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Abstract 
Lean production derives from the company Toyota and Taiichi Ohno’s concept Toyota 
Production System. The method is today a dominant control instrument among organizations. 
The concept has been implemented more and more in western results-driven organizations 
whose control parameters differs from theme lean production are based on. The concept 
extends over large parts of an organization which contributes to its complexity. The central 
philosophy of lean production is expected to give rise to continuous improvement and 
elimination of waste. Based on these, researchers have formulated 14 principles, which are 
summarized in The Toyota Way model. To provide even more perspectives to the empirical 
data The Toyota Way model has been used as a framework combined with three different 
categories of control: output-, behavior- and social control. This study aims to identifying the 
shape of continuous improvement in Ardagh Group Limmared, and the relationship between 
traditional control instruments and lean production.    
 
The study applies a pragmatic approach where collected empirical data explains the 
theoretical framework. The empirical data was collected through observations, conversations 
and documents from three different parts of Ardagh: the administration, the production and 
the control function. The empirical data was collected with continuous improvement and the 
internal control processes in mind. 
 
The result of the study indicates that Ardaghs activities existed in various forms of continuous 
improvement and control conflicts. The forms of continuous improvement are summarized in 
the result of the study by two different aspects: the philosophical and the instrumental. The 
philosophical aspect is found mainly in the lean productions ethical forces, such as long-term 
visions, empowerment and strategies to achieve efficiency gains. The instrumental aspect 
revolves mainly around how lean tools affect an organizations self-image, and how the 
traditional budgetary control tends to conflict with lean productions methods of control.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: lean production, continuous improvement, management accounting systems. 



III 

Sammanfattning 
Lean production härstammar från företaget Toyota och Taiichi Ohno’s begrepp Toyota 
Production System. Metoden är idag ett dominerande styrmedel bland organisationer. Därmed 
har konceptet implementerats i allt fler västerländska resultatstyrda organisationer, vars 
parametrar för kontroll skiljer sig mot de lean production utgår från.  Dess innebörd sträcker 
sig över stora delar av en organisation, vilket bidrar till begreppets komplexitet. Lean 
production förväntas ge upphov till continuous improvement samt elimination of waste. 
Utifrån detta har forskare formulerat 14 principer vilka sammanfattas i The Toyota Way 
model. För att erbjuda fler perspektiv till insamlad empiri har the Toyota Way model använts 
som ett ramverk tillsammans med tre olika kategorier för kontroll: effekt- beteende- samt 
social styrning. Denna studie syftar dels till att identifiera formen av continuous improvement 
i företaget Ardaghs organisation, samt relationen mellan traditionella styrmedel och lean 
production. 
 
Studien tillämpar ett pragmatiskt förhållningssätt, med målet att insamlad empiri ska förklara 
den teoretiska referensramen. Empirin samlades in genom observationer, samtal och 
dokumentation från tre olika delar av Ardaghs verksamhet: administrationen, styrningen och 
produktionen. Den empirika datan samlades in med continuous improvement och interna 
kontrollprocesser i åtanke.  
 
Studiens resultat indikerade att det i Ardaghs verksamhet förekom olika former av continuous 
improvement och konflikter mellan kontrollprocesser. Formerna sammanfattas i studiens 
resultat genom två olika aspekter: den filosofiska och den instrumentella. Den filosofiska 
aspektens utgångspunkt återfinns främst i lean productions grundförutsättningar, såsom 
långsiktiga visioner, empowerment och strategier för att uppnå effektiviseringsvinster. Den 
instrumentella aspekten kretsar främst kring hur lean-verktyg påverkar en organisations 
självbild, samt hur traditionell budgetstyrning tenderar att hamna i konflikt med lean 
productions metoder för kontroll. 
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Begreppslista 
 
Lean production  En arbetsmetod och filosofi med fokus på att skapa en 
    effektivare organisation, med en förståelse för kundvärdet. 
 
Continuous improvement  En alltid pågående process efter ständiga förbättringar. Filosofin 
    ska genomsyra hela organisationen och perfektion är målet.  
 
Empowerment  En styrka vilken återfinns hos medarbetarna i en organisation. 

Denna förbättras och vårdas genom att utbilda och lyssna på 
personalen. 

 
Elimination of waste   En arbetsgång där ej bidragande processer till kundvärdet  
    elimineras och frigörs för att tillämpas effektivare. 
 
 
5S Ett lean-verktyg som innefattar: sortera, systematisera, städa, 

standardisera och sköta om. 
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1 Inledning 
Detta kapitel är utgångspunkt för hela studien. Avsnittet syftar till att ge en introduktion till 
valt ämne genom att presentera temat lean production. För att sedan mynna ut i en 
problemdiskussion. Utifrån denna utformas forskningsfrågor, syfte samt avgränsningar.  

1.1 Teoretisk bakgrund 
Den globala konkurrensen anses ständigt öka. Givet är att konkurrens är en av flera faktorer 
som påverkar företag att ständigt adoptera nya tillverkningsmetoder och styrmedel. 
Exempelvis tolkas begreppet effektivitet i ljuset av ny kunskap inom produktion (Drury  
2008). Företag strävar efter en högre effektivitet för att kunna bibehålla sin position samt 
vinna marknadsandelar av konkurrenter. Definitionen av effektivitet kombinerat med styrning 
har påverkat synen på konsumenter och hur produktionen ska planeras (Drury  2008). Enligt 
Liker (2004) är en produktionsmetod något vilket möjliggör en effektivare resursförbrukning 
och produktionsutveckling. Lean production är ett sådant verktyg. Arbetsmetoden härstammar 
från företaget Toyota och Taiichi Ohno’s begrepp ”Toyota Production System” (Shah & 
Ward  2007, Liker  2004).  
 
Det går att argumentera för att existerande definitioner av lean production är något vaga och 
förvirrande. Womack och Jones (2003) gör ett tappert försök i att definiera konceptet som en 
resa vilken leder till effektivare resursanvändning. Konceptets vaga innebörd sträcker sig över 
stora delar av organisationen och detta bidrar till begreppets komplexitet (Karlsson & 
Åhlström  1996). Ett centralt tankesätt inom lean production är att alltid arbeta utifrån ständig 
förbättring, detta begrepp kallas för continuous improvement (Manuel, Juan & Laoucine  
2011, Liker  2004, Rémy  2011). Denna arbetsfilosofi går även under namnet Kaizen. 
Filosofin har haft en stor betydelse för utvecklingen och effektivisering av företag (Rémy  
2011, Liker  2004). I litteratur definieras en del av lean production som empowerment av 
medarbetare (Ouchi  1979, Liker  2004). Liker (2004, s. 39) beskriver uppkomsten av 
empowerment i organisationer: ”empowerment occurs when people use the company’s tools 
to improve the company”. Denna innefattar att varje individ i en organisation förväntas ta 
ansvar, samordna sin kunskap, kreativitet och skicklighet med andra medarbetare och 
generera continuous improvement.  
 
Utifrån ovanstående är det givet att synsättet innefattar flera perspektiv. Dess praktiska 
innebörd innefattar ständig identifiering av problem samt eliminering av dessa (Rémy  2011). 
Dess mer mänskliga och kulturella innebörd är svårare att konkretisera. För att detta praktiskt 
ska fungera tillsammans är det viktigt att prestationer och förbättringar ständigt utvärderas 
med kundvärde, kreativitet, relationer samt continuous improvement i åtanke (Ittner & 
Larcker  1995, Fullerton & Wempe  2009, Hope & Fraser  2003). För att sammanfatta lean 
productions olika delar beskriver Liker (2004) 14 principer vilka utgår från grunderna i 
Toyota Production System. Modellen bär namnet The Toyota Way model och dess fyra nivåer 
med 14 underliggande principer används till att generera continuous improvement i 
organisationer.  
 
Lean production förknippas även ofta med framgång, därmed är det idag ett erkänt koncept 
över hela världen (Liker  2004). Detta har inneburit att alltfler västerländska organisationer 
har ovanstående styrmetod som utgångspunkt, men att de även kombinerats med äldre 
varianter av organisationsstrukturer (Maskell & Kennedy  2007). Utgångspunkter för 
traditionella metoder är kontroll, detaljstyrning och uppföljning av avvikelser. Konventionella 
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metoders syn på effektiviseringsarbete strider även mot lean productions då de ofta likställer 
effektivisering med kortsiktiga finansiella resultat. Därmed ter det sig även rimligt att 
implementeringen av lean production sker i varierande grad i västerländska organisationer, 
där de anser sig vara lean men ej har omfamnat konceptets breda betydelse. Vanligt är att 
sådana organisationer partiskt tillämpar lean production men att förekomsten av continuous 
improvement saknas (Liker  2004). Olika forskare och författare inom området är överens om 
att en icke fullständig implementering av konceptet äventyrar och begränsar dess potential 
(Reichhart & Holweg  2007, Womack & Jones  2003, Liker  2004).  

1.2 Empirisk bakgrund 
Ardagh Group är en ledande aktör inom livsmedel- och dryckesindustrin,  
Ardagh (2013b, s. 2) beskriver sig själva med ”a leading riding consumer packaging 
company". Glasbruket som är beläget i Limmared utanför Borås har funnits sedan 1740-talet 
(Ardagh  2013b). Fabriken har även en systerfabrik i Holmegård, Danmark (Ardagh  2013b). 
De två nordiska fabrikerna tillverkar liknande typer av glasbehållare, men den i Limmared har 
ett större fokus på mer avancerade produkter. Koncernen har idag 88 fabriker i 25 länder 
världen över och fabriken i Limmared har idag lite mer än 500 anställda och en omsättning 
kring 900 miljoner kronor (Ardagh  2013b). 

1.3 Problemdiskussion 
Ända sedan lean production introducerades i organisationer har konceptet fått stor 
uppmärksamhet (Karlsson & Åhlström  1996). Upptäckandet av lean production innebar att 
västerländska företag försökte implementera dess principer i hierarkiskt strategiskt styrda 
organisationer (Womack & Jones  2003). Dessa organisationer skiljer sig kraftigt från de 
ursprungliga japanska, vars management kretsar kring en annan kultur och tankesätt (Manuel, 
Juan & Laoucine  2011, Hayes  1986).  Detta har lett till att västerländska företag ofta har haft 
svårt att tillämpa lean production och uppnå dess fulla potential. Den främsta anledningen till 
att västerländska organisationer ofta har svårt att fullständigt omfamna lean production är 
continuous improvement (Hayes  1986, Liker  2004). I synnerhet återspeglas organisationers 
svårigheter genom continuous improvement grundförutsättning empowerment. Empowerment 
innefattar dels utbildning av medarbetare, men innebär även alltifrån hur etik, kreativitet och 
autonomi förhålls och används i organisationskulturen (Adler & Borys  1996). En viktig 
parameter i konceptet är att varje individs kunskap och ansvarstagande i en organisation 
kombineras med andra medarbetares kunskap för att generera continuous improvement 
(Rémy  2011). Målet är en lärande organisation som strävar efter perfektion. 
 
