeten och eliminera arbete som inte skapar slutvärde för 
kunden. Kundernas behov står i centrum, med målet att alltid bemöta dessa på bästa sätt.
(Sörqvist 2013). 

Lean idag utgår från dessa tankar. Att hela tiden utvecklas och finna brister för att eliminera är 
ett vinstdrivande koncept för företag. Fordonsindustrier har olika förutsättningar vilket gör att 
de konkurrerar på olika villkor men grundidén är ofta den samma. 

För att undvika att konkurreras ut av andra verksamheter kan Lean ses som en möjlighet 
snarare än en garanti från att förbättra sin verksamhet. Att jobba med att reducera processer 
som inte skapar värde för kund och eliminera dessa kan vara avgörande för en verksamhets 
framtid. Detta kan vara en drivande faktor till att många verksamheter vill ”vara” Lean. 

1.2 Syfte och frågeformulering 

Det faktum att Lean är ett förbättringsverktyg, ger det möjligheten för verksamheter att 
förbättras. Toyota är ett praktexempel på hur man lyckats med detta. 
Liker (2004) klargör att Toyota kan förse inspiration, demonstrera ledarskap och värde som 
går bortom kortsiktiga vinster, föreslå den rätta kombinationen för processer, människor och 
problemlösningar som skapar en perfekt mentor. Varje företag måste finna sin egen väg och 
Toyota Way kan vara ett stort steg i rätt riktning.

Massproduktionen av varor karakteriseras av att man skapar en produkt som efterfrågas av en 
så stor grupp kunder som möjligt för att skapa stor avkastning. I denna rapport fokuseras det 
på produktion av varor inom fordonsindustrin och en underleverantör till Volvo Personvagnar 
vid namn Johnsons Controls. 

1



Syftet med denna rapport är att förstå Leans tankesätt och vad som krävs för en lyckad 
implementering på verksamheter. Det kommer att undersökas hur Johnsons Controls utnyttjat 
Lean i sin verksamhet för att få en inblick i hur det tillämpas i produktionen för en djupare 
förståelse för att sedan använda kunskapen och förståelsen och kunna dra slutsatser till denna 
rapport. I dagsläget har Johnsons Control klara värderingar gällande kundnöjdhet. De är 
beroende av kunder och värnar om deras åsikter för att nå nya framgångar. Verksamheten är 
driven och samarbetsvilliga samt erbjuder expertis och håller vad de lovar. 
(http://www.johnsoncontrols.se)

I rapporten skall det framgå hur man implementerar Lean och vad som krävs för att man skall 
ta sig an detta. För att få fram dessa fakta krävs att det finns en förståelse för problematiken 
vid införandet av ett avancerat förbättringsverktyg. Vilka verktyg som finns att tillgå skall 
undersökas och beskrivas för ökad förståelse. För att avgränsa syftet har vi valt att undersöka 
följande frågeformulering. 

 Förutsättningar och krav för implementering av Lean Produktion i en 
verksamhet? 

För att bearbeta denna frågeformulering kommer vi att ta välja ut just TPS  eftersom många 
välkända företag lyckats få stora framgångar genom att minimera muda (slöseri) och öka 
effektiviteten så att inga resurser förloras i onödan. Givetvis tillsammans med Lean 
Produktion. Det skall även framgå vilka skiljaktigheter som finns inom dessa ledande 
filosofier. Med dessa system skall det prövas fram möjliga exempel på förbättringar samt 
förutsättningar som Johnson Controls kan tillämpa i sin verksamhet.

1.3 Avgränsningar 

I rapporten undersöks den producerande fordonsindustri och förutsättningar för 
implementering av Lean Produktion i verksamheten. Det kommer även diskuteras hur man 
lämpligast anpassar Lean på sin verksamhet och vad för risker och resultat man kan förvänta 
sig vid en eventuell implementering.

Johnson Controls finns runt om i världen, i rapporten fokuserar man endast på deras 
anläggning i Torslanda, Göteborg. Man har därför valt att endast hålla en intervju med 
kvalitetsansvarig från just fabriken i Torslanda då han anses ha mest och lämpligast kunskaper 
om just fabrikens verksamhet och Lean produktion på fabriken. Till sin hjälp har 
kvalitetsansvarig fått hjälp av en produktionsledare som hjälpt till att svara på intervjun.
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1.4 Förkortningar

CBU Complete Build Up
CI Continuous Improvements 
FTT Frist Time Through
OEE Overall Equipment Effectiveness
JCMS Johnson Control Manufacturing System
JIT Just-In-Time
QFD Quality Function Deployment
SQA Support Quality system
TPM Total Product Maintenance
TPS Toyota Production System
VSM Value Stream Mapping

2. Metod och material

Vi har med hjälp av databassökning på Högskolan i Borås, hemsidor samt ämnesomfattande 
litteratur införskaffat teoretiska grunder och kunskap inom Lean Produktion och TPS. För att 
få inblick i arbetssätt och tillämpning/implementering i produktion har en semistrukturerad 
intervju genomförts med både en produktionsledare och kvalitetsingenjör på Johnson 
Controls. I en kvalitativ metod används semistrukturerade intervjuer där man kikar på 
frågeområden istället för detaljerade frågor (Lindh & Lisper, 1990).

En kvalitativ studie utgår från att verkligheten kan uppfattas på många verkliga sätt och att det 
inte finns en objektiv sanning. Den kvalitativa studien används med fördel av att den är 
explorativ dvs , när man vet väldigt lite om en frågeställning. (Malterud, 2009).
Förhoppningsvis kommer vi efter vår studie kunna finna vad som krävs för att man skall 
kunna implementera Lean och hur Lean Produktion lämpligast anpassas till den egna 
verksamheten samt vilka resultat man kan förvänta sig. 

Inledningsvis valde vi att vidga vyerna och fördjupa oss inom TPS och Lean främst med hjälp 
av litteraturstudier med relevans för projektets ämne med hjälp av sökorden som angivits. Den 
kunskap och förståelse litteraturen givit har lett till att vi enklare kunnat identifiera 
förutsättningar och risker med implementering av Lean i sin produktion. Efter all teoretisk 
behandling vi utfört har vi kunnat summera och formulera frågorna för intervjun på Johnsson 
Controls. 

Efter en intervju på̊ Johnson Controls fick vi svar och material från där man vidare kunde 
undersöka deras Lean Produktion mer utförligt och vilka resultat det medfört samt hur de gick 
tillväga.
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3. Företagsbeskrivning 

Detta kapitel introducerar Johnson Controls som företag. Johnson Controls erbjuder tre 
verksamheter; Automotive Experience, Power Solutions och Building Efficiency. I denna 
rapport har vi valt att fokusera på just Automative Experience som är underleverantörer till 
fordonsindustrier. 

3.1 Johnson Controls

Johnson Controls är ett globalt företag som är en världsledande leverantör av kompletta stol-
system för fordonsindustrin. Huvudkontoret är beläget Milwaukee, Wisconsin USA med 
sammanlagt 170 000 anställda på mer än 1300 platser som servar kunder i 125 länder. 
Automative Experience är leverantörer av allt från stolskum, metallstrukturer och 
mekanismer, detaljer, tyg till stol-system för fordonsindustrin.
Företaget har expanderat avsevärt efter att professorn Warren Johnson grundade företaget 
1885 för tillverkning av sin egen uppfinning, den elektriska rumstermostaten. Företaget 
erbjuder idag innovativa bilsäten som gör körningen för kunder till en säkrare och mer 
komfortabelkörning (http://www.johnsoncontrols.co.uk).

Precis som principerna för ”The Toyota Way” finns det motsvarande ”The Johnson Controls 
Way” vilket tyder på att företaget har ett eget sätt att jobba på. Johnsons Controls är här 
tydliga med att de strävar efter att bli bäst på det de gör. 

VD och koncernchef Alex. A Molinaroli citerar i en rapport (The Johnson Controls Way 
2014, 34)  

As we make deliberate choices that play to our strengths, and prioritize 
strategies that deliver the most value to our customers and shareholders, 
we will continue to enjoy the success that has defined our company for 
the past 130 years.

Detta uttalande från Vd:n Molinaroli tyder på att företaget värderar värde för kunden med 
hjälp av strategier för att lyckas med detta. 

3.2 Personal 

Johnson Controls framgång aktiveras genom hängivenhet och engagemang från 170 000 
anställda runt om i världen. Det finns frihet för anställda att utrycka idéer, utgöra en skillnad 
och växa inom företaget vilket är en av anledningarna till företagets fortsatta tillväxt. 
Företaget är kundfokuserat vilket sätter press på personal att ständigt förnya och förbättra 
produkter, lösningar och tjänster. Ledningen sätter stort värde i att utveckla engagemang och 
ledarskapsförmåga hos de anställda. Detta sker i mild atmosfär som välkomnar tankar och 
idéer hos anställda. 

Ett bevis på att företaget stöttar ledarskapsutbildning är företagets donation på 10,1 miljoner 
dollar 2014 för ideella samhällsorganisationer. Företaget skapade ett program 2006 kallat, Blu 
Sky Involve vars syfte var att uppmuntra anställda att bilda frivilliga grupper som arbetar 
med att stödja ledarskap. Företaget ser de anställda som dess framtid och är stolta att erbjuda 
studenter ett ledarskaps program, vid namn Conversation Leadership Corps som erbjuder 
praktikplatser och sommarjobb till mer än 3000 studenter varje år. 
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Johnson Controls är en arbetsgivare där uppfinningsrikedom och kunskap är välkomna och 
resultatet av detta är 61 år av ökad försäljning i rad. Företaget utmanar de anställda till 
innovation och att applicera ens talang och kunskap där resultat genererar fina bonusar 
(Johnson Controls 2015).