Existerande definitioner av lean production är något vaga och förvirrande. Konceptet sträcker 
sig över stora delar av organisationen och inkluderar dels tekniska aspekter såsom produktion, 
distribution, lagerhantering och redovisning (Karlsson & Åhlström  1996), men även 
mänskliga förhållanden påverkas av dess användning. Exempel på sådana förhållanden är: 
relationer, ledarskap och beslutsfattande (Liker  2004). Flertalet förväntade effekter av lean 
production bidrar till begreppets komplexitet. Faktum är att lean production är en komplex 
styrningsfilosofi vars innebörd förväntas påverka alla delar av en organisations utgångpunkter 
och tankesätt.  
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Lean productions effekter illustreras med följande bild: 

Figur 1. Illustration av lean productions effekter (källa: egenkomponerad)  
 
Utifrån lean production och dess grundförutsättningar beskriver Liker (2004) 14 viktiga 
principer, vilka används till att generera continuous improvement samt elimination of waste. 
Dessa metoder summeras i en modell kallad ”The Toyota Way model”, vilken innefattar fyra 
olika lager: filosofi, process, problemlösning, medarbetare och partner. I förhållande till detta 
beskriver Liker (2004) hur det är vanligt att västerländska organisationer fuskar med 
processlagret av The Toyota Way model. Detta leder till att de tre andra lagren ej utnyttjas. 
Återigen blir det tydligt att konceptet ska omfamna hela organisationen, då de teoretiska 
verktygen för continuous improvement förväntas påverka strategier, filosofi, inneboende 
processer, medarbetare, samarbetspartners och styrning. Vanligtvis diskuteras dock 
continuous improvement i egenskap av ett stöd till TQC, TQM eller Just-in-time (Malloch  
1997). Exempel på metoder för att gå mot TQM är; Six sigma, TPM, 5S och SMED (Nikhil 
Chandra  2009, Parast & Jones  2010, Jebaraj, Uthiyakumar & Marathamuthu  2013, 
Georgescu  2010). I förhållande till dessa verktyg är det vanligt att företag säger sig tillämpa 
lean production till fullo, men misslyckas med att omfamna verksamheten och 
företagskulturen med dess filosofiska utgångspunkt continuous improvement (Liker  2004). 
Medarbetarna ges därmed inte utrymme att utnyttja sin kunskap och kreativitet då företagets 
styrning och etik ej samspelar med lean productions verkliga grundförutsättningar för 
framgång.  
 
För att än mer reflektera över förändringar behövs traditionella styrmedlen särskiljas från lean 
production (Maskell & Kennedy  2007). Det är nämligen vanligt att konventionella 
styrningsmetoder behålls i västerländska organisationer, vilket kan leda till förvirring 
angående vilka parametrar organisationen ska utgå från (Kaplan  1984, Karlsson & Åhlström  
1996). Lean production utgår nämligen från andra principer än den traditionella styrningen, i 
synnerhet angående hur innovation, kundfokus och kvalitet ska prioriteras (Manuel, Juan & 
Laoucine  2011). För en lyckad lean-implementering i organisationen är det enligt Reichhart 
och Holweg (2007) ytterst viktigt att beslutsfattare i bolaget lär sig att hantera sitt företag. 
Detta innebär att de upptäcker värdet med att arbeta utifrån och inåt, istället för uppifrån och 
ner som konventionella styrningsmetoder förespråkar.  
 
Flertalet studier påpekar att styrningssystem är beroende av-, samt ska anpassas efter den 
miljö de verkar i (Chenhall  2003, Kaplan  1983, Joseph  1995). Traditionella verktyg är 
anpassade utefter ett push-koncept med fokus på resultat (Kaplan  1983). Utifrån detta är flera 
forskare tämligen överens om en av anledningarna till varför konventionella metoder är 

Continuous 
improvement 

Lean 
production 

Styrning Produktion Administration 
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olämpliga då lean production tillämpas, styrsystem i en lean-liknande miljö ska nämligen utgå 
från mjukare parametrar, såsom kvalité, kundnöjdhet och ett pull-koncept (Maskell & 
Kennedy  2007, Hope & Fraser  2003). Maskell och Kennedy (2007) gör i sin studie ett försök 
till att förtydliga problematiken då traditionella metoder används i en lean production-miljö. 
Studiens resultat indikerar att traditionella styrmetoderna tenderar att minska kundvärdet, 
försvåra intern kommunikation samt fokusera på finansiella resultat och dess avvikelse från 
budget.  
 
Inom lean production spelar även redovisning och mätmetoder en annorlunda roll (Joseph  
1995). Faktum är att traditionella styrningsmått enligt Joseph (1995) kan vara rent skadliga 
för lean-användningen i en organisation. Därför är det viktigt att även redovisnings- och 
mätmetoder anpassas till lean production (Joseph  1995). Traditionell styrning utgår istället 
från analys av avvikelse från planen (Drury  2008). Kritiken till tillämpningen av traditionella 
utvärderingsmetoder kombinerat med en långsiktig lean production filosofi är påtaglig i 
flertalet studier (Fullerton & Wempe  2009, Maskell & Kennedy  2007, Joseph  1995). Äldre 
och konventionella effektiviseringsmetoder har nämligen tenderat att misslyckas med att 
ändra operativa mönster, rutiner och beteende i samband med produktivitet och innovation 
(Hayes  1986). Konceptet lean production är en väg mot continuous improvement, där ovan 
beskriva mönster förväntas att ständigt förändras för att nå långsiktig framgång, vilket gör att 
konflikter mellan konventionella metoder och lean production uppstår.  
 
Då Ardagh Glas i Limmared tillämpar lean production i produktionen, genereras möjligheten 
att observera och analysera effekten av konceptet samt identifiera om företaget lyckats 
implementera continuous improvement i organisationskulturen. Dock sägs lean production ej 
tillämpas utanför produktionen hos företaget. Därmed hoppas vi även kunna återge 
förekomsten av lean productions kraft i delar av organisationen där konceptet inte används. 
Genom tillämpningen av de 14 principerna Liker (2004) sammanfattar i The Toyota Way 
model hoppas vi kunna återge en bild av hur lean production ger upphov till att operativa 
effekter riktas mot continuous improvement. Förhålls dessa operativa effekter till hur det 
enligt teorin ofta tillämpas lean production i västerländska organisationer utan att continuous 
improvement existerar blir dess effekter samt omfattning än mer intressant. Därmed är det 
viktigt att lean production och continuous improvement skiljs åt under studiens genomförande 
för att problematiken ska konkretiseras.  
 
Som diskuterades tidigare är det även uppenbart att konventionella styrningsmetoder tenderar 
att skapa svårigheter för tillämpningen av lean production. Utgångspunkter för traditionella 
metoder är kontroll, detaljstyrning och uppföljning av avvikelser. Vidare vill vi se hur den 
traditionella synen på effektiviseringsarbete strider mot vad konceptet lean production faktiskt 
vill uppnå. Faktumet att Ardagh Glas i Limmared under en förhållandevis lång tid har arbetat 
med effektiviseringsverktyg har lett till att lean production implementerats i produktionsdelen 
samtidigt som organisationsstrukturen präglats av västerländska traditioner och kontrolltyper 
(Ardagh  2013a). De konventionella styrningsmetoderna likställer ofta effektivisering med 
kortsiktiga finansiella resultat. Dock kan även lean production uppnå detta, men dess resultat 
är huvudsakligen operationella istället för finansiella. De operationella vinsterna kretsar kring 
de grundfilosofiska begreppen continuous improvement och empowerment, vilka förväntas ge 
upphov till interna samt externa effekter. Denna konflikt önskar vi konkretisera genom att 
ställa lean production mot konventionella styrmetoder.  
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1.4 Forskningsfrågor 
Utifrån ovanstående problemdiskussion avser studien undersöka följande:  
 

- I vilken omfattning kan begreppet continuous improvement identifieras i Ardaghs 
organisation då lean production tillämpas? 

 
- Hur hanterar Ardagh konflikten mellan traditionella styrmetoder och lean 

production? 

1.5 Syfte 
Huvudsyftet med denna studie är att identifiera förekomsten av continuous improvement då 
lean production sägs tillämpas i en enskild organisation. Vidare syftar studien till att 
undersöka och identifiera dessa processers egenskaper. Studien avser även undersöka 
relationen mellan kontroll och lean production, där dess samexistens ställs mot varandra. 

1.6 Avgränsningar 
Studien avgränsas genom att endast fokusera på konceptet lean production, kopplat till interna 
kontrollprocesser och dess grundförutsättningar. Tyngdpunkten ligger på begreppet 
continuous improvement med fokus på tre delar av en organisation. Delarna som studeras är 
följande: administrationen, produktionen samt styrningen. Studien avgränsas även genom att 
enbart undersöka lean production i förhållande till företaget Ardaghs organisation. 
Insamlingen av data avgränsas inte, utan expanderas genom att använda flertalet 
insamlingsmetoder. 
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2 Metod  
Detta avsnitt behandlar metoden i fråga, vilken använts för att samla relevant data. Denna 
redogörelse beskriver även den metodologi studien tillämpat då data analyserats. 

2.1 Fallstudien som undersökningsdesign 
En fallstudie kännetecknas av hur den genererar möjligheten att studera ett existerande 
fenomen, vilket gör undersökningsdesignen lämplig då forskaren ej har kontroll över vilka 
företeelser som studeras  (Denscombe  2009). Den främsta anledningen till att en 
fallstudiedesign lämpade sig för denna studie var vårt syfte att analysera effekter och 
konflikter. Det här överensstämmer väl med hur Denscombe (2009) beskriver en fallstudie, 
undersökningsdesginen fokuserar på ett fåtal fall och återger en djupare bild av exempelvis 
processer, relationer och händelser. Då dessa fall väl överensstämmer med vad lean 
production och kontroll förväntas påverka anser vi att valet av undersökningsdesign lämpade 
sig för studiens syfte.  
 
Den främsta problematiken med fallstudien som undersökningsdesign är den trovärdighet 
samt generaliserbarhet studiens resultat innehar. Merriam och Nilsson (1994) nämner hur 
användning av flera fall i studien till viss del löser denna problematik. Detta är något vi var 
medvetna om under studiens genomförande.  Dock ansåg vi det vara relevantare för studiens 
syfte att gå på djupet i ett enskilt fall för att kunna återge lean productions eventuella effekter 
och konflikter.   

2.2 Perspektiv 
Med begreppet perspektiv önskar vi presentera vilken typ av teoretisk referensram som 
används i studien samt hur referensramen tillämpas för att analysera empiriskt material. I 
litteratur rörande företagsekonomisk forskning återfinns vanligtvis två perspektiv, den 
naturvetenskapliga positivismen samt den tolkande interpretativismen (Bryman & Bell  2013, 
Silverman  2005, Silverman  2011). Utgångspunkten i dessa perspektiv är dock ofta teoretisk. 
För att uppnå studiens syfte önskade vi tillämpa en mer pragmatisk syn. Målet blev därmed att 
i enighet med pragmatismen analysera tillämpningen av lean production utifrån de effekter 
som uppstår i praktiken (James & Retzlaff  2003). För att möjliggöra detta studerade vi en 
organisation, där data samlades in med målet att de observerade effekterna skulle förklara den 
teoretiska referensramen.  

2.3 Urval 
En viktig parameter för oss var möjligheten att gå på djupet i organisationen. Detta för att i sin 
tur kunna analysera förändringen och vilka effekter det skapar i de olika delarna av 
organisationen, samt dess inneboende processer. Denna parameter ansåg vi även hjälpa oss att 
styra studien i en mer pragmatisk riktning, där ett fokus på lean productions praktiska effekter 
blir tydligare. Av denna anledning valde vi att begränsa oss till ett enskilt företag. Detta för att 
möjliggöra en djupdykning i det företagets verksamhet samt dess tillämpning av lean 
production. En annan viktig parameter vid valet av företag var dels att de hade övergått från 
en traditionell styrningsmodell till en tillämpning av lean production, samt möjligheten att få 
stor tillgång till verksamheten återfanns.  

2.3.1 Val av företag 
För oss var det viktigt att företaget vi valde innehöll relevanta platser och delar av 
organisationen att studera i förhållande till lean production. Möjligheten till att genomföra 
flertalet intervjuer med olika respondenter, vilka befinner sig i skilda delar av företaget var 
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också viktigt. Då glastillverkaren Ardagh Glas i Limmared anmält sitt intresse hos Högskolan 
i Borås fångade företaget vår uppmärksamhet. Då även en av oss författare arbetar extra hos 
företaget visste vi att möjligheten att gå på djupet i organisationen fanns. Vi visste även på 
förhand att Ardagh tillämpade lean production i produktionen. Då företaget har en gedigen 
historia i trakten, ansåg vi sannolikheten som hög att de tidigare även använt traditionella 
styrningsmetoder, vilket skulle passa oss väl. Att Ardagh är ett tillverkande företag var också 
en parameter som passade vår studie, då sådana organisationer ofta enligt teorin anses 
intressantare ur ett lean production-perspektiv (Womack & Jones  2003, Liker  2004, Hayes  
1986). Detta styrks även genom att konceptet lean production i grunden är utvecklat för 
tillverkande företag (Ohno  1988).  

2.3.2 Val av respondenter 
Då vi ansåg det väldigt viktig att välja ut respondenter utefter den information vi önskade få 
fram, valde vi att genomföra ett målinriktat urval. Kombinerat med våra kunskaper inom 
ämnet skedde denna urvalsprocess med hjälp av Ardaghs processs optimizer Esbjörn 
Johansson. Vi använde även vår genomförda observation för att på så sätt utgöra vilka vi 
ansåg vara relevanta att intervjua. 
 
Följande personer intervjuades: 

• Esbjörn Johansson - Process optimizer 
• Lena Hedenquist-Broere - Orderchef 
• Else Gustavsson - Ordermottagare 
• Eva Johansson - Ordermottagare 
• Fredrik Sjöholm - Försäljningscontroller 

2.3.3 Val av litteratur till referensram 
Vår teoretiska referensram sammanställdes genom studier av tidigare publikationer inom 
området lean production, management accounting, business process samt change 
management. Detta skedde i huvudsak genom användandet av söktjänsten Summon. De 
sökord vi utgått från är främst: lean production, continuous improvement och management 
accounting. Med hjälp av dessa sökord har vi funnit flera relevanta publikationer från kända 
författare inom områdena. Utifrån dessa har en snöbollseffekt uppstått då vi vid flera tillfällen 
hittat nya relevanta publikationer och böcker i de uppsökta studiernas källhänvisning. Till vår 
hjälp har vi även använt erkänd litteratur inom ämnena lean production och management 
accounting.  

2.4 Forskningsstrategi 
Insikten att lean productions inneboende processer genererar förändring ledde till att den 
teoretiska referensramen inleds med en bred presentation av processer samt hur dessa 
förväntas ge upphov till förändring. Utifrån detta presenteras temat lean production och dess 
grundförutsättningar kombinerat med The Toyota Way model, vilket formar ramverket för vår 
analys. Den breda innebörd The Toyota Way model erbjuder genererar även möjligheten att 
analysera tillämpningen av lean production utifrån flertalet perspektiv. Detta genererade 
möjligheten att konkretisera konceptet lean production och identifiera förekomsten av 
continuous improvement. För att förstå effekten av lean production i Ardaghs organisation 
måste vi även inse hur processerna formas av traditionella styrningsmetoder. För att bringa 
klarhet behandlar därför även vår referensram traditionella metoder för styrning och kontroll. 
I empiridelen presenteras insamlad dokumentation, utförd observation samt genomförda 
samtal. 
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Metod  
(Hur) 

	  
Område  
(Om vad) 

	  Styrning	  

Lean production  
+ Traditionella 

styrmetoder 

Administration Intervjuer 

Styrning Intervju 
+Dokument 

Produktion 
Intervju 

+Dokument 
+Observation 

2.4.1 Undersökningens praktiska utformning 
Ardagh i Limmared har en stor organisation med många avdelningar både inom produktion 
och administration. Faktum är att de under en lång tid har arbetat med effektiviseringar i 
produktionen med lean production som verktyg. Dock tillämpas i dagsläget inte lean 
production utanför produktionen, vilket skänkte oss möjligheten att observera kraften samt 
förekomsten av continuous improvement även där konceptet inte används. Vår studies 
tyngdpunkt lades därför på delar av Ardaghs organisation där lean production sades ej 
existera, dock ska det understrykas att produktionen spelade en viktig roll för studiens 
utformning.  Den analytiska bredd tillämpningen av The Toyota Way model erbjöd öppnade 
även upp olika perspektiv och förhållningssätt för studien att angripa förekomsten av 
continuous improvement på. Genom användandet av modellen strävade vi efter att underlätta 
identifieringen av continuous improvement, så att empirin tydligare skulle förklara insamlad 
teori.  
 
I denna studie fokuserar vi även på att beskriva den konflikt mellan traditionella styrmedel 
och lean productions förutsättningar, med Ardaghs olika typer av kontrollprocesser som 
utgångspunkt. Målet är även här att inneha en pragmatisk syn, där insamlad empiri förklarar 
den teoretiska referensramen. 

2.5 Referensram för datainsamling 
För att på bästa möjliga sätt kunna identifiera lean production samt kontrollprocesser i 
Ardaghs verksamhet har vi anpassat vår datainsamling utefter de delar av organisationen vi 
valt att fokusera på.  
 
Tillvägagångssättet illustreras med följande bild: 

 
  
  
   
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Illustration av datainsamling (källa: egenkomponerad) 
 
Genom att samla empiri enligt ovan beskrivna sätt har vi kombinerat både primär- och 
sekundärdata. På så sätt fick vi tillgång till högkvalitativ sekundärdata samt information som 
vi själva kunde styra och anpassa till vår frågeställning. Studiens empiri baseras främst på 
insamlad primärdata, detta skedde framförallt genom semistrukturerade intervjuer, men även 
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genom en utförd observation. Den sekundärdata som används i studien är interna dokument 
där Ardaghs lean production policy beskrivs. En viktig parameter för studiens datainsamling 
var frigörelsen av data från den formella formen och istället tillämpa ett pragmatiskt 
perspektiv, detta för att få tillgång till relevant data som kan förklara den teoretiska 
referensramen. Att sedan triangulera datainsamlingen genom intervjuer, observation och 
dokumentation skänker datan ett förtroende samt säkerhetsställer dess relevans. 

2.6 Genomförande  

2.6.1 Observation 
För att få möjligheten att genomföra en observation kontaktade vi personalchefen Mattias 
Bredin. Detta för att få tillgång till de situationer och förhållanden vi var intresserade av. Då 
en observation möjliggör för oss att registerara olika beteenden och fenomen (Bryman & Bell  
2013), var det viktigt för oss att på förhand veta ungefär vad vi letade efter. För att veta detta 
utgick vi från vår teoretiska referensram. Målet var att genom observationen kunna iaktta 
dagliga rutiner, händelser och handlingar. Detta förhållningssätt ansåg vi passa väl, då målet 
med insamlad empiri var att förklara den teoretiska referensramen.  
 
Studiens observation skedde i produktionsdelen av Ardaghs verksamhet. Vi visades runt av 
företagets process optimizer Esbjörn Johansson. Vi fick följa produktionsflödet, från 
glasmassa till färdig produkt. Observationen innehöll även ett par avdelningar vilka inte 
tillhörde produktionsflödet, men som ansågs relevanta för studiens syfte och frågeställning.  
Ett stort fokus lades på Ardaghs arbete i produktionen med olika delar av konceptet lean 
production. Exempelvis observerades Ardaghs tillämpning av Kanban, 5S, SMED och TPM 
samt dess praktiska användning och nytta i produktionen. Samtidigt kunde egna reflektioner 
genereras utifrån de dagliga rutiner, händelser samt handlingar vilka observerades i 
produktionen. Utgångspunkten för reflektionerna var att de skulle förklara den tidigare 
sammanställda teoretiska referensramen. 
 
Syftet med vår ostrukturerade observation var att tydliggöra effekter, händelser och processer 
inom området lean production. Därför var det särskilt viktigt för oss att bibehålla en 
pragmatisk syn då vi genomförde observationen. En annan viktig parameter var möjligheten 
att kunna byta fokus då vi analyserade det vi observerat exempelvis mot styrning och kontroll, 
detta beskriver även Silverman (2001) som en viktig styrka med forskning med observation 
som insamlingsmetod. Det var även viktigt för oss att sammanställa anteckningar nära inpå 
genomförandet av observationen. Anledningen till detta var vår önskan att reflektioner 
observationer skulle fångas upp korrekt. Den ringa tidsramen gav oss även möjligheten att 
falla tillbaka på vårt minne och återge en narrativt hållen beskrivning av empirin. 