3.3 Automative Experience

Johnson Controls Automative Experience tillverkar bilsäteskomponenter såsom  
metallstrukturer & mekanismer, sätesskum och sätesklädsel. 
I sin produktion har de vissa nyckelfaktorer som tillämpas i verksamheten. 

 Effektiva mönster som bygger på standardiserade kärnprodukter. 

 Standardutrustning som underlättar för snabba förändringar med effektiva 
verktyg. 

 En tendens till Lean Produktion som är anpassade till kundens behov.

 Effektiv kompetent arbetskraft med teknisk expertis.

 Utveckling och standardisering inom industrin och hela företaget.

Målet med dessa faktorer inom företaget är att eliminera slöseri, reducera risker, billigare 
lösningar och höja kvalitén på produkter. Syftet med ständiga förbättringar, processer och 
tekniker är att tillämpa de på verksamheten och därmed öka tillverkningskvaliteten 
(http://www.johnsoncontrols.co.uk). 

5



4.  Teori

Den teoretiska delen ger läsaren inblick i produktionsekonomiska begrepp som beskrivs i 
rapporten. Sedan har även fokus riktats mot Lean Produktion från ett perspektiv där filosofin 
och principerna är hämtade från TPS. Vidare presentera viktiga principer som kan vara bra för 
en verksamhet om de används på rätt sätt.

En del av examensarbetet innebar att få fram metoder för implementering av Lean på 
verksamheten. Efter att dessa metoder presenterats så har det genom en teoretisk djupare 
förståelse tagits fram risker och förutsättningar för denna process. 

Figur 1. Illustrerar uppbyggnad av teori för denna rapport.

4.1 ´Toyota Production System (TPS)

För att få en förståelse för The Toyota Way måste man först börja med familjen Toyota. 
De var uppfinnare och idealister som fick lärdom genom prövning och hade ett ideal om 
bidrag till samhället. Det skall även klargöras att TPS och The Toyota Way inte är detsamma. 
TPS är mer utvecklad och komplex än de principer som utövas i The Toyota Way. Med detta 
sagt bör det tilläggas att utvecklingen av TPS framgångar är kopplade till utvecklingen av The 
Toyota Way (Liker 2004). 

TPS var nästa stora utveckling inom effektivisering av processer efter Henry Fords 
massproduktion av Ford. Utanför Toyota är TPS mer känt som ”Lean Production” eftersom 
detta var vad författarna kallade det i den bäst säljande boken: Lean Thinking. (Womack & 
Jones 1996). De klargjorde i sin forskning att Lean härstammar från TPS och Toyotas 
utveckling utav det.

4.1.1 Eliminera Muda
Value Stream Mapping (VSM) är ett verktyg för att hjälpa en att se och förstå flödet av 
material och information som en produkt under processen avancera från ett steg till ett annat. 
Vad som menas med VSM kortfattat är att man helt enkelt följer och spårar en produkts 
produktionsmönster från kunden till leverantören för att bearbeta till kund (Tiwari & Sharma 
2014). 
Lägre produktionskostnader tillsammans med responstid till kunden och högre 
produktkvalitet är resultat man kan förvänta sig vid tillämpning av VSM inom produktion 
(Womack & Jones 2012). 
Lacerda, Raquel och Alvelos genomförde en fallstudie på en verksamhet inom bilindustrin 
och fick fram att implementering av VSM är fundamental för reduktionen av slöseri för att 
höja kvalitén och produktionseffektiviteten. 
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Muda är det japanska ordet för eliminering av slöseri. 
Toyota har identifierat 7 typer av icke värderande processer inom en tillverkningskedja. 

1. Överproduktion: produktion av objekt där det saknas order, vilket resulterar i onödig 
lagerhållning, personal och transportkostnader. 

2. Väntan: material som inte till hands när de behövs skapar stora kostnader. Det leder även 
till försenade processer och driftstopp. 

3. Onödiga transporter: långa distanser, ineffektiva transporter, materialflyttning. 

4. Fel processer: Ineffektiva processer p.g.a. dåliga verktyg som orsakar defekter i 
produktion. Slöseri genereras när man förser mer värde för kunden än den är villig att betala 
för. 

5. Lagerhållning: skadade gods, transport och lagerhållningskostnader, överskott av råvaror. 

6. Onödig rörelse: all onödig rörelse som en anställd måste utföra under deras jobb såsom nå 
verktyg, stapla även gå räknas som slöseri. 

7. Defekter: Produktion av defekta delar eller förbättring. Reparation eller skrotning, även 
inspektion leder till slöseri av tid och arbete. 

Liker (2004) har även tagit sig friheten att inkludera en åttonde slöseri. Därav nämns det 
ibland som 7+1 muda. 

8. Medarbetarnas outnyttjade kapacitet: Genom att inte ge ens anställda möjlighet att få sin 
röst hörd, riskerar verksamheten att förlora avgörande idéer, förbättringar samt färdigheter.

4.1.2  14 Ledningsprinciper från TPS.
När man implementerat TPS i sin verksamhet så har arbetet bara börjat. Den verkliga 
implementeringen av Lean ligger i att få de anställda till att bidra. Det är välkänt att Toyota 
förlitade sig till de anställda och till deras förbättringsförslag, fast Toyota sträckte sig längre 
än så. Toyota uppmuntrade de anställda till att komma med förbättringar och i verkliga fallet 
var det ett krav. I Figur 1 (Liker 2004) kan man se hur författaren delat in de 14 principerna i 
4 sektioner. 
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                              Figur 2. The ”4 P” model and where most companies are (Liker 2004)

Långsiktig filosofi
Princip 1.   Basera ledningsbeslut på långsiktigt tänkande, även då det sker på 
bekostnad av kortsiktiga mål.
De anställda har ett viktigare syfte än att bara tjäna pengar, vilket är att företaget hela tiden 
förbättras. Meningen med pengarna är inte att utöka sin portfolio, utan att investera i 
framtiden så att vi kan fortsätta jobba vidare. Kortsiktiga mål är inte intressanta om det inte 
ger värde för framtiden. Detta tankesätt ligger som grund för övriga principer. 

 
Rätt process kommer producera rätt resultat
Princip 2.   Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan.
Det kan lätt misstolkas att ”snabbare” i ett flöde kan riskera kvalitén. Det gäller att använda 
sig utav rätt processer. Fel processer kan resultera i kaos och dålig kvalité. Låt rätt människor 
planera dessa processer, samla ihop dem och låt de få fram processer som bidrar till 
kontinuerliga processflöden och du kommer få mer fart på produktionen, bättre produktivitet 
och kvalitétsresultat.  

Princip 3.   Använd ”pull” system för att undvika överproduktion. 
Toyota använde  sig av ”Kanban” som betyder kort. Ett Kanban-kort i produktionen signalerar 
för material behov i näringskedjan. Kanban är ett begrepp inom JIT produktionssystem och 
används för att tala om vad som ska produceras, när man ska producera den, och hur mycket 
man ska producera. Genom Pull effekten minskar man effekten av överproduktion. 

Princip 4.   Jämna ut arbetsbelastningen (heijunka)
Heijunka betyder utjämning i produktionen gällande volym och produktmix. För att undvika 
en hög arbetsbörda med massa övertid ena veckan för att sedan vara mycket lugnare nästa 
vecka är det viktigt att balansera arbetsbelastningen. Fördelar är att man ökar flexibilitet, 
reducerar risken för osålda produkter och balansen av användningen av maskiner och arbete.

Princip 5.   Bygg upp en kultur där man stoppar processen för att lösa problem, så att 
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kvalitén blir rätt från början (Jidoka).
Jidoka är en annan pelare inom TPS och betyder att man bygger i kvalitét där det ska vara lätt 
att göra rätt,  och snabbt stoppa processen om något ändå går fel för att undvika kommande 
fel. Problem uppstår hela tiden inom en produktion vilket är oundvikligt men antalet gånger 
just en defekt skall inträffa vill reduceras till just 1 gång. Det är viktigt med ett visuellt system 
som säger ifrån om något är fel då människan inte kan uppfatta om en skruv är tillräckligt 
dragen ibland. 

Princip 6.   Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och 
personalens delaktighet. 
När en defekt upptäcks är den första frågan: användes ett standardiserat arbetssätt när 
defekten inträffade? En ledare kollar då efter arbetssättet arbetstagaren utövat för att leta efter 
avvikelser. Skulle det visa sig att arbetstagaren följt standardiseringen måste arbetssättet 
modifieras. Det utförs då en orsaksanalys med syfte för förbättring. 

Princip 7.   Använd visuell styrning, så inga problem förblir dolda. 
För att hitta dolda fel använder man sig av ett ”5S program” för att eliminera slöseri. 5S 
skapar ett program för att förbättra arbetsmiljön. Visuell styrning handlar om att förbättra 
värdeflödet. Det hjälper anställda se hur det ser ut. Det visar vart produkter finns, hur många 
som finns och standardproceduren för att göra någonting. 

Princip 8.   Använd bara pålitlig, väl utprövad teknik som stöder personalen och 
processerna. 
Ny teknologi skall endast tillämpas efter att det testats för att försäkra om det tillför värde.
På samma sätt som arbetssätt förbättras måste även program uppdateras eller bytas ut när det 
finns ett värde i det. Det skall dock klargöras att människor värdesätts högre än teknologin. 
Människor utför arbetet datorer sparar och förflyttar information.