2.6.2 Intervjuer 
Vi beslutades oss tidigt i vår process för att vi skulle undvika att genomföra alltför 
strukturerade intervjuer. Anledningen till detta var hur fördelarna med friare intervjuer 
beskrevs i metodlitteratur (Merriam & Nilsson  1994, Silverman  2001, Bryman & Bell  
2013). Denna typ av intervju genererar nämligen möjligheten för oss som intervjuare att styra 
samtalet i den riktning vi önskade, samtidigt som respondenten fritt kan framföra egna åsikter 
och tankar. Detta ansåg vi vara väldigt viktigt då de parametrar vi avser undersöka i 
organisationen med stor sannolikhet inte framförs då respondenten är medveten om exakt vad 
vi är ute efter. Målet var att undvika en traditionell intervjusituation och istället styra intervjun 
mot ett öppet samtal. Då en sådan situation skulle te sig mer naturlig än en stram strukturerad 
intervju, vilket enligt oss gynnar den pragmatiska syn vi strävar efter att tillämpa. För att 
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genomföra samtalen utformade vi en allmän intervjuguide där ramen för de frågor vi önskade 
ställa återfanns. Denna intervjuguide anpassades sedan något till de respondenter vi valt eller 
fått tillgång till. Denna anpassning ansåg vi nödvändig för att frågorna dels skulle kännas 
relevanta för respondenten, men även för att vi skulle kunna få bästa möjliga svar. Vid 
utformningen av denna guide hade vi även vår önskan att styra intervjun mot ett naturligt 
samtal i åtanke. 
 
För att som Bryman och Bell (2013) beskriver få en bakgrund till respondenten och skapa ett 
förtroende gentemot oss, formulerade vi först frågor av allmän karaktär. För att analysera lean 
productions praktiska effekter hos Ardagh använde vi oss av mer komplexa tekniska frågor. 
Dessa innefattade ett tema där vilka verktyg som används idag i organisationen stod i fokus. 
För att kunna fånga lean productions mänskliga påverkan var det viktigt för oss att utforma 
frågorna i vår intervjuguide så att dessa i minsta möjliga mån styrde respondentens svar. Detta 
var även viktigt för att förändra intervjun till ett samtal. För att respondenterna skulle kunna 
svara på våra mer komplexa frågor valde vi att skicka ut vår intervjuguide i förväg så att 
respondenterna kunde förbereda sig, dock inser vi att detta påverkar studiens totala 
förtroende.  
 
Flertalet av intervjuerna skedde på respektive respondents kontor. Vi insåg dock precis som 
Silverman (2005) att detta inte var optimalt ur forskningssynpunkt då vi riskerade att bli 
störda av omgivningen. Under intervjuerna försökte vi variera vilken av oss intervjuare som 
ställde frågan, vilket genererade möjligheten för den passiva intervjuaren att gripa in när det 
passade att följa upp det som sades. Detta bidrog till känslan av ett mer naturligt samtal. På så 
sätt kunde vi även skapa en diskussion under de genomförda samtalen, vilket vi i efterhand 
ansåg bidra till en betydligt mer avslappnad stämning. För att minimera antalet felkällor valde 
vi att spela in samtliga intervjuer. Detta gynnar dels respondenten, då denna förhoppningsvis 
slipper bli felciterad. Men vi ansåg även att inspelningen var gynnsam för oss intervjuare, då 
vi kunde inneha ett större fokus på samtalet. Detta fokus på samtalet genererade även 
möjligheten för oss att följa upp det respondenten nämnde i intervjun med lämpliga 
följdfrågor och styra intervjun mot en mer naturlig samtalssituation. 
 
Den inspelade informationen under intervjuerna transkriberades sedan och den empiri vi 
ansåg väsentligt för vår frågeställning sammanställdes för att skickas ut till respondenterna. 
Detta för att säkerhetsställa att vi uppfattat det som sades korrekt. Dock önskade vi inneha 
möjligheten att återge annan information, vilken framkommit under intervjun men som inte 
spelats in. Av denna anledning skedde all transkribering antingen samma dag samtalen 
genomfördes eller dagen därpå. Detta för att undvika att vi förträngt intryck och vad som 
faktiskt sades. Transkriberingen ledde i vissa fall till att vi ansåg att relevant information till 
vår frågeställning saknades. För att komplettera empirin har vi i efterhand fört en konturering 
mailkontakt med några av respondenterna. För att kontrollera det som sades under intervjun 
samt upptäcka felaktigheter har vi även jämfört vad respondenterna sagt sinsemellan. Dessa 
skillnader ansåg vi även vara ytterst relevanta för att möjliggöra analysen av lean production 
och inneboende kontrollprocesser. 

2.6.3 Dokumentation 
För att komplettera övrig insamlad empiri valde vi att kontakta berörda individer inom 
Ardaghs organisation för att få tillgång till relevanta dokument. Denna komplettering var ett 
viktigt steg för att försäkra att den insamlade empirin var relevant för studiens syfte. Faktum 
är att dokument har vissa fördelar, de innehar exempelvis en stor sanningshalt samt är svårare 
att misstolka än annan data av kvalitativ art (Silverman  2001). Vi ansåg även att 
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dokumentationen tillhandahöll ett viktigt perspektiv för att bibehålla ett pragmatiskt 
förhållningssätt gentemot den teoretiska referensramen.  

2.7 Studiens förtroende  
Validitet är ett utryck som tillämpas inom metodlitteratur.  Författarna vill med begreppets 
innebörd kommunicera hur studiers förtroende definieras (Silverman  2005, Bryman & Bell  
2013, Merriam & Nilsson  1994). Enligt dessa innefattar begreppet validitet främst två 
aspekter: dels att det ska finnas en god överensstämmelse mellan det som observeras och de 
teoretiska idéer som författarna utvecklar, samt i vilken utsträckning resultatet av studien kan 
generaliseras. 
 
I detta avsnitt önskar vi främst presentera hur vi gick tillväga för att öka förtroendet gentemot 
vår text. Ett första steg var att inse att studiens resultats och dess generaliserbarhet är 
problematisk. Det är ett faktum att den sociala miljö där studien genomförs är komplex och att 
dess genererande resultat inte fullt ut kan generaliseras till andra skilda miljöer. Men för att 
till viss del stärka generaliserbarheten av denna studie har dess empiri och resultat jämförts 
med existerande forskning, detta för att skänka studien legitimitet. För att det som 
observerades skulle stämma väl överens med studiens analys samt resultat har hänsyn tagits 
till följande: 
 

• Observationen transkriberades samma dag som den genomfördes.  
• Förvandlade intervju till samtal. 
• Alla samtal spelades in digitalt.  
• Inspelningen av samtalen transkriberades tätt inpå dess genomförande. 
• Empirin vilken transkriberingen av samtalen genererat skickades i efterhand ut till 

respondenterna för att säkerhetsställa dess korrekthet. 
• Användning av litteratur samt olika typer av intern dokumentation för att legitimera 

och komplettera övrig insamlad empiri. 

Vi vill även tillhandahålla den åsikt vi har angående hur en av forskarnas relation till Ardagh 
bidragit till studiens förtroende. Då denna arbetat i organisationer har vi upplevt att samtliga 
respondenter agerat med en större tillit, förtroende och öppenhet. Vilket skänkt oss 
möjligheten att gå än djupare in i organisationens processer, händelser och relationer. 
Forskarens kunskap om branschens egenheter är även underlättat under både intervjuer och 
observation. Exempelvis underlättade kunskapen om Ardaghs organisation mycket då 
respondenter valdes ut i samråd med Ardaghs process optimizer, vilket bidrog med kvalité 
och förtroende gentemot insamlad empiri. 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den referensram vilken tillämpas i studiens analys. Avsnittet inleds 
med en bred skildring av affärsprocesser samt förändring i organisationer. Sedan följer en 
introduktion till temat lean production. Avsnittet avslutas med en presentation av traditionella 
styrmedel samt förväntad problematik då denna samexisterar med lean production. 

3.1 Process 
Begreppet process i förhållande till affärsvärlden har varit centralt för kontroll över 
operationella aktiviteter sedan tidigt 1980-tal (Umit, Robert van der, Farhad, Michael, Seniye 
Umit, Fran, Aylin, John, Patrizia, Stephen, Jillian, David & Catherine  2011, Liker  2004).  
Affärsprocesser kan ses som ett samlingsnamn för de processer som sker i en verksamhet 
(Umit et al.  2011, Womack & Jones  2003). Litteraturen erbjuder en stor variation av 
definitioner, exempelvis: hanterings-, drivande-, support- och managementprocesser (Childe, 
Maull & Bennett  1994, Garvin  1998, Davenport  1993, Liker  2004, Womack & Jones  2003, 
Umit et al.  2011, Armistead & Machin  1997). Dessa aktiviteter finns i alla delar av 
verksamheten.  
 
Childe, Maull och Bennett (1994) argumenterar för hur kombinationen av ovanstående 
aktiviteter är nyckeln för att utveckla en effektiv organisation samt en komparativ 
konkurrensfördel.  Det är enligt Umit et al. (2011) det distinkta förhållningssättet samt dess 
fokus på aktiviteter som har genererat att processer integrerats i arbetsflödet för att uppnå 
effektivitet. Även om definitionerna av affärsprocesser är tvetydlig så är litteraturen överens 
om att ledningsprocessen innefattar ett fokus på framtida prestationer (Armistead & Machin  
1997). Exempel på sådana processer är att sätta upp nya mål, kontrollera produktionen, 
kompetensutveckling och implementera strategier (Umit et al.  2011, Armistead & Machin  
1997). Även för kvalitetsstyrning i organisationer spelar begreppet process en avgörande roll 
(Liker  2004). Förändring och transformation kännetecknar därmed processer i organisationer. 

3.2 Förändring 
Normann (2001) argumenterar för hur den informations- och kunskapsbaserade ekonomin 
påverkar intellektuella processer. Muhammad (2013) kombinerar denna insikt med att 
beskriva den form vilken förändringen kommer från och dess betydelse för hur förändringen 
sker. Utifrån detta skapas nya förutsättningar, vilka i sin tur styr förändringen i önskad 
riktning. Muhammad (2013) beskriver även de olika faktorer som påverkar en organisation till 
att genomgå förändring, dessa faktorer kan delas upp i externa och interna faktorer. Externa 
faktorer kan exempelvis vara teknologisk utveckling, regelverk och sociala förhållanden. 
Interna faktorer handlar istället exempelvis om utveckling inom tillverkningsprocessen eller 
nya arbetslag i organisationen. Normann (2001) kopplar de externa förändringsfaktorerna till 
hur organisationer kan skapa sig nya komparativa konkurrensfördelar.  
 