Tillföra värde till organisationen genom att utveckla ens anställda och 
partners 
Princip 9.   Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter företagets filosofi 
och lär ut det till andra. 
Använd den kompetensen inom företaget och värdesätt den samt utnyttja den istället för att 
leta efter den utanför företaget. En ledare skall se till så att arbete blir utfört och agera som en 
förebild för de anställda så att de känner gemenskap och acceptans för att vilja förbättra 
företaget inom ramarna för filosofin. Grundregeln för ledare är att sätta kunden i fokus. 

Princip 10.   Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi. 
System är till för att stödja team att skapa värde. Fast det är inte teamen som skapar värdet 
utan det är individerna. Teamen motiverar och lär från varandra. De kommer med idéer, hur 
som helst så är det individerna som utför det detaljerade jobbet som är nödvändigt för att 
producera en produkt. Därför läggs resurser på att utveckla människor inom företaget. 

Princip 11.   Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att 
utmana dem och hjälpa dem till bättre. 
Inom fordonsindustrin rapporteras det konstant att Toyota är deras bästa kund bland 
leverantörer samtidigt som det är deras tuffaste. Det beror på Toyotas höga krav där de 
förväntar sig att leverantörerna följer dessa standarder. Därför erbjuder Toyota denna expertis 
för deras kunder så att leverantörerna kan nå dessa mål. 
Kontinuerlig lösning av grundläggande problem driver organisatorisk lärande
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Princip 12.   Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen (Genchi 
genbutsu).
Hur produktionen ser ut går inte att skriva med ord utan man måste gå och se med egna ögon. 
Följs standardiserade arbetssätt? Är det JIT? Levereras delar innan de behövs? Detta är frågor 
som bara kan svaras med att gå och se med egna ögon för att få en förståelse. Används andon 
(hjälpsignal) för hjälp och stoppas bandet om det är nödvändigt, hur svarar lagledarna och 
produktionsledarna till detta? Detta grundar beslut på faktisk observation. 

Princip 13.   Fatta beslut långsamt, och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ, 
verkställ snabbt. 
Hastiga beslut utan noga granskning kan komma sig att bli kostsamma. Därför är det viktigt 
att beslut fattas med grund av så mycket information som möjligt. Besluten skall noga 
övervägas för möjliga konsekvenser och risker. När besluten är tagna är det dags att verkställa 
detta skall ske så fort som möjligt för att inte slösa tid och resurser helt i onödan. Det är alltid 
billigare att göra förändringar i planeringsskedet än när en produkt är färdigställd. Alla 
inblandade bör delta vid diskussionen av alternativ. 

Princip 14.   Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera (hansei) och 
ständigt förbättra (kaizen).  
För att komma till rotorsaken används Kaizens välkända ”5 varför”. När man hittat rotorsaken 
är det dags för att hitta lösningar. Tanken är att hela tiden förbättras. Detta är en filosofi man 
använder inom en lärande organisation som aldrig känner mättnad. Viktigt att bevara 
kunskapen inom företaget och dess framtid. 
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4.1.3 Standardiserat Arbetssätt
Standardiserade arbetssätt sätter standarden för produkttillverkningsmetoden Kaizen och 
kontroll av effektiva produktionssystem. Metoden bygger på att producera hög kvalité och 
säkerhet samtidigt som det ska vara ekonomiskt gynnsamt. Det finns inget utrymme för 
Kaizen där det inte finns standardiserade arbetssätt. Kaizen bygger på standardiserade 
arbetssätt, omplacering av arbetskraft, reducera defekter inom kvalité, utökning av 
produktionskapacitet samt layout och visuell kontroll (Khanna Ravi Shankar 2008). En 
framgångsrik Leankultur drivs av ständiga förbättringar med en arbetsmiljö där arbetsledaren 
kan lämna en arbetsplats och berörda anställda kan driva kontinuerliga processförbättringar 
med högre kvalitet som mål (Zarbo 2012). 

Tre element inom standardiserat arbetssätt som är värda att ha kunskap om för att lyckas med 
standardiserad arbetssätt.

Takttid

Takttiden är tiden det tar att producera en enhet enligt efterfrågan. 
Ex. har vi ett 8 timmars skift med en efterfråga av 200 delar räknas takttiden ut på följande 
sätt: 

                      Takttid = Total daglig produktionstid/total daglig efterfrågan.  

                                   8 * 60 * 60                                28800

    Ex.    Takttid =                            =                            =  36 sek 
                                                         200                                         200

En förutsättning för att processer ska fungera utifrån ett taktat flöde är att arbetsmomenten 
sker med minimala variationer (Sörqvist 2013). 

Work Sequence 

Det är sekvensen där operatören får fram objekt, få de att passa med maskinerna, tar bort och 
tillverkar alla komponenter. D.v.s. allt arbetsoperatören kommer göra (Sörqvist 2013).

Standard in-process work

För en kontinuerlig process där delar rör sig från en operation till nästa, bör målet i processen 
vara att det endast ska vara en del. Baserat på cykeltiden är detta inte möjligt men bör vara en 
strävan. Antalet delar i processen beror på verksamheten. Ju bättre linjebalansering, desto 
mindre delar krävs mellan operationerna. Den viktigaste delen här är att undvika flaskhalsar 
då den långsammaste processen har reservdelar till hands. Annars resulterar det i förlorad tid 
och övertid krävs (Khanna Ravi Shankar 2008).
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4.2 Fem Principer för Lean Thinking

Leans huvudsyfte är att systematiskt eliminera slöseri av resurser och sätta värde utifrån 
kundens perspektiv. Värde kan bara definieras av slutkunden och det är producentens uppgift 
att skapa värdet och helst överträffa kundens förväntningar. Denna uppgift kan sammanställas 
i Lean thinkings 5 principer för verksamheter som vill implementera Lean Produktion 
(Womack & Jones, 1996). 

 Specificera värdet utifrån kunden

 Identifiera värdeflödet

 Kontinuerligt flöde

 Kundorderstyrning

 Perfektion

Specificera värdet utifrån kunden 
Lean Produktions sätt att leda verksamheter inom produktion har lett till stora framgångar 
inom företag runt om i världen. För att ge ett företag en chans krävs kompetens och kunskap 
inom företaget för att lyckas implementera detta förbättringsprogram. 

En grundläggande idé inom Lean Produktion är att verksamheten fokuserar på värdet utifrån 
kunden.
Allt som inte skapar värde är muda och skall elimineras efter att det först har identifierats. 
Verksamheten skall utgå från själva kundvärdet. För att lyckas med detta krävs att man 
identifierar värdeflödet som skapar detta kundvärde som verksamheten strävar efter. 
(Bergman & Klefsjö 2011).

Det är i slutänden alltid kunden själv som avgör om en produkt eller tjänst håller kvalitét 
utifrån sina behov. 

Här nedan presenteras två av de verktyg och metoder som används för att sätta kunden i 
fokus.  Quality Function Deployment funkar på så sätt att de sätter processerna i fokus för att 
tillfredsställa kunden. Den andra trycker på ledningens roll i själva verksamheten. 

4.2.1 Quality Function Deployment (QFD)
QFD är ett verktyg som används för att skapa en kundanpassad planering genom att analysera 
kundens behov och krav. Resultatet analyseras sedan med den dåvarande produkten för att 
förstå vad som måste förbättras. Förändringsalternativen bygger på kundkrav och 
kunduppfattning. På så sätt lyckas man anpassa produkten efter kundens förväntningar. 
Resultatet genererar mindre reklamationer (The Lean Toolbook 2007).
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4.2.2 Ledarskap
Lean handlar mycket om ledarskap och dess sett att leda en verksamhet vilket ställer krav på 
ledarna. Ledarskapets engagemang är A och O huruvida en satsning på Lean blir 
framgångsrik. Gott ledarskap handlar mycket om pedagogik för att lyckas få människor att 
göra det som är viktigt för verksamheten. Det är även viktigt att ledarna är närvarande i 
produktionen för att ständigt möta och höra vad medarbetare och kunder tycker och tänker, 
endast då kan de rätta besluten fattas (Sörqvist 2013).

Identifiera värdeflödet
Den andra principen bygger på utformningen av de interna processerna. Det är viktigt att 
tillföra värde i varje processteg i produktionskedjan. En optimal process skulle kräva 100% 
värdeskapande aktiviteter vilket i praktiken är nästintill omöjligt. Det visar sig att det i själva 
verket vid analyser att man är långt ifrån dessa förhoppningar. Det framgick att 65 % av 
företagets aktiviteter inte skapar värde för kund muda. 32 % är nödvändigt icke-
värdeskapande och 3 % är värdeskapande (Sörqvist 2013).

4.2.3 Enstycksflöden
Inom produktionsindustrin brukar det talas om batcher. En batch är ett bestämt antal produkter 
som går genom en process. Problematiken är att det uppstår väntetider när en batch går från 
ett steg till nästa i olika processer. Lean däremot jobbar på så sätt att en produkt i taget skall 
gå igenom varje aktivitet utan några som helst avbrott. Detta ökar andelen värdeskapande 
aktiviteter (The Lean Toolbook 2007).