Företag vilka främst utnyttjar externa produktionsfaktorer kallas för ”Prime Movers”, sådana 
organisationer frodas ofta av förändringar i sin omgivning (Normann  2001). Förändringen i 
sådana organisationer innebär vanligtvis även implementering av nya strategier och 
teknologier, vilket är den struktur för förändring vi använder inom företagsvärlden idag. 
Denna typ av form är designad utifrån de ständigt ändrade kraven från marknaden (Alistair & 
Anna  2002). Effekterna av interna och externa faktor skapar ett mönster som förändringen i 
organisationen kan utgå från (Normann  2001). Faktum är att lean production i sig är en form 
för förändring, där tillhörande redovisning är en teknik för att kunna tillämpa konceptet (Liker  
2004).   
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3.3 Lean production 
Det är allmänt känt att lean production fått stor uppmärksamhet sedan det introduceras i 
alltfler organisationer. Karlsson och Åhlström (1996, s. 25) bekräftar detta påstående med: 
”ever since its introduction, the concept of lean production has gained widespread attention, 
both in the literature and in practice”. Lean production härstammar från Taiichi Ohno’s 
begrepp Toyota Production System, då detta utvecklades under tre decennier på företaget 
(Liker  2004, Ohno  1988). Upptäckandet av lean production innebar att västerländska företag 
försökte implementera dess principer i strategistyrda hierarkiska organisationer (Womack & 
Jones  2003). Dessa organisationer skiljer sig kraftigt från de ursprungliga japanska vars 
management kretsar kring en annan kultur och tankesätt (Liker  2004).  Detta har lett till att 
västerländska företag ofta har haft svårt att tillämpa lean production och uppnå dess fulla 
potential (Hayes  1986). Trots ovan nämnda svårigheter är det idag ett faktum att lean 
production blivit ett av de dominerande organisatoriska styrmedlen även i västvärlden 
(Womack & Jones  2003).  
 
Flera forskare har försökt att definer lean production (Shah & Ward  2007). Womack och 
Jones (2003) gör ett bra försök i att definiera konceptet som en resa vilken leder till 
effektivare resursanvändning i organisationer. Konceptets breda innebörd sträcker sig över 
stora delar av organisationen, allt från strategier, leverantörer, produktion, distribution och 
redovisning påverkas (Karlsson & Åhlström  1996). Detta bidrar till begreppets komplexitet. 
Grundförutsättningen för lean production är dock att genom continuous improvement och 
minimering av slöseri öka produktiviteten (Womack & Jones  2003, Liker  2004). 

3.3.1 Continuous improvement 
Det grundfilosofiska syftet med lean production utgår från continuous improvement. 
Begreppet innefattar att alltid sträva efter förbättring (Rémy  2011). Grundtanken med 
tillämpningen av continuous improvement är att dess innebörd fullständigt ska genomsyra 
verksamheten och de som deltar, perfektion är målet med förväntade praktiska effekter såsom 
ökad produktivitet, minskade genomloppstider, minskade kostnader och minskad 
lagerhantering etc. (Womack & Jones  2003).  Detta konstanta driv efter perfektion kallas 
även för Kaizen.  
 
Continuous improvement beskrivs i flertalet artiklar och i erkänd litteratur inom området som 
brett (Malloch  1997, Manuel, Juan & Laoucine  2011, Rémy  2011, Womack & Jones  2003, 
Liker  2004). Filosofin kan innefatta allt från waste elimination till ren innovation. Begreppet 
utgår från en grundfilosofisk innebörd: 
 

On occasions, Kaizen has also been seen as an ethical force that each worker finds 
within himself to voluantarily solve daily problems and convince himself of the 
value of his work. Manuel et al. (2011, s. 290) 

 
Denna etiska kraft symboliserar hur personal motiveras samt hanterar dagliga problem i 
verksamheten. Denna kallas även för the empowerment (Rémy  2011). The empowerment 
innefattar varje individs kunskap och ansvarstagande i en organisation då den kombineras 
med medarbetares kunskap och skicklighet för att generera continuous improvement (Liker  
2004). För att detta praktiskt ska fungera är det viktigt att även prestationer och förbättringar 
ständigt utvärderas med kundvärde och continuous improvement i åtanke (Ittner & Larcker  
1995, Fullerton & Wempe  2009, Hope & Fraser  2003). 
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Vanligtvis diskuteras dock continuous improvement i egenskap av en teknik som ger stöd till 
TQC, TQM eller Just-in-time (Malloch  1997). Men konceptet kan enligt Malloch (1997) 
likväl stödja kostnadsreduktion, säkerhetsarbete, olika totaltyper av tidsarbete, produktdesign, 
kvalitetsförbättring eller produktutveckling. Exempel på tekniker för att gå mot TQM är; 5S, 
Six sigma, SMED och TPM (Nikhil Chandra  2009, Parast & Jones  2010, Jebaraj, 
Uthiyakumar & Marathamuthu  2013, Georgescu  2010) Rémy (2011) betonar dock den 
etiska utgångspunkt lean production vilar på, och att en alltför stor tilltro inte ska ges till 
färdigutvecklade ”lean-verktyg”.  

3.3.2 Elimination of waste 
De ultimata målen med implementering av lean production i en verksamhet är ökad 
produktivitet, högre allmän kvalité, minskade genomloppstider, minskade kostnader (Rajesh 
Kumar, Mehta & Naveen  2012). Det bakomliggande syftet är därmed att minska kostnader 
och detta sker bland annat genom elimination of waste. Det kretsar kring att lokaliserar de 
processer som inte bidrar med kundvärde och eliminerar dessa för att frigöra kapacitet som i 
slutändan kan utnyttjas bättre (Womack & Jones  2003). Att reducera slöseri betyder enligt 
Liker (2004) att värdet gentemot kunden skapas till en lägre kostnad. En vanlig typ av slöseri i 
större organisationer är enligt Reichhart och Holweg (2007) att attityder mellan avdelningarna 
tenderar till att minska samarbetet, då de ser sig som oberoende av varandra. Det är enligt 
Rajesh Kumar, Mehta och Naveen (2012) möjligt att identifiera stora mängder av slöseri 
genom att observera anställda, kontrollera utrustning, analysera material och studera 
organisationsstrukturen.  
 
Litteratur samt flertalet studier bekräftar faktumet att slöseri har en stor påverkan på den totala 
produktiviteten (Hayes  1986, Womack & Jones  2003, Karlsson & Åhlström  1996, Ohno  
1988). Det går inte att frånse att det i varje organisation existerar slöseri. Hur detta uttrycker 
sig i praktiken är ofta svårt att definiera (Womack & Jones  2003). Kortfattat är lean 
production ett sätt att göra mer med mindre och uppnå en allmänt effektivare organisation 
(Liker  2004). 

3.4 The Toyota Way - de 14 principerna 
Utifrån lean production och dess grundförutsättningar beskriver Liker (2004) 14 viktiga 
principer, vilka används till att generera continuous improvement samt elimination of waste. 
Dessa principer sammanfattas med hjälp av fyra olika lager; filosofi, process, medarbetare 
och partners samt problemlösning. Av dessa olika nivåer i The Toyota Way model är det 
enligt Liker (2004) vanligt att västerländska organisationer fuskar med implementeringen av 
lean production, då främst i process-lagret. Halvhjärtade försök leder till misslyckande, vilket 
enligt Liker (2004) främst beror på att de förbättringar som införs inte utgår från 
grundfilosofin continuous improvement. 
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The Toyota Way model illustreras med följande bild: 
 
 

 
 
 
Figur 3. The Toyota Way model (källa: Liker, 2004) 
 

3.4.1 Filosofi 
Filosofi-lagret av The Toyota Way model behandlar det långsiktiga perspektiv en organisation 
bör tillämpa för att lyckas med konceptet lean production (Liker  2004). Målet är att 
uppmuntra chefer att basera sina beslut på långsiktiga visioner, även om de kan påverka 
kortsiktiga finansiella resultat negativt (Liker  2004).   
 
P1: Basera beslut på långsiktigt tänkande 
Ett långsiktigt perspektiv ska enligt Liker (2004) kretsa kring ett kundfokus, där värdet 
gentemot kund ska stå i centrum. Womack och Jones (2003) beskriver hur organisationer ofta 
har svårigheter angående att utveckla detta kundvärde. Svårigheten gäller vanligtvis hur 
produktens värde ska omdefinieras gentemot kund. Att omdefiniera kundvärdet för produkten 
bidrar till att öka produktiviteten, bli mer flexibla samt att skapa mer värde för kunden, detta 
bidrar i sin tur till att förbättra lönsamheten och kassaflödet på längre sikt (Maskell & 
Kennedy  2007). Dock är det enligt Liker (2004) vanligt att sådana typer av prioriteringar 
påverkar det kortsiktiga resultatet negativt, men att det är ytterst viktigt att vid sådana beslut 
vara konsekvent och tänka långsiktigt.  

3.4.2 Process 
Detta lager i modellen ovan anses vara den operationella aspekten av The Toyota Way model 
(Liker  2004). Lagret innefattar sju underliggande principer. Genom att praktisera dessa 
principer förväntas företag signifikant förbättra produktiviteten, kvalitén, kreativiteten samt 
skapa en bättre förståelse gentemot slöseri i produktionen. 
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P2: Skapa ett kontinuerligt processflöde  
Principen kretsar kring att minimera onödiga stop vilka gör processen långsam (Liker  2004, 
Rajesh Kumar, Mehta & Naveen  2012). Detta kan ofta vara svårt i praktiken, vilket leder till 
att så kallade flaskhalsar uppstår (Womack & Jones  2003). Ett viktigt verktyg för 
organisationer vilka tillämpar lean production samt vill förbättra flödet är arbetssättet just-in-
time (Womack & Jones  2003). Just-in-time är i grunden en produktionsfilosofi, vilken 
försöker integrera alla aspekter av produktionsprocessen (Fallon & Browne  1988). I enkla 
termer innebär konceptet att tillverkningen av de nödvändiga produkterna ska ske vid önskad 
tidpunkt (Fallon & Browne  1988). En annan vanlig problematik angående flödet i 
tillverkande företag är då produktionsbyten genomförs, detta innebär att maskiner måste 
anpassas och startas om och värdefull produktionstid går till spillo (Shah & Ward  2007). För 
att stävja denna använder sig organisationer ofta av två färdiga lean-verktyg, nämligen TPM 
och SMED (Georgescu  2010, Jebaraj, Uthiyakumar & Marathamuthu  2013). TPM kretsar 
kring grundläggande underhåll av maskiner, verktyg och utrustning etc., samt rapportering av 
eventuella problem och avvikelser från normen (Georgescu  2010). Lean-verktyget SMED 
fyller sin funktion genom att tillämpas för att reducera ställtider (Jebaraj, Uthiyakumar & 
Marathamuthu  2013).  
 
P3: Använd pull system 
Enligt Liker (2004) är ett pull system det mest ideala för ett företag som praktiserar just-in-
time. Att arbete utifrån ett pull-koncept leder enligt Kennedy och Brewer (2005) att företag i 
större utsträckning låter efterfrågan styra produktionen. En viktig parameter i pullkonceptet är 
strävan efter snabbare ställtider, vilket förväntas leda till en mer flexibel produktion (Kennedy 
& Brewer  2005). En nyckel till en flexibel produktion är enligt Maskell och Kennedy (2007) 
att inneha en god relation till sina leverantörer samt kunder, detta för att mindre samt mer 
frekventa leveranser ska accepteras, vilket kombineras med träffsäkra prognoser. Liker (2004) 
beskriver hur tillämpningen av arbetsmetoden Kanban kan bidrar till ett effektivare pull 
system. Grundtanken i Kanban-konceptet är att identifiera och signalera materielbehov (Liker  
2004). 
 
P4: Jämna ut arbetsbelastningen 
Denna princip innefattar ett utjämnande av kapacitet, så att situationer då medarbetare känner 
sig otillräckliga undviks (Liker  2004). Denna stabilisering av tillverkningsproceduren kallas 
för Heijunka, och är enligt Liker (2004) den mest motsägelsefulla principen tillhörande lean 
production. Konceptet Heijunka innebär en kontinuerlig utjämning av produktionen vilken 
sker löpande, vilket är motsatsen till ett pull system (Liker  2004). Liker (2004) betonar dock 
vikten av fungerande försäljningsprognoser då arbetsbelastningen ska jämnas ut, detta för att i 
största möjliga mån undvika lager och osålda varor.  
 
P5: Bygg in kvalité 
Principen önskar bygga in kvalité i organisationers inneboende processer, så att elimination of 
waste kan äga rum då alla aktiviteter längs värdeflödet andas kvalité (Rajesh Kumar, Mehta & 
Naveen  2012). Detta kretsar kring den grundfilosofiska utgångspunkten att ständigt utvecklas 
som företag och arbeta bort de processer som inte är värdeskapande (Ohno  1988). Konceptet 
för att genomföra detta kallas för Jidoka och involverar träning, empowerment, etc., för att 
förändra en organisation i grunden, där medarbetare tar ansvar för kvalité (Liker  2004). Lean-
verktyget Six sigma tillämpas i många organisationer för att minska förekomsten av defekta 
produkter (Parast & Jones  2010). Metoden utgår från statistiska mått, vilka tydligt visar vart 



 

17 

kvalitetsbrister återfinns i organisationen, vilket i sin tur underlättar arbetet med att följa upp 
och ständigt förbättra kvalitén (Parast & Jones  2010). 
 
P6: Standardisera arbetsgången 
Standardisering är en av kärnorna för implementering av lean production och formar basen för 
continuous improvement (Womack & Jones  2003). Standardisering innebär inte endast 
variationsminimering, utan genererar även möjligheten för att continuous improvement ska 
kunna äga rum (Liker  2004). Maskell och Kennedy (2007) argumenterar även för i sin studie 
att standardisering krävs för att lyckas uppnå ett effektivt och kontinuerligt produktionsflöde.  
 
P7: Visualisera styrning 
Principen siktar på att göra processer i en organisation transparenta, så att de lättare kan 
visualiseras (Liker  2004). Liker (2004, s. 38) beskriver olika metoder för att visualisera 
processer: ”use simple visual indicators to help people determine immediately whether they 
are in a standard condition or deviating from it”. Ett vanligt verktyg för att möjliggöra 
ovanstående är 5S (Nikhil Chandra  2009). En viktig faktor för att uppnå framgång med 
tillämpning av lean-verktyget 5S är enligt Nikhil Chandra (2009) att utgå från medarbetarnas 
kunskap och disciplin, vilket i sin tur innebär att en stor grad tillit bör ges berörda 
medarbetare.  
 
P8: Använd beprövad och pålitlig teknologi 
Högst sannolikt önskar varje enskild organisation befinna sig i framkanten av den 
teknologiska utvecklingen inom branschen. Liker (2004) föreslår dock att organisationer vilka 
funderar över adoption av ny teknologi ska överväga följande: (1) att endast implementera ny 
teknik vilken testats noggrant och bevisat sig vara pålitlig. (2) att den nya teknologin måste 
stödja ett kontinuerligt tillverkningsflöde samt (3) att den nya teknologin måste hjälpa 
medarbetare att prestera bättre. Vikten av ovanstående implementeringsprinciper är uppenbar, 
då de även tillhandahåller ett lämpligt rättfärdande för ny teknologi utifrån ett 
kostnadsperspektiv (Liker  2004).  

3.4.3 Medarbetare och partners 
Medarbetare och partners lagret i The Toyota Way model kretsar kring förhållandet mellan 
organisationen, dess medarbetare och övriga samarbetspartners (Liker  2004). Det är viktigt 
att notera hur lean production utan gott ledarskap, engagemang, skickliga medarbetare, 
långsiktiga relationer och andra mänskliga aspekter förblir ofullständig (Rémy  2011, 
Womack & Jones  2003, Manuel, Juan & Laoucine  2011). Utgångspunkten för nivån är hur 
långsiktiga relationer med leverantörer och kunder förväntas frodas, samt att continuous 
improvement ska ske med interna mänskliga och sociala aspekter i åtanke (Manuel, Juan & 
Laoucine  2011, Liker  2004).  
 
P9: Motivera ledare 
För att filosofiskt lyckas med tillämpningen av lean production krävs det att ledare i 
organisationen innehar ett engagemang angående ledarskap (Liker  2004). Liknande 
engagemang krävs även inom områden såsom kvalité, informationsutbyte och interna 
relationer (Liker  2004).  
 
P10: Utveckla enastående medarbetare 
Denna princip avser ett antal olika HRM-element, vilka karaktäriserar det japanska lean 
production konceptet. Detta innefattar utbildning, lagarbete och motiverande strategier 
(Womack & Jones  2003). Brenner, Fairris och Ruser (2004) studie visar att organisationer 
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vilka förhastar implementeringsprocessen av HRM-element stöter på svårigheter med lean 
production. Detta stärker Liker (2004) teori angående hur organisationer utan implementering 
av människo- och partnerrelaterade parametrar inte kan nå koncept lean production fulla 
potential.  
 
P11: Utveckla relationer med partners 
Toyota har försiktigt använt sig av en helhetssyn gentemot sina leverantörer, kunder och 
andra samarbetspartners. Målet är att få dessa partners att inse hur de är en förlängning av 
Toyota (Liker  2004). För att uppnå en sådan långsiktig och gynnsam relation identifierar 
Reichhart och Holweg (2007) ett antal element vilka gäller både för interna och externa 
relationer: ömsesidig respekt, samarbeten och informationsutbyten. I förhållande till dessa 
långsiktiga relationer beskriver även Reichhart och Holweg (2007) att en vanlig typ av slöseri 
i större organisationer skapas av attityder avdelningar sinsemellan. Attityderna tenderar att 
minska samarbetet intern, då de anser sig vara oberoende av varandra.  

3.4.4 Problemlösning 
Det översta lagret i The Toyota Way model innehar kritiska framgångsfaktorer för att lösa 
problem och behålla förbättringar i organisationen (Liker  2004). Principen utgår från att 
ledare i en organisation ska själv ut och se arbetssituationer, för att på så sätt skapa en bättre 
förståelse (Liker  2004). Detta kombineras med insikten att beslutsfattande inte är en enkel 
process, utan kräver en bred operationell kunskap och en allmän förståelse gentemot 
verksamheten (Womack & Jones  2003, Liker  2004).  
 
P12: Gå ut och se med egna ögon 
För att ledare i en organisation ska inneha respekt och kompetens argumenterar Liker (2004) 
för hur viktigt det är att de har kunskap om operationella situationer i organisationer. För att 
ledare ska få sådan kunskap ska de enligt Liker (2004) befinna sig på den aktuella platsen där 
situationen uppstår, för att då få en djup kunskap angående processen. Detta sänder även 
signaler till organisationens medarbetare angående hur ledaren i fråga är beslutsam och 
beredd att ta tag i projekt och aktuella problem (Armistead & Machin  1997).  
 
P13: Fatta beslut långsamt och i samförstånd 
Denna princip präglas mycket av den japanska synen på beslutstagande, då det i större 
utsträckning bygger på samstämmighet och lyhördhet (Liker  2004). Faktum är att de 
medarbetare vilka befinner sig nära värdeskapande processer också innehar den största 
kunskapen angående dessa. Detta är även huvudargumentet som Womack och Jones (2003) 
använder för att framföra vikten av att förmän och chefer i organisationen ska vara lyhörda 
gentemot andra medarbetare då de ska ta beslut.  
 
P14: Kaizen och continuous improvement 
Den sista och en av de viktigaste principerna för hela modellen. Manuel, Juan och Laoucine 
(2011) argumenterar för att continuous improvement är ett av de främsta verktygen som finns 
tillgängliga för att objektivt reflektera och utveckla en organisation. Detta är dock endast 
möjligt då en organisationskultur tillåter medarbetare att aktivt delta i förbättringsarbetet, 
vilket främjar kreativitet och ger dem förtroende och ansvar. Faktum är att outnyttjad 
kreativitet är en vanlig typ av slöseri i organisationer (Womack & Jones  2003), vilket har en 
stor inverkan på den totala produktiviteten (Hayes  1986). Principen kaizen and continuous 
improvement kan koncist sammanfattas vara förmågan för organisationer att lära och förbättra 
(Rémy  2011, Liker  2004).  
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3.5 Effekter på styrning av lean production 
Tillämpning och implementering av lean production innebär stora förändringar (Liker  2004). 
I flera studier samt i erkänd litteratur påpekar författare att organisationers 
redovisningssystem är beroende av-, samt ska anpassas utefter den miljö systemet verkar i 
(Chenhall  2003, Kaplan  1983, Joseph  1995, Drury  2008). Kaplan (1984) argumenterar 
exempelvis för att stora förändringar i verksamheten även återspeglas genom styrningens 
funktion samt använda parametrar. Utgångspunkten är den information redovisningen 
tillhandahåller, vilken ligger till grunden för styrningens beslut och kontroll (Kaplan  1984). I 
sin studie tillhandahåller Widener och Kennedy (2008) en plattform vilken sammanfattar 
tidigare forskning om styrning då lean production tillämpas. Dessa kontrollmekanismer 
kategoriseras som följer: effekt-, beteende- och social styrning. 