4.2.4 Värdeflödesanalys
En värdeflödeskarta ritas upp efter förståelse för kunderna och deras behov analyseras. Det 
innehåller fysiska flödet av material, produkter, kunder etc. samt informationsflöde som krävs 
för att skapa värdeflödeskartan. Under arbetet analyseras värdeflödet och övrig viktig faktum 
för att slutligen utveckla ett mer komplett flöde baserat på nuvarande flöde och brister och 
övriga principer inom Lean. En fördel med värdeflödesanalysen är att man minskar risken för 
suboptimeringar eftersom man analyserar hela flödet och inte bara en avdelning. (Sörqvist 
2013) 

Kontinuerligt Flöde 
Inom Lean talas det ofta om flöde. Med detta syftar man på behov av arbetsmiljöer utan 
avbrott och kontinuerliga flöden i alla centrala viktiga processer inom hela verksamheten. 
Leans flödetankar inom biltillverkning är lätta att visualisera genom det löpande bandet. Bilen 
rör sig fram i banan konstant där medarbetare monterar de olika bildelarna efterhand. Genom 
ett bra flöde skapas effektivitet och korta ledtider. För att lyckas med kontinuerliga flöden 
inom en verksamhet krävs identifikation av de naturliga grundflödena. Här nedan presenteras 
några metoder och verktyg för ett kontinuerligt flöde (Rother & Shock. 2001).
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4.2.5 Little´s Lag 
För att matematiskt beskriva ett flödes egenskaper brukar man använda sig av Little´s lag som 
förklarar förhållandet mellan flödets genomloppstid, cykeltid och antal enheter inom aktuella 
processer. 

                   Genomloppstid = Cykeltid X antalet enheter i arbete 

Formeln bevisades av John Little som också givit formeln dess namn. 
Genomloppstiden består av tiden från det man startar produktionen tills den är färdig. 
Cykeltiden är tiden det tar för en enhet att ta sig till nästa enhet. Antalet enheter i arbete är det 
totala antalet enheter som finns inom ett systems gränser. 
Det är dock krångligt att kombinera en hög resurseffektivitet med ett snabbt flöde eftersom att 
man ska ha arbete att utföra, vilket leder till ett högre antal enheter i arbete som i sin tur ger 
högre genomloppstid (Sörqvist, 2013).

4.2.6 Rättssäkra kritiskt arbete – Poka-Yoke 
En strategi man använder inom Lean för att undvika fel och brister inom sin produktion är att 
skapa omöjlighet eller åtminstone göra det svårt för fel att tillkomma. Detta brukar benämnas 
som felsäkring eller rättssäkring (Shingo 1984) eller mer känt som den japanska beteckningen 
Poka-Yoke. Avsikten är att förhindra och förebygga potentiella fel. Olika tillvägagångssätt för 
att implementera Poka-Yoke (Nikkan Kogyo Shimbun 1988).

Här nedan nämns 7 tillvägagångssätt. 

 Eliminering av felmöjligheter- riskabla moment i en process byts ut mot stabila.

 Felsäkra anordningar- anordningar där det bara finns ett sätt att utföra arbetet.

 Underlättande av arbetet- risken för fel minskas med hjälp av tydliga 
instruktioner.

 Öka upptäckssannolikheten- inför granskning, tillsyn, revision och uppföljning.

 Redundanta system om ett system ”kraschar” skall det finnas en ”back-up”.  

 Säkrad kommunikation- orsak till fel uppstår vid kommunikationsfel. 

 Minska Feleffekterna- fokusera på effekterna om de skulle uppstå fel. 

4.2.7 Kanban-kort 
För att inte ha fler produkter än nödvändigt brukar man använda ett system vid namn Kanban,
vilket är en informationsbärare som innehåller informations- och tillverknings order som 
skickas till föregående processteg när signal för behov finns. Detta brukar ske med 
beställningskort, Kanban-kort. Korten innehåller information om produkten. På detta sätt 
minimeras antalet enheter i arbete (Sörqvist, 2013). 

Kundorderstyrning
Lean har en strävan att inte producera produkter utan att ha en kund. Det är kunden som 
bestämmer efterfrågan som sedan startar produktionen. Processen är kundorderstyrd. 
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Produkterna är inte masstillverkade så det finns utrymme för flexibilitet och variation mellan 
producerade enheter (Lindh 2004). Kundorderstyrning bör vara en prioritering då man annars 
kan hamna i fällan för överproduktion som är den värsta slags slöseri man kan tänka sig 
eftersom det i princip genererar sex andra slöserier (Rother & Shook´s 2004). 

Perfektion 
Man kan aldrig uppnå ren perfektion utan det skall vara ett mål man alltid försöker nå. Ett 
förbättringsarbete kan aldrig slutföras utan pågår kontinuerligt och är den sista och femte 
principen. Tidigare har det presenterats 7+1 slöserier. Här nedan presenteras verktyg och 
metoder för ständiga processer. 

4.2.8 Kaizen 
Kaizen är ett japanskt begrepp för förbättring av processer. Kaizen innebär förbättringar i små 
steg av befintliga processer (Womack & Jones 1996). För att kaizen skall fungera effektivt 
krävs att ledningen är delaktig för att involvera medarbetare. 

4.2.9 Ordning och reda genom 5S 
Det har nämnts tidigare i TPS Princip 7 om 5S och visuell styrning för att eliminera slöseri. 
5S skapades med avsikt att skapa ordning och reda i tillverkningen. Den svenska 
översättningen för 5S är (sortera, strukturera, städa, standardisera och självdisciplin. Många 
positiva effekter kan uppnås så som medarbetares motivation och arbetsglädje påverkas av 
ordning och reda i en verksamhet (Sörqvist 2013). 
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4.3  Lean Implementering

Man har länge och ofta talat om att Lean är någonting som man implementerar, inför eller 
tillämpar. Vidgar man synen en aning inser man omgående att Lean är ett sorts tillstånd man 
vill uppnå, ett sätt att tänka och vara på. Ett tillstånd som går ut på ständiga förbättringar, 
kundfokus samt värdeskapande. Det man i själva verket menar med att implementera är att 
''omvandla verksamheten till Lean'', men man kan som oftast uppfatta det endast som 
praktiska förändringar (Bicheno et al. 2013).

När man väl i en verksamhet förstått vad Lean är ställs man inför en utmaning. Vilka metoder 
och tekniker ska man implementera i sin verksamhet? Hur ska man tillämpa de på smidigast 
sätt? Vilka förutsättningar krävs för en framgångsrik implementering?

Lean arbetet är något man aldrig ''slutför'', därför är det viktigt att ständigt utvecklas och 
förändras mot det bättre. För att utveckla verksamheten mot Lean krävs målmedvetenhet, 
långsiktighet samt disciplinerad planering (Womack & Jones, 1996).

4.3.1 Varför misslyckas man med Lean-implementeringar?
Det är långtifrån samtliga Lean-implementeringar går hela vägen i mål och förblir 
framgångsrika. Man har de senaste årtionden sett implementeringar av Lean i bilindustrin. Till 
en början har dessa förändringar lett till någorlunda förbättringar men sedan fallerat totalt 
p.g.a. diverse anledningar. Det är sällan Lean eller de olika metoderna som brister, utan allt 
för ofta ligger problemet i strukturen eller organisationen som försökt tillämpa eller 
implementera Lean (Bicheno et al. 2013).

1   Ledningens engagemang saknas eller är otillräcklig
Allt för oftast när Lean och liknande satsningar i verksamheter misslyckats har det berott på 
en aning inkompetent ledning eller att engagemanget inte är tillräckligt och i vissa fall saknas 
helt. De verksamheter som i dagsläget nått sina mål och är framgångsrika inom Lean kan ofta 
kännetecknas utav passionerade ledare som på personlig nivå utgör förebilder. I dag kan man 
se en avsaknad av dessa individer och då saknas den totala övertygelsen gällande 
förbättringsarbete vilket då leder till den huvudsakliga orsaken till att många påbörjade Lean 
verksamheter stannar upp eller misslyckas helt (Bicheno et al. 2013).

2   Dålig planering kombinerat med resursbrist
Lean-satsningar bromsas oftast upp p.g.a. tidsbrist uppstår när man skall genomföra de 
planlagda aktiviteterna. Det sker för att man i ett tidigt skede underskattar resursbehovet, 
dålig planering av Lean-processen eller att man har överambitiösa satsningar.  Ett 
förekommande problem är att orealistiska och orimligt höga ambitionsnivåer sätts upp 
(Bicheno et al. 2013).

3   Extrem kostnadsfokus kombinerad med bristande kundorientering
Ett stort antal verksamheter som i dag arbetar med Lean i sin organisation har valt att fokusera 
på de praktiska processerna. Man lägger ner resurser och all energi på att identifiera och 
lokalisera slöseri för att sedan få kortare ledtider som i slutändan resulterar i mindre 
kostnader. Det leder till ett mycket ensidigt arbete och man missar helt att utvärdera och skapa 
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ökat kundvärde vilket man skall göra i en Lean-organisation. Det är en av de stora 
anledningar varför många organisationer som satsar helhjärtat och är ambitiösa gällande Lean 
misslyckats och hamnat i kris, i vissa fall t.o.m. gått i konkurs. Allt detta skedde för att man 
åsidosatt kunderna och marknaden istället för den interna produktionen (Bicheno et al. 2013).

4   Fokus på verktyg/metoder istället för medarbetare och företagskultur
I många fall har man sett organisationer som huvudsakligen försöker införa olika metoder och 
verktyg av Lean som t.ex. 5S, Total Product Maintenance (TPM), Kaizen, Poka-Yoke m.m. 
Det är känt att de nämnda verktygen och metoderna är viktiga i en Lean verksamhet men 
Lean handlar om mycket mer än så. Man måste lägga stor vikt vid transformationen av 
företagskulturen samt medarbetarnas och ledningens utveckling. Missar man att utveckla 
personalen och ledningen som individer har man missförstått Lean och då blir hela 
implementeringen/satsningen kraftlös (Bicheno et al. 2013).