3.5.1 Effektstyrning 
Företag vilka implementerar lean production ska enligt Joseph (1995) borste från hårda 
resultatstyrda mål. Anledningen till att traditionella mål och mått inte lämpar sig i en lean-
liknande miljö är att finansiella mått tenderar till att inte bidra på den operationella nivån i en 
organisation, och istället bidra med ett olämpligt kortsiktigt förhållningssätt (Joseph  1995, 
Fullerton & Wempe  2009, Maskell & Kennedy  2007).  Utan uppföljning ska istället utgå 
från andra parametrar såsom innovation, kundfokus och kvalité.  
  
Även tillämpningen av det traditionella budgetverktyget har kritiserats då lean production 
tillämpas (Hope & Fraser  2003). De argumenterar istället för användning av rullande 
prognoser, vilka de berörda medarbetarna bidrar med att framställa.  Detta för att öka kvalitén 
på informationen och kontrollen gentemot den operationella nivån i organisationer. 
Prognosarbetet spelar även en viktig roll för att produktionen effektivt ska kunna arbeta 
utifrån pull-konceptets förutsättningar (Hope & Fraser  2003, Maskell & Kennedy  2007). 

3.5.2 Beteendestyrning 
Då konceptet lean production utgår från standardisering präglas även styrning i organisationer 
vilka tillämpar lean production av denna parameter (Maskell & Kennedy  2007). Adler och 
Borys (1996) förklarar i sin studie att standardiserat arbete lär medarbetare att arbeta på bästa 
möjliga sätt, samt att ständigt förbättras för att nå upp till detta optimala arbetssätt. Detta 
balanserar väl med det grundfilosofiska syftet continuous improvement (Rémy  2011). Att 
kombinera continuous improvement med empowerment gentemot medarbetarna och 
standardisera arbetsuppgifter är enligt Rémy (2011) samt Adler och Borys (1996) en nyckel 
till framgång med tillämpning och kontroll av lean production. 

3.5.3 Social styrning 
Då medarbetare i organisationer vilka tillämpar lean production präglas av empowerment 
kombinerat med continuous improvement blir sociala mekanismer ytterst relevanta för 
konceptets framgång (Widener & Kennedy  2008). Ittner och Larcker (1995) argumenterar i 
sin studie för hur styrsystem i organisationer ska ge utbildade medarbetare relevant 
information, så att de sedan kan lösa problem och sträva efter continuous improvement. Dean 
och Snell (1991) betonar dock vikten av utbildning av medarbetare i en organisation för att 
lyckas implementera nya tillverkningsmetoder. De beskriver även att det finns en korrelation 
mellan hur avancerad tillverkningen är och hur mycket utbildning som krävs för att lyckas 
implementera nya koncept.  
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3.6 Traditionell styrning 
Det finns flera definitioner av redovisning. Redovisning är ett verktyg som kan bistå både 
med finansiell- och icke finansiell information. Denna information hjälper beslutsfattare i 
organisationen att styra organisationen. Denna kunskap kombineras sedan med 
organisationens strategier, vilka beslutsfattare agerar utifrån. Generellt är formulering av 
tydliga strategiska prioriteringar en erkänd och viktig aspekt av en effektiv organisation samt 
dess management (Porter  2004). Paradoxalt nog krävs finansiell information i form av 
redovisning för att möjliggöra detta. Under 1800-talet utvecklades den industriella typen av 
kostnadsredovisning (Littleton  1953). Littleton (1953) presenterande i sin studie ett 
självständigt koncept för kostnadsredovisning. I modernare tid har dock kostnadsredovisnings 
konceptet kritiserats (Kaplan  1984). Detta har i förlängningen lett till att dagens litteratur 
domineras av internredovisning och ekonomistyrning, vilka präglas av ett fokus på 
beslutsfattande och kontroll (Drury  2008).  

3.6.1 Internredovisning och ekonomistyrning 
Internredovisning och ekonomistyrning innefattar kontrollsystem vilka inkluderar alla verktyg 
organisationer använder för att styra samt kontrollera chefer och anställda (Drury  2008, Otley 
& Ferreira  2009). Denna traditionella styrning innefattar ofta en trög och hierarkisk 
organisation (Drury  2008). Sådana organisationer tenderar även att i större utsträckning 
arbeta kortsiktigt för att ständigt leva upp till de resultat som förväntas (Hope & Fraser  2003). 
Detta kortsiktiga och resultatstyrda tillvägagångssätt kan även komma att drabba kvaliteten 
hos produkten eller tjänsten (Porter  2004).  
 
Ett ramverk för att betrakta strategiska prioriteringar utvecklades av (Porter  1997). 
Ramverket innefattar teorin om att företag måste differentiera sig, för att vara 
konkurrenskraftiga. Detta sker exempelvis genom produktdifferentiering, där exempelvis hög 
kvalité, produktdesign eller lågt pris är lämpliga differentieringsmetoder. Strategier ska även 
stödjas av system vilka tillhandahåller räkenskapsinformation vilka möjliggör styrning 
(Johnson & Kaplan  1991). Realiteten är att det i praktiken finns flera olika typer av 
managementtekniker, kombinerat med redovisningstekniker, vilka används för att utveckla 
komparativa konkurrensfördelar (Johnson & Kaplan  1991, Drucker  1990, Porter  1997, 
Porter  2004, Ouchi  1979). För att förtydliga och beskriva dessa olika metoder för kontroll 
och uppföljning har flertalet forskare använt sig av tre olika styrningskategorier: effekt-, 
beteende och social styrning (Snell  1992, Ouchi  1979, Widener & Kennedy  2008). 

3.6.2 Effektstyrning 
Denna styrningsmodell har under lång tid varit grundfundamentet inom internredovisning och 
ekonomistyrning, då med redovisning och budget som utgångspunkter (Drury  2008). 
Tillämpningen av budgetverktyget har givit företagen möjligheten att jämföra sitt verkliga 
resultat mot det förväntade. Genom denna tillämpning har organisationer kunnat lokalisera 
och analysera eventuella avvikelser. Denna typ av teknik är vanlig och passar väl för 
organisationer som tillämpar strategier vilka bygger på lågt pris (Johnson & Kaplan  1991, 
Drucker  1990). Drury (2008) beskriver effektstyrning genom att skildra processen samt den 
information vilka beslutsfattare utgår från då metoden tillämpas. Processen börjar med en 
planeringsprocess och följs sedan upp av en kontrollprocess där avvikelser analyseras samt 
åtgärdas.  
 
Detta synsätt präglas ofta av individuella mål, vilket leder till att budgetarbetet blir ytterst 
viktigt för styrmedlets funktion (Snell  1992). Det är dock viktigt att påpeka att en distinktion 
i teorin görs mellan kortsiktig planering (budget) och långsiktiga strategier (Drury  2008, 
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Porter  1997). Hope och Fraser (2003) sammanställer följande fem argument för nackdelarna 
tillämpningen av budget innebär: (1) planeringsverktyget uppmuntrar till icke flexibel 
planering, (2) är tidsödande, (3) budget innebär ett stor fokus på kortsiktiga mål, (4) budget 
tenderar att minska kommunikationen mellan avdelningar och samarbetspartners samt (5) att 
verktyget ofta låser sig till att endast nå den minst acceptabla nivån.  
 
I förhållande till budgetverktyget problematiserar Maskell och Kennedy (2007) i sin studie 
användandet av traditionella finansiella styrmedel i en lean production-miljö. Bristerna 
sammanfattas genom den problematik som uppstår då konventionella mätinstrument 
tillämpas. Maskell och Kennedy (2007) beskriver hur traditionellt finansiella mått tenderar att 
minska värdeskapande processer gentemot kund, då lager och tillverkningsserier ofta blir 
större än nödvändigt. Även kommunikationen internt tenderar att bli komplex, och därmed 
minska då effektstyrning tillämpas.  

3.6.3 Beteendestyrning 
Även denna typ av kontroll kan kategoriseras som byråkratisk, då den utgår från att centralt 
styra anställdas beteende (Snell  1992). Denna typ av styrmedel förekommer i resultatstyrda 
organisationer, samt samspelar väl med den typen av kontroll och uppföljning (Hopwood  
1974). Snell (1992) argumenterar för hur det är ytterst viktigt att ansvariga implementerar 
rutiner och standarder för att beteendekontrollerande styrmedel ska vara framgångsrika. Sådan 
typ av kontroll präglas ofta av personlig övervakning och uppföljning, detta för att 
säkerhetsställa att de standardiserade arbetsmetoderna efterlevs (Snell  1992, Hopwood  
1974). 

3.6.4 Social styrning 
Denna metod för kontroll utgår från användandet av sociala mekanismer (Ouchi  1979). 
Styrningsmodellen innefattar ett större eget ansvar, med mer disciplin bland de anställda som 
en grundförutsättning (Ouchi  1979). I traditionellt styrda organisationer är en sådan 
empowerment av medarbetarna ytterst ovanlig, dessa präglas istället av traditionella och 
byråkratiska styrmedel (Ouchi  1979). Därmed har forskare argumenterat för hur denna typ av 
kontroll är ett informellt alternativ till konventionella metoder (Kaplan  1984, Ouchi  1979). 

3.7 Sammanfattning av den teoretiska referensramen  
Sammanfattningsvis behandlar referensramen två delar, den första delen skildrar 
affärsprocesser och förändring samt hur lean production är ett verktyg för att uppnå 
förändring i inneboende processer. Den andra delen behandlar traditionella styrmedel samt 
den problematik som förväntas uppstå då konventionella metoder samexisterar med lean 
production. Gemensamt för all ovan insamlad teori är dess förekomst i litteratur och studier, 
då vi strävat efter att presentera de teorier vilka är mest frekventa inom forskningsområdet.  
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras studiens empiri. Avsnittet inleds med en beskrivning av företaget 
samt de lean-verktyg organisationen tillämpar. Detta följs av de tre undersökta delarnas 
arbete, syn samt förhållningssätt gentemot lean production samt dess inneboende 
kontrollprocesser.  

4.1 Ardagh - lean production 
I början av 2000-talet startade Ardagh tillämpningen av lean production och verktygen 5S och 
Six sigma (Johansson  2014). Det var under 2000-talet som Ardagh implementerade ett 
bredare lean production-koncept, då med ytterligare verktyg som TPM och SMED (Johansson  
2014). Mycket av tillämpningen och utvecklingen kring lean production har kretsat kring 
utbildning av personal (Johansson  2014). Genom att utbilda personalen hoppas Ardagh bli 
mer effektiva (Johansson  2014). I övrigt har Ardaghs arbete med lean production handlat om 
att minimera överproduktion, minska ledtider, minimera lagerhållning och öka kvalitén 
(Johansson  2014). 