5   Fundamentalistisk inställning
Ett misstag som ofta görs är att själva målet blir införande av populära metoder/verktyg och 
man glömmer då av helt och hållet det ursprungliga målet/syftet med att införa 
metoden/verktyget. Människors syn på metoder/verktyg har utvecklats negativt, man tror att 
det är fullständiga lösningar som man kan implementera och luta sig tillbaka och förvänta sig 
förbättringar. Det är okunskap som leder till denna fundamentalistiska inställning som kan 
påverka arbetet i verksamheten på ett negativt sätt (Bicheno et al. 2013).

6   Kortsiktighet
Att skapa en framgångsrik och lyckad Lean verksamhet tar sin tid. Det som många 
organisationer gör idag är att de försöker använda Lean som en ''snabbfix'', dvs reparera 
brister och uppnå orealistisk höga mål på mycket kort tid. När man verkligen förstått Lean har 
man också insett att Lean är en resa utan ett slut, man strävar mot ständiga förbättringar och 
förändringar sker löpande. Det är därför viktigt att man arbetar med Lean långsiktigt och 
kontinuerligt och sätter realistiska mål, det kommer i sin tur leda till positiva resultat (Bicheno 
et al. 2013).

7   Brist i verksamhetens strategier och mål
Ett förekommande problem är att Lean satsningar tappar fokus och utgår inte från de 
fastställda strategier och mål som satts upp inom verksamheten. Det leder i sin tur till att man 
misslyckas med att uppnå de resultat och effekter som önskas då verksamheten inte utvecklas 
inom de områden som är relativa. Ledningen väljer även alltför ofta att fokusera mer på 
aktuella mål och strategier vilket leder till att det ursprungliga Leanarbetet inte prioriteras och 
hamnar i skymundan (Runebjörk & Wendleby 2013).  

8   Fel mätetal och mål
Man får det man mäter, ja det är en teori som oftast stämmer. Alla, verkligen alla i en 
verksamhet från VD till arbetare i produktionen kommer försöka mäta på ett sådant sätt så att 
hen sen bra ut enligt sina egna mätetal.  Det är en viktig faktor att känns till angående 
prestationsmätetal. När man väl väljer att justera processer och inte ändrad 
prestationsmätetalen kommer det sätta käppar i hjulet och man stöter på missuppfattningar 
regelbundet. Kortsiktiga mätetal leder även till kortsiktiga beteenden, allt detta måste man 
räkna med och vara beredd på för annars kan man få ett kontraproduktivt beteende i sin 
organisation (Bicheno et al. 2013).
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4.3.2 Transformation mot Lean
En transformation av en verksamhet innebär ett nytt sätt att se på, driva och leda 
verksamheten. Det handlar inte endast om att införa avgörande metoder och verktyg utan det 
är ett omfattande helhetsarbete. Metoder och verktyg är inom Lean komponenter och endast 
komponenter. Nyckelord som bör genomsyra Lean är kontinuerliga flöden, kundvärden, 
långsiktighet, aktivt och närvarande ledarskap, ständiga förbättringar och enhetlig utveckling 
som omfattar alla medarbetare.

Förändringsprocesserna för implementering kan vara problematiska till en början, här är det 
viktigt att ledningens redovisningssystem har haft en djupgående effekt på 
antagningsprocessen av Lean Produktion så att förändringen sker smidigt.
(Åhlström & Karlsson 1996) förklarar att redovisningssystemet har en viktig roll i förändring 
mot Lean Produktion eftersom att det kan tolkas som ett hinder mycket på grund av sin 
oförmåga att beskriva resultaten korrekt. Ett sätt att lyckas med detta är att höja nivån på 
analysstyrningssystem för Lean Produktion. 

Figur 3. Höja nivån på enheten för analys i ett redovisningssystem (Åhlström & Karlsson 
1996) 

Man kan kategorisera transformationen mot Lean i två delar, en strukturell och kulturell del. 
Den strukturella delen handlar om införande av 5S, eliminering av slöseriet, reducering av fel, 
ställtider och variation, balansering av flödet samt införande av dragande system och 
standardiserat arbetssätt. Den kulturella delen handlar om att utveckla företagskulturen mot 
det bättre. Man ska bedriva utvecklingsarbete gällande ledare och medarbetare, enhetlig 
utveckling. Samtliga i verksamheten skall förstå Lean och leva sig in i sin roll, ta sitt ansvar 
samt förstå den för att ta verksamheten framåt. Respekterar man medmänniskorna och 
utvecklar en förbättringskultur i företaget kommer man uppnå väldigt goda resultat.
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4.3.2.1   Strukturell transformation

Lean transformation är kärnan i detta avsnitt, de som söker den lyckliga genvägen måste vi 
göra besvikna då den ej existerar. Det är känt att varje Lean transformation är olika och 
specifik och därav finns det ingen gyllen regel. Det är de individuella inställningarna gällande 
kundbehovet samt verksamhetsförmågan som skapar specifika prioriteringar. Men det finns 
faktiskt mycket hjälpsamma och användbara ramar som kan bidra och hjälpa till att vägleda 
en implementering och på så sätt kan min åtminstone undvika att begå de vanligaste 
misstagen (Bicheno et al. 2013).

I Figur 4-7 tydliggörs ramverk för implementering samt skillnaden för ramverk och struktur 
mellan flödet och implementering.

Figur 4. Ramverk för frågor för Lean implementering (Bicheno et al. 2013)

Figur 5. En struktur och ramverk för flöde (Bicheno et al. 2013)
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Figur 6. Struktur och ramverk för implementering (Bicheno et. al 2013)

4.3.2.2   Kulturell transformation
De flesta studier samt erfarenheter visar tydligt att en uppoffrande och engagerad ledning är 
den faktor som har stor om inte avgörande betydelse hur en verksamhets transformation blir 
lyckad eller inte. Det är även viktigt att de utan någon högre befattning såsom 
produktionsarbetare också infinner sig i denna transformation och blir upplyst samt 
informerad om sin roll och ansvar.

För att man skall lyckas med sitt förbättringsarbete inrättar man en organisation för Lean. I 
organisationen skall det finnas tydliga roller med tilldelat ansvar samt tillhörande 
befogenheter, man måste då framställa arbetsinstruktioner och rollbeskrivningar. 

4.3.3 Ramverk för Lean transformation

Följande ramverk är hierarkiskt uppbyggda vilket betyder att de är mer konventionella, steg-
för-steg baserade modeller om man  jämför med de föregående strukturella som fokuserar på 
enormt på flödet. Detta ramverk är exemplariskt för långsiktig implementering och innehåller 
flertalet bra grundvisioner och tankesätt.

I figur 7-10 redogörs aktiviteter steg-för-steg för att förstå helheten av en transformation mot Lean 
med beskrivningar. I figurerna nämns fyra nivåer för att förstå transformationen som skall ligga 
till grund för en Lean-kultur 

Figur 7. Nivå 1. Förstå helheten (Bicheno et. al 2013)
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Figur 8. Nivå 2. Förstå principerna (Bicheno et. al 2013)

Figur 9. Nivå 3. Förstå kunderna (Bicheno et. al 2013)

Figur 10. Nivå 4. Bygga en lean-kultur (Bicheno et. al 2013)

1   Ledning
Ledningsgruppen har en central roll i hela organisationen för Lean. De skall se till att 
tillräckligt med tid för förbättringsarbete avsätts och ges högsta prioritet samt bedriva arbetet 
utifrån ett strategiskt verksamhetsperspektiv. Det ställs stora krav på organisationens ledning 
och de måste därför framstå som eldsjälar och visa ett glödande engagemang samtidigt som 
de aktivt deltar i Leanarbetet.

2   Sponsorer
Genom att etablera konkreta och tydliga chefsansvar i hela organisationen är vad sponsor i 
detta fall betyder. Varje chef måste ha ett strikt ansvar att förbättringsarbetet sker just på hens 
område. Man kan säga att sponsorn är uppdragsgivare för de eventuella 
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processtransformationer och förbättringar som sker. Det ger en tydlig bild av ledarskapet i 
verksamheten vilket underlättar för Lean.

3   Processägare och produktledare
Nästa steg i näringskedjan är produktledare/processägare, genom att inrätta specifika roller 
som produktledare/processägare skapas ännu ett ansvar som går ut på att definiera, utvärdera 
samt förbättra verksamhetens förekommande flöden. Det är upp till sponsorn att avgöra vilka 
befogenheter som skall tilldelas produktledaren/processägaren som i sin tur avgör 
ansvarsutsträckningen. Oftast är dessa befogenheter väldigt begränsade men i vissa fall har 
man valt att tilldela produktledare/processägare betydligt större befogenheter och 
resursansvar.

4   Leanledare
En Lean-ledare är en specialist gällande Lean och är väldigt viktig i organisationen om den 
skall skörda framgångar. Man väljer att utbilda någon ur den egna verksamheten till Lean-
ledare som skall arbeta heltid med att förbättra strukturer, metoder och verktyg som används i 
arbetet. En Lean-ledare fungerar som ett bollplank för hela organisationen och har en relativt 
central roll. Den lämpliga omfattningsnivån är ca 1 heltidsanställd Lean-ledare per 100 
anställda.

5   Lean-samordnare eller teamleader
För att föra Lean-arbetet och de ständiga förbättringarna ett steg närmare det operativa arbetet 
inrättar man en Lean-samordnare/teamleader. I de flesta fall har en Lean-samordnare detta 
som en begränsat uppdrag i sin heltidstjänst. Uppgiften handlar helt enkelt om att agera en 
pådrivare och se till pågående aktiviteter utförs samt till en viss nivå driva enklare 
problemlösning. Vid svårare problem eller uppgifter finner Lean-samordnaren stöd hos Lean-
ledaren.

6   Medarbetare
Den avgörande betydelsen ligger hos medarbetarna då det är dem som utgör grunden för 
verksamhetens arbete. Engagerade och delaktiga medarbetare resulterar i att företaget når 
framgång med Lean. Genom att ta del av medarbetarnas kunskap och åsikter kan man skapa 
en positiv inställning till de förändringar som olika förbättringar leder till.

4.3.4 Lean Ledarskap 
I många fall kan Lean Ledarskap vara en länk som saknas mellan verktygslådan och den 
ständigt förbättrande organisationen. Allt fler aktörer inser att fram tills nu varit blint inställda 
och fokuserade på de synliga parterna av Lean produktion system. Allt gällande 
processoptimering så som Kanban, 5S, SMED och många mer effektiva system som dock är 
kortvariga förbättringar. Efter ett antal år inser många aktörer att deras Lean program inte 
skördar fler framgångar och samtliga förväntningar inte uppnåtts. För att inte riskera att köra 
fast i ett sådant skede rekomenderas en 4P modell där samtliga 4 nivåer är obligatoriska för en 
lyckad lean implementering. De olika nivåerna är: filosofi (långsiktigt tänk), process 
(eliminering av slöserier, muda), people and partner (respect, challenge and grow them) och 
problem lösning (CIP and learning). Som tidigare nämnt är samtliga 4P viktiga för en lyckad 
Lean implementering och med facit i hand kan man se att många aktörer fokuserat mycket på 
det synliga P (process) där man eliminerar slöseri i processer men man ser en tydlig avsaknad 
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av de resterande 3P som är ''osynliga''. Eftersom man på senare tid insett betydelsen av Lean 
ledarskap som dessutom är svårare att lyckas implementera finns det inga tydliga klara 
manualer hur man implementerar eller tillämpar dessa och anses vara väldigt ''färskt'' område. 

Lean ledarskap är ett metodiskt tillvägagångssätt för ständiga förbättringar inom lean 
produktion system. Det beskriver även samarbetet mellan arbetare och ledare inom 
organisationen samt deras vilja att uppnå perfektion. Man kan säga att det finns fem element 
för lean ledarskap och dessa kan beskrivas med fem fundamentala principer (Dombrowski & 
Mielke 2014).

 
Figur 11. Fundamentala principer för Lean ledarskap (Dombrovski & Mielke 2014).

Olika metoder för implementering av Lean
Det är bra att det finns olika metoder för att implementera Lean på sin verksamhet eftersom 
du kan skräddarsy ett för just ditt företag. Det finns inget som säger att man skall jobba på ett 
visst sätt utan en verksamhet har möjlighet att kombinera olika strategier, system, flöden, 
revision och konsulter.
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Figur 12. olika tillvägagångssätt för implementering av (Bicheno et. al 2013)

4.3.5 Framgångsfaktorer
I denna rapport diskuteras en mängd faktorer där många har en stor betydelse gällande hur en 
Lean implementering kommer lyckas eller ej i en organisation. Som sammanfattning i detta 
avsnitt har vi valt att kalla en del av dessa för framgångsfaktorer och det är de som tas upp i 
följande stycke (Bicheno et al. 2013).

1 Fokus på ledarskap
Lean och dess förbättringsarbeten kan endast nå framgångar om de omfattas av engagerade 
ledare som har djup förståelse för Lean. Samtliga i ledningen måste vara målmedvetna och 
envisa i detta förbättringsarbete och de ska även tro på det för det är då de sprider en positiv 
aura i företaget. Om inte ledningen och cheferna tror på det de gör hur skall då arbetarna 
förstå sig på det? Det är därför viktigt att man verkligen tror på det man gör och lägger ner all 
tid som krävs för att på lång sikt uppnå sina mål (Bicheno et al. 2013).

2 Fokus på resultat
En framgångsrik start föder framgång. Inledningsvis bör man starta upp förbättringsarbetet 
med att identifiera befintliga problem och slöseri för att sedan eliminera dessa. Det ger i sin 
tur omedelbara mätresultat som kan verifieras och dokumenteras som framgång som skapar 
en positiv inställning och ett ökat intresse från samtliga gällande Lean (Bicheno et al. 2013).

3 Fokus på medarbetarna
Man vill skapa en tydlig förbättringskultur i verksamheten och det gör man bäst genom att 
låta den genomsyras av delaktighet. För att skapa ett stort engagemang hos medarbetarna är 
det viktigt att visa respekt och låta de göra sin röst hörd för det stärker den interna 
kommunikationen samtidigt som de känner sig delaktiga i förbättringsarbetet. Man kan även 
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ur medarbetarna få höra en och annan super-idé (Bicheno et al. 2013).

4 Fokus på kompetensutveckling
Vill man lyckas med Lean och förbättringsarbetet är det viktigt att man har utbildad personal 
på både teoretisk och praktiskt nivå. Det är de som skall förstå sig på och förändra de 
arbetssätt, metoder och verktyg som används i verksamheten. Man bör planera utbildningen 
så att fokus hamnar på personer i ledande befattningen som blir nyckelpersoner i leanarbetet. 
Det är de som skall bli specialister inom Lean och föra kunskapen vidare till medarbetarna 
(Bicheno et al. 2013).

5 Fokus på hela verksamheten
Man ska sträva efter att på lång sikt utveckla hela verksamheten mot Lean med andra ord inte 
endast produktions- och utförandeprocesser. Det är fullt förståeligt att till en början fokusera 
pilotprojekt, dvs att fokusera på avgränsade områden för att så snabbt som möjligt uppnå 
mätbara resultat i positiv riktning. Men man bör sakteligen försöka genomsyra hela 
verksamheten med en Lean anda (Bicheno et al. 2013).

6 Fokus på kunder
Det är viktigt att veta att en organisation eller verksamhet existerar endast om det finns 
kunder. Fokus bör därför läggas på att skapa värde för kunden och förbättringsarbetet värde 
ligger i slutkundens perspektiv. Förbättringsarbetets inriktning ska vara kundnytta, 
kundtillfredsställelse och kunder överlag. För att lyckas med det är det viktigt att arbeta med 
kundnära processer såsom försäljning och marknad, de ska även till en viss del vara styrande i 
Leanarbetet (Bicheno et al. 2013).

7 Fokus på processer
Lean handlar om att utveckla verksamheten och dess flöden, man tar fram fakta på de aktuella 
processerna för att studera och identifiera och åtgärda eventuella problem. Stor vikt skall även 
läggas på att reducera variationer som förekommer i processerna och ständigt sträva efter 
stabilitet (Bicheno et al. 2013).

8 Fokus på anpassning, utveckling och integrering
Det finns inga färdiga koncept som passar in i alla verksamheter. Det är därför viktigt att 
anpassa olika lösningar, metoder och verktyg utefter den egna organisationen för att nå 
framgång. Genom att lära från olika koncept och kombinera olika verktyg och metoder 
kommer man förmodligen att anpassa ett förbättringsprogram som är bäst lämpat för den egna 
verksamheten (Bicheno et al. 2013).

9 Fokus på enkelhet och handling
För att skapa en positiv inställning i en verksamhet är det viktigt att man skapar ett enkelt 
utförandesystem  som kännetecknas av sunt förnuft. Man skall prioritera de som direkt ger 
effekter och resultat som känns relevant. Strävan att uppnå resultat bör utgöra kärnan i ett 
framgångsrikt Leanarbete (Bicheno et. al 2013).
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5.  Nulägesbeskrivning

Efter att besökt Johnson Controls produktion av bilsäteskomponenter i Göteborg, Torslanda 
har vi fått en inblick i hur det kan se ut på ”bandet” samt hur det är att jobba har vi fått en 
djupare förståelse för hur det är att jobba med Lean. Som  komplement till detta har det gjorts 
en semistrukturerad intervju med Mikael Svensson (produktionsledare) och Ilco Atanovski 
(kvalitetsansvarig) som hjälpt varandra att svara på förberedda frågor. 

5.1 Produktionen

För att inte råka ut för överproduktion jobba man med JIT. 
Johnson Controls har fått ställa om till tre-skift i takt med att Volvo expanderar då det ställer 
högt tryck på alla Volvos Underleverantörer. Detta för att flödet skall bibehållas och skapa 
värde för kund men även för att få ut produkten i tid. 
I produktionen är Layouten flödesorienterad efter sätesrad i slutprodukt (framstol, baksäte, 3:e 
rad). Nya Volvo XC 90 som kräver en tredje 3:rad  har lett till att man infört en ny plattform 
som inte passar in i det normala flödet och därför har ett eget tillverkningsflöde.

Produktionslayouten på Johnson Controls är flödesorienterad och består av produktionslinor.
I nuläget har man kontrollanter utplacerade som kontrollerar så att det inte blir fel i. Här 
använder de sig av ”labels” för att märka produkter med information om defekter. Ett bra sätt 
för att eliminera slöseri.
Skulle det bli så att man på nått sätt måste stoppa banan noteras allt i ett system med 
information om orsak där lagledare och produktionsledare har en daglig styrning med 
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kortsiktiga och långsiktiga åtgärder med berörd part. Problem som inte kan lösas av 
produktionschefer tas upp till management. 

Enligt våra kontaktpersoner på Johnson Controls är nyckeln till en lyckad implementering av 
Lean inte endast konceptet att få de anställda att tro på det utan man måste få 
transformationen att påvisa resultat relativt snabbt för att det ska ge en effekt på de anställda. 
Utan detta kan det bli problematiskt att få en ledare att utföra sina uppgifter på ett rättvist sätt 
med berörd personal.

5.2 Förbättringar

Johnson Controls arbetar med ständiga förbättringar ”roadmaps” upprätthålls med en 
avdelning vid namn ”Contionous Improvements” bearbetar förbättringar. För att även ta till 
sig och lyssna till vad medarbetare har att säga finns principen ” Empowered by peobple” som 
är i utvecklingsstadiet och i takt med dess utveckling kommer medarbetare få mer att säga till 
om. 

Johnson Controls ser stor vikt i att jobba med deras samarbetspartners där de gör ”Gemba-
Walks” dvs de går ut i produktionen och ser med egna ögon. Detta görs med kund två gånger 
per vecka, där problem och lösningar tas fram. 

Johnson Controls produktionssystem SCILL, är ett shop floor system som bland annat kan 
spåra produktionens takt, kvalitetsavvikelser samt produktionens effektivitet. Med detta 
system kan man följa upp både korta och långsiktiga som man implementerat på ens system. 
Det är ett underlättande system för det dagliga arbetet.  

6. Analys  

Efter djupare studier och teoretiska grunder samt kontakt med Johnson Controls har vi 
fastställt att det ultimata kravet för implementering av Lean på sin verksamhet ska bli lyckad 
är att man har en förstående samt kompetent Ledning med viljan och ambitionerna att ständigt 
utveckla och förbättra verksamheten. Det finns även ett flertal verktyg till hands att välja 
mellan beroende på vilken verksamhet man sysselsätter sig med. Det är inte så lyckosamt att 
använda samma Lean metod för bilindustrin som det kanske är för sjukhus. 

6.1 Teoretisk analys

Efter att ha fastställt teorin i denna rapport är det dags att återkoppla. Det har nämnts principer 
och strategier som bör följas som ramverk för en lyckad transformation i olika nivåer. 
Eftersom att det inte finns en lathund för hur Lean skall implementeras ges varje företag 
friheten att välja just de principer och strategier som kan generera maximal effekt.  

Likers 14 ledningsprinciper som karaktäriserar Lean produktion ställer en verksamhet inför 
tuffa utmaningar med dess filosofi med långsiktigt tänkande, processer för att eliminera 
slöseri och bli en lärande organisation som hela tiden jobbar med CI.  

Likers tankar och begrepp har stått som en del av grunden för teorin i denna rapport och 
boken ”The Toyota Way” kan ses som en väldigt effektiv handbok för hur man kan lyckas 
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med detta sagt betyder det inte att man kan garantera ett positivt resultat. 
För att lyckas med att eliminera slöseri krävs att man lyckas identifiera icke värderande 
processer och reducera dessa (Liker 2004). Det har nämnts 7+1 slöseri och vi vill trycka extra 
noga på ”outnyttjade resurser” eftersom att de kan komma att vara avgörande för en 
verksamhets framtid. 

Womack & Jones förklara Leans 5 principer där man ska specificera kundens värde och 
använda sig av verktyg och hela tiden sträva efter perfektion. Poka-Yoke är ett sätt att 
rättssäkra kritiskt arbete så att man kan gardera sig från fel och brister i sin produktion. Detta 
verktyg är av stort värde exempelvis om man vill slippa kassera massa material eller slippa 
stopp i produktionen som är mycket kostsamt (Shingo 1984). Det finns även en moralisk 
aspekt i hur mycket man ska förbättra, skulle man förbättra produktionen så mycket att 
maskiner och robotar konkurrerar ut arbetare? Detta är frågor vi väljer att undvika att svara då 
det skulle behövas en ny rapport för endast detta. 

Johnson Controls är likt många andra företag i  samma bransch fast i en sluten cirkel. Med det 
menas att man sedan införandet av Lean fokuserat på hur man skall implementera sina 
verktyg på lämpligast sätt samt att delvis upplysa samtlig personal angående dessa 
förbättringar vilket inte är helt fel. Men för att man ska lyckas med implementering av Lean 
och att hela verksamheten ska genomsyras av en Lean anda är det verkligen viktigt att hela 
den mänskliga kedjan inom verksamheten får rätt utbildning, kompetens, information och 
förståelse för vad Lean är samt vad det går ut på (Womack & Jones, 1996). Det är först när 
man lyckats med detta man kan ta sin verksamhet till nya nivåer och konkurrera på ett helt 
annat sätt. JC har implementerat Lean relativt bra och man använder sig av klassiska Lean 
verktyg och principer samtidigt som man försöker upplysa personal, ledning samt leverantörer 
om Lean arbetet som pågår på företaget.

Det finns dock en risk att man i ett framtida skede kör fast och inte fortsätter att förbättras och 
utvecklas eftersom ledningen och personalen inte utvecklats på den personliga nivån som 
Lean-medarbetare, samtidigt som de tekniska lösningarna och Lean-verktygen avancerat 
framåt. Det är vad den senaste tidens forskare och studier visat, företag kör fast p.g.a. detta 
dilemma men samtidigt medger de att det inte finns direkt relevant forskning eller klara 
riktlinjer i hur man ska implementera och genomsyra sina ledare och personalen med Lean-
anda och Lean tänk (Dombrovski & Mielke 2014).

6.2 Analys av Lean på Johnson Controls

På Johnson Controls så som på flertalet andra produktionsinriktade fordonsindustrier 
tillämpar man Just in time (JIT). Det är den pressade ekonomiska situationen samt 
konkurrensfrågan som drivit verksamheterna åt detta håll och det är egentligen ett väldigt 
klokt val och strategi att tillämpa. 

Med 170 000 anställda har även Johnson Controls ett ansvar mot de anställda att hela tiden 
vara konkurrenskraftiga så att de inte drabbas av tuffa perioder som sedan kan resultera i 
varslande av personal som kan slå hårt på verksamheten. Här gäller det att företaget jobbar 
förebyggande och med detta menas att de hela tiden söker den senaste kompetensen inom 
bilindustrin för att vara så innovativa som de fram tills idag har varit. Ett bevis på detta är 61 
år av ökad försäljning i rad (Johnson Controls 2015).
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Det man kan tycka är ett misslyckande på Johnson Controls är deras resursfördelning samt 
personalvision. De resurser som sparas in väljer att man disponera på allt annat förutom att 
utbilda personal och bilda en kompetensstark organisation som kan leda företaget framåt i 
svårare tider. 

I Johnson Controls fabriken som befinner sig i Göteborg är det cirka 750 anställda totalt i 
produktionen, utav dessa är det förvånansvärt hela 275 inhyrda via olika bemanningsföretag. 
Vid besöket i fabriken fick vi bekräftat men även se att all bemanningspersonal bär 
annorlunda arbetsuniform än vad det anställda bär. Vad för effekter får det? Det är självklart 
att när mer än 1/3 av de anställda i produktionen inte tillhör företaget samt inte har enhetlig 
klädsel att de formas en slags segregation i företaget och den inhyrda personalen upplevs som 
ett ¨B-lag¨. Empowered People omfattas av Johnson Controls Manufacturing System (JCMS), 
där den tyvärr förlorar kraft om inte funktionen p.g.a. den inhyrda personalen. Denna 
segregation i ett företag gör att man tappar förtroende hos den inhyrda personalen samt att en 
stor del av den faktiska kunskap och erfarenheter de besitter möjligtvis går förlorad. Det kan 
vara ett bra system ur ett ekonomiskt syfte men absolut ett stort misslyckande ur den 
kvalitetsmässiga aspekten.
Johnson Controls har varje vecka ´´Gemba Walks`` med sina kunder vilket är väldigt bra av 
diverse anledningar. Det finns ingen anledning att ha en sluten verksamhet då risken blir stor 
att man kör fast och fallerar i sin uppgift. Att få en bedömning ur ett tredje perspektiv är 
väldigt nyttigt då det finns risk att man känner sig bekväm i sina upplägg och är skeptiskt till 
förändringar som i vissa fall måste göras.

7. Diskussion

En viktig faktor som inte nämnts mycket i denna rapport för en lyckad implementering är att 
resurser finns att tillgå i form av kapital. För att lyckas med att tillgå kompetent personal och 
dyra system samt omstrukturering krävs kapital för att lyckas. Detta kan vara en bidragande 
faktor till att det är en så liten procentuell del som lyckas med Lean då det inte har kapitalet 
som alltid krävs. 

Den största faktorn till en lyckad implementering av Lean Produktion i sin verksamhet är att 
kompetens finns hos ledningen samtidigt som de är kunniga och duktiga på att lära ut. Man 
måste ha en ledning som förstår varför man implementerar Lean och att man ständigt måste 
utvecklas för att ständigt vara ett konkurrenskraftigt företag på marknaden (Liker 2004).

Dem har i dagsläget en väl strukturerad Lean-organisation som utbyter information uppifrån 
ner och nerifrån upp. Med det menas att ledningen får fram sin information via 
produktionschefer som samordnar med lagledare som i sin tur deltar i workshops med floor 
personalen. Floor personalen får i sin tur fram sina åsikter och tankar via lagledaren upp i 
ledningen. Varje lagledare arbetar med CI mål och strävar hela tiden efter att uppfylla dessa 
och då är han ett viktigt bollplank mellan ledningen och floor personalen.

Det som vi anser är väldigt positivt för företaget är att produktionspersonalen deltar i nästan 
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alla förbättringsaktiviteter samtidigt som ledningen prioriterar och resurs sätter 
förbättringsaktivisterna. Man håller dessutom en eller flera VSM – workshops om året där 
man fokuserar på att finna förbättringsmöjligheter.

Johnson Controls befinner sig i dagsläget i möjligheternas värld där spännande utmaningar 
väntar i och med Volvo Cars  enorma framgång på kort tid samtidigt som de ställer höga krav 
på sina leverantörer. 
Det är i dagsläget strategiskt viktigt att deras Lean produktion skapar värde för kunden genom 
att ständigt få materialet att flöda. Johnson Controls arbetar utefter JIT och därför ställs höga 
krav på flödet då det är direkt avgörande. 

Det kan tänkas vara en fördel med en arbetsplats med ordning och reda där risken för 
arbetsskador minskar. Finns det inget skräp på golvet blir det mycket svårare  att ramla. Det 
skall dock nämnas att en arbetsplats med monotona rörelser i form av standardiserade 
arbetssätt kan leda till arbetsskador. Det som var effektivt på kort sikt blir ineffektivt på längre 
sikt.  

En negativt drivande faktor som motverkar ett kontinuerligt flöde på Johnson Controls och i 
många andra liknande företag är tänket där kostnader och intäkter baseras på maskintimmar 
och resurser. 
Hur motiverar man då produktionsledare från att inte hamna i fällan att suboptimera 
produktionen på exempelvis just en viss bana där resurserna ökar och kostnader och intäkter 
drabbas. Här är det viktigt att ledningen är tydlig med vad man har för mål och hur man 
uppnår dem för hela verksamheten så att alla arbetar i en gemensam riktning. 
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8. Slutsats 

Det går att se tydliga tendenser av att Johnson Controls arbetar slaviskt med Lean och att det 
tas på fullt ansvar. Vid ett besök på produktionen av bilsäten på Johnson Controls kunde vi 
tydligt se hur det finns ett samband och produktionsledare, arbetsledare och montörer som 
fanns på plats och där det existerade tavlor med information för att se produktionen visuellt. 
Vi har fått ett intryck av att Johnson Controls ser detta som ett pågående arbetssätt utan slut 
och där man följer Leans principer för kaizen. 

Vilka förutsättningar och krav krävs för en lyckad Lean implementering? 

Alla verksamheter har sina brister men desto fortare man inser de och är redo att 
transformeras mot en förbättring ligger man bra till vad gäller Lean implementering. 

De mest signifikativa förutsättningarna för att lyckas med en Lean-implementering är 
ledningens roll på hur de ska få hela verksamheten att dra åt samma håll. Faktum är att det 
finns flera bra verktyg och principer man kan använda sig men de blir fort meningslösa om 
inte viljan finns hos de anställda. Viljan att hela tiden söka ständiga förbättringar och inte bara 
öppna lönekuvertet. För att lyckas med detta måste man tillåta idéer och tankar inom personal 
och känna att det är möjligt att påverka så att man inte slösar bort ”outnyttjade resurser”. 

På Johnson Controls uppmuntrar man anställda med att bidra med sina idéer och dela med sig 
utav sin erfarenhet. Man jobbar med att locka till sig studenter eftersom att 
uppfinningsrikedom och kunskap är av stort värde och för detta krävs drivna studenter som 
förhoppningsvis tillämpar detta inom verksamheten. 

En annan viktig förutsättning är som en liten oskriven regel. Man behöver ha ett relativt litet 
och mindre komplext problem som man reder ut relativt fort i samband med Lean 
implementeringen som med andra ord påvisar snabb förbättring och man vinner förtroende 
och moralen stiger hos medarbetare.

Hur implementerar man Lean?

Det finns stora studier och nästintill skräddarsydda manualer för hur man implementerar 
diverse förbättringsverktyg. Det är mycket bra beskrivningar som underlättar för företagen 
som skall implementera Lean. 

Sedan tidigt 2000-tal har forskare och företag insett vikten av den mänskliga faktorn inom 
Lean och förstått att mer fokus bör läggas på ledare, medarbetare och kompetens för att ha en 
fortsatt positiv utveckling. Det finns absolut inte lika mycket forskning och inga manualer för 
hur man implementerar Lean på den mänskliga biten inom en verksamhet vilket är förståeligt 
då varje individ är olik den andre. Det kommer i framtiden handla mycket om hur man 
implementerar Lean på ledning, chefer, medarbetare och kompetens inom verksamheter, det 
är vi övertygade om.
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Bilagor 

7.1 Bilaga 1 

Intervju med Mikael Svensson (produktionsledare) & Ilco Atanovski (kvalitetsingenjör), 
Johnson Controlls Automative Experience.

Hur många anställda finns inom produktionen på Johnson Controls i Göteborg? Hur 
många av dessa är inhyrd personal? 
Det finns i dagsläget ca 750 anställda inom produktionen fördelat på tre skift och utav dessa 
750 anställda är ca 275 arbetare inhyrd personal från bl.a Proffice och Randstadt.

Hur viktigt är ledarskapet i en organisation för Lean och vilken syn på ledarskap har 
Johnson?
Vi arbetar med Kaizen och varje ledare har ett CI mål som måste uppfyllas, samtidigt så 
involveras personalen i förändringar genom att man deltar i workshops. 

Produktionen

Hur ser produktionslayouten ut på Johnson?
Layouten är flödesorienterad efter sätesrad i slutprodukt (framstol, baksäte, 3:e rad). Skall 
tilläggas att baksäte också har en ny plattform som inte passar in i det normala flödet och 
därför har ett eget tillverkningsflöde.
Logistikflödet är lika till alla produktionsflöden.

Hur ställer ni om verktyg och hur snabbt går det?
Använder inga sådana verktyg som behöver ställas om på daglig basis, ombyggnationer av 
produktionslinor brukar vara en planerad förändring som brukar göras i workshops med 
berörd personal från berört banavsnitt.

Hur arbetar ni för att minimera defekter och tidigt upptäcka fel i produktionen?
Vi har kontrollanter utplacerade på diverse stationer på produktionslinorna som kontrollerar 
och när  defekter och fel upptäcks rapporteras de och pilar (labels) fästs på produkten med 
information om defekter. 

Vad gör ni med defekter?
Defekter omarbetas i slutet på flödet i ”rework stations”.
Defekter i material skrotas ut enligt rutin.

Produktion mot faktisk efterfrågan Just in Time (JIT), Problem och Utmaningar?
Ja, vi producerar efter JIT. Våra största problem med detta är ifall utrustningen krånglar samt 
materialtillförseln (brist på material).
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Hur hanterar ni stopp i produktionen och hur mycket stopp är acceptabelt?
Lagledare, arbetsledare och produktionschefer noterar alla stopp och adresserar dessa till 
mötestavla (daglig styrning) där kortsiktig åtgärd och långsiktig åtgärd hanteras med ansvarig 
och tidsperspektiv.
Frågor som inte kan lösas av team (upp till produktionschef) tas upp till management.
Hur mycket stopp som är acceptabelt definieras i konceptet JCMS enligt grundvärderingen 
”Zero tolerance for Waste”.

 

Vad har ni gjort med de resurser ni sparat?
Anställda på Johnson Controls tas om hand inom organisationen.
Besparingar i personal tas med naturlig avgång eller visstidsanställningar (Temps).

Förbättringar 

Hur går ni till väga för att förbättra steg i produktionen. Finns det personal som arbetar 
med utveckling av processer i produktionen?
En ”roadmap” med förbättringar upprättas varje kalenderår där avdelningen ”Continous 
Improvement” faciliterar denna process.
Alla förbättringsaktiviteter resurssätts av tvärfunktionella resurser och produktionspersonal 
deltar i nästan alla förbättringsaktiviteter.
Varje år hålls en eller flera VSM – workshops där syftet är att hitta förbättringsmöjligheter.

Ger ni era medarbetare möjligheten att komma med förbättringsförslag?
I JCMS  finns en princip som heter Empowered People. Denna princip har utvecklats och 
några olika forum för att komma med förbättringar finns på plats och i takt med att principen 
utvecklas kommer alla medarbetare få mer och mer att säga till om.

Hur arbetar ni med att ständigt förbättra er och att inte falla in i gamla vanor?
Konceptet JCMS driver denna utveckling av organisationen och i takt med att denna 
utveckling sker kommer säkerställandet att ständigt förbättra sig och att inte falla tillbaka i 
gamla vanor också att utvecklas.

Hur arbetar ni med kunder och underleverantörer?
Har ni större grad av integration sedan införandet av Johnson produktions System?
Vi genomför så kallade Gemba-Walks med kunden två gånger per vecka, där vi tar upp 
problem samt lösningar, vad gäller underleverantörerna så jobbar vi via SQA (Support Quality 
System) när reklamationer tillbaks till leverantör ska göras, försäljningsavdelningen sköter 
prissättning av produkt mot underleverantör (CBU).
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Vad heter erat produktionssystem och vilka förbättringar har det medför för Johnson 
Controls?
Vårat produktionssystem heter SCIIL, det är ett shop floor system, i detta system kan man 
bland annat spåra produktionens takt, kvalitetsavvikelser, First time through (FTT)  samt 
produktions effektivitet OEE (overal equipment effectiveness). Man får med andra ord fram 
allt från kvalitets avvikelser, line layouten och dess funktioner etc. Med hjälp av SCIIL kan vi 
följa upp både korta och långsiktiga lösningar som man implementerat på utrustning och 
system. Det är ett omfattande system som underlättar det dagliga arbetet för Johnson 
Controls.

 

36


	1. Inledning
	2. Metod och material
	3. Företagsbeskrivning
	4. Teori
	5. Nulägesbeskrivning
	6. Analys
	7. Diskussion
	8. Slutsats
	9. Referenser