4.2 Dokumentation 
Nedan presenteras den empiri insamlad dokumentation bidragit med. Denna sekundärdata 
bidrog med en hög sanningshalt vilket underlättade då målet med insamlad empiri var dess 
förklaringsgrad gentemot den teoretiska referensramen. 

4.2.1 Ardagh - 5S 
Ardaghs koncept utgår från de fem stegen; sortera, systematisera, städa, standardisera och 
sköta om (Ardagh  2013a). Dessa utgår från att strukturera och eliminera sådant som inte 
behövs, vilket underlättar vardagen i fabriken då det till exempel går fortare att hitta verktyg 
och material. Det kan även vara standardisering av en arbetsgång på en viss arbetsstation som 
systematiseras, eller så enkelt som att det ska vara rent och snyggt på arbetsplatsen. Det kan 
vara en sådan enkel sak som att de verktyg vilka används har sin plats och ska lämnas tillbaka 
till den platsen i gott skick.  

4.2.2 Ardagh - Six sigma 
Ardaghs främsta syfte med tillämpning av Six sigma är att minska förekomsten av defekta 
produkter (Ardagh  2013a). Konceptet utgår från statistiska mått, vilka i sin tur genererar en 
ansvarsfördelning i organisationen med uppföljning, mål och projekt (Ardagh  2013a). 
Medarbetare hos Ardagh har sedan en färdplan att följa vilken utgår från att definiera, mäta, 
analysera, förbättra och kontrollera handlingar (Ardagh  2013a). För att lyckas med detta har 
medarbetarna en verktygslåda vilken de kan använda för att genomföra sina åtaganden. Denna 
innehåller; kontrollplaner, försöksplanering, processkontroll, statistisk analys, 
kapacitetsstudier, FMEA, mätsystem, processkartläggning samt orsak och verkan (Ardagh  
2013a). 

4.2.3 Ardagh - TPM 
Ardagh tillämpar TPM med utgångspunkten att arbeta förebyggande angående underhåll och 
produktionsstopp (Ardagh  2013a). Detta kretsar kring grundläggande underhållsfunktioner, 
som rengöring, smörjning, byte av filter och ställtider. Det är även viktigt för Ardagh att 
ovanliga händelser vilka upptäcks rapporteras och att standarder upprätthålls (Ardagh  2013a). 
På Ardagh har ansvarområden fördelats främst mellan operatörer och tekniker, där  
underhållsaktiviteter schemalagts för att genomföras kontinuerligt (Ardagh  2013a).   
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4.2.4 Ardagh - SMED 
SMED är ett verktyg vilket tillämpas inom produktion hos Ardagh (Ardagh  2013a). Detta 
verktyg tillämpar Ardagh för att minska tidsåtgången då produktionen behöver ställas om, 
detta sker då en annan typ av produkt ska produceras. Ardaghs mål är att ständigt finna 
förbättringsmöjligheter som kortar ställtiden (Ardagh  2013a). Processen med att byta verktyg 
i maskinerna startar med att de använda formarna avlägsnas, vilket kräver att maskinen först 
stoppas.  Efter detta byts verktygen ut, och maskinen startas om, för att sedan testköras 
försiktigt. Då maskinen startats börjar arbetet med att ställa in olika inställningar för att uppnå 
önskad kvalitet. Arbetet med att minska bytestiden har resulterat i en mer effektiv produktion 
med större volymer och mindre satser (Ardagh  2013a). 

4.3 Observation 
I detta avsnitt presenteras empiri vilken samlats in under genomförd observation. 
Observationens utgångspunkt var att få tillgång till situationer och förhållanden som kunde 
främja studiens syfte. Presentationen av produktionsdelen följer det verkliga 
produktionsflödet dels för att realistiskt skildra tillverkningsprocessen, men även för att 
visualisera vart effekter av lean production återfinns.  

4.3.1 Beskrivning av produktionsflödet  
Produktionsdelen av fabriken är uppdelad i två huvudkategorier, individual sections (IS) och 
added value (AV). Under dessa två delar av produktionen återfinns även flertalet mindre 
avdelningar.  
 
Individual sections (IS) 
Steg 1: IS-kategorin benämns ofta som den varma sidan, då det är i denna del av 
produktionen som glasmassan bildas och formas. Flödet startar med att råmaterialet blandas i 
två stora silos för att sedan fördelas till tillhörande ugnar. Dessa ugnar kan aldrig stängas av 
för att de ska fungera, vilket gör att produktionen alltid sker med en naturligt påtvingad push-
metodik. Den nersmälta glasmassan fördelas sedan från ugnarna med hjälp av så kallade 
feeders, vilka klipper glasmassan till önskad storlek. Efter detta transaporteras glasmassan ner 
i glas-maskinen där ämnesformen fångar upp massan för att grundligt forma glaset. Efter detta 
flyttas glasmassan till färdigformen där den tillsammans med kompletterande verktyg ger 
behållaren sin exakta form.  
 
Added value (AV) 
Steg 2: Efter att flaskorna formats transporteras de vidare på ett stort löpande band igenom ett 
stort kylsystem. Här kyls glaset sakta ned för att det inte ska riskera att spricka. Under denna 
kylprocess transporteras även det formade glaset vidare till nästa station i 
tillverkningsprocessen.  
 
Steg 3: Här kontrolleras sedan behållarna, dels av mänskliga ögon, men även av så kallade 
synings-maskiner vilka är specialiserade utefter att hitta defekter som sprickor eller 
missbildningar i glaset. Upptäcks någon som helst typ av defekt kasseras flaskan och går 
tillbaka till starten av tillverkningsflödet och IS-avdelningen.  
 
Steg 4: Efter att glaset kontrollerats och klarat denna kvalitetskontroll beror det fortsatta 
flödet på om behållaren ska dekoreras eller inte. Ska behållaren inte dekoreras går de direkt 
till packen för att levereras till kund. Om produkterna ska dekoreras fortsätter de till 
dekoravdelningen för vidare behandling. I denna del av tillverkningsflödet dekoreras, etsas 
eller utsmyckas behållarna beroende på hur de ska se ut. Något att ha i åtanke under denna 
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process är att dekoreringen av behållare kräver mer tid än formandet av glaset. För att lösa 
denna problematik lastas den del av de färdigställda behållarna vilka inte hinns med på pallar, 
så att dessa senare kan köras i en annan del av fabriken. Den process dekoren innebär i 
tillverkningsflödet innefattar vanligtvis att text och motiv trycks på behållarna. En unikare del 
av dekoren är där etsning av vissa produkter sker. Här behandlas behållarna med syra för att 
på så sätt få ett frostigt utseende. Efter denna process tvättas behållarna noggrant för att 
säkerhetsställa att inga rester från den använda syran finns kvar. En annan viktig del i dekoren 
var även hur känsliga produkter skyddas efter att de gått igenom dekorprocessen, detta för att 
undvika att kvalitetskontrollerade produkter repas eller skadas under lastning och transport.  
 
Steg 5: Slutligen packas de färdigställda produkterna på pall. Dessa läggs sedan på lager eller 
förs ut på gården för transport till kund under dagen. 

4.3.2 Övriga iakttagelser 
Det mest påtagliga i denna del av verksamheten var säkerhetstänket, vilket återfanns på alla 
stationer genom hela flödet i produktionen. Ett viktigt verktyg för detta arbete var 
tillämpningen av lean-konceptet 5S. Det tydligaste tecknet på detta var hur alla gångvägar i 
fabriken var tydligt utmärkta med heldragna linjer, detta för att truckförarna ska veta vart de 
kan förvänta sig att gående möjligen befinner sig. Ett annat exempel på säkerhetsarbete i 
produktionen och tillämpningen av 5S var utmärkningen av tillgängliga brandposter. 
Väggarna bakom varje enskild brandpost var rödmålade, vilket ledde till att de syntes tydligt 
på långt håll inne i fabriken. 
 
Även säkerheten i de färdigproducerade produkterna präglade flödet i produktionen då 
produktionsflödet fortlöpte med stickprov av behållare, där säkerheten systematiskt 
kontrollerades. Detta skedde i HACCP-rummet, vilket var en viktig del i processen för att 
kunderna skulle känna trygghet gentemot Ardaghs produktion. En annan viktig parameter i 
denna del av fabriken i Limmares var olika typer av utvärdering, detta för att göra det enkelt 
för personalen att kommunicera eventuella förbättringar och brister. Denna rapportering 
spelade en viktig roll då onödiga stop och haveri i produktionen undviks till följd av denna. 
Även tillämpningen av olika Kanban-system bidrog till detta, då främst genom att det blev 
tydligt när material behövs fyllas på för att produktionen skulle flyta smärtfritt. 

4.4 Intervjuer 
Faktum är att den största delen av insamlad primärdata kommer från genomförda intervjuer. 
Denna empiri presenteras i avsnittet nedan. Med anledning av dess omfattning har empirin 
strukturerats upp med hjälp av tre kategorier. Detta för att konkretisera vad som sades och 
underlätta det pragmatiska förhållningssätt studien strävar efter att inneha.  

4.4.1 Intervju med Esbjörn Johansson (process optimizer) 
Johansson kommer ursprungligen från Borås och började på Ardagh efter sin tjänstgöring 
inom det militära. Johansson började arbeta i ”packen”, efter det har han kört dieseltruck, 
arbetat på teknikavdelningen, varit skiftchefsreserv, skiftchef och produktionskoordinator, för 
att nu inneha rollen som process optimizer. 
 
Lean production 
Johansson berättade hur han i sin roll som process optimizer arbetar med att optimera och 
effektivisera olika processer inom organisationen i Limmared. För att lyckas med detta 
berättade Johansson att de tillämpar olika verktyg och metoder, exempel på sådana är lean 
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production, Six sigma, SMED, 5S och TPM. De olika verktygen beskrev Johansson som 
redskap vilka tillämpas för att öka fabrikens konkurrenskraft och effektivitet.  
 
Johansson beskrev även hur det ständigt blir svårare att det med de befintliga verktygen 
identifiera nya faktorer att förbättra och effektivisera. Johansson berättade om det senaste 
projektet inom 5S, vilket fått namnet 5S+. Konceptet innebär att alla fabriker inom 
Ardaghkoncernen ska införa en gemensam färgkodning i fabrikerna. Johansson beskrev hur 
5S+ praktiskt innebär att speciella väggar och golv kommer ha samma färg på alla fabriker 
inom koncernen. Detta ska bidra till att medarbetare och kunder enkelt kommer känna igen 
sig. Dock betonade Johansson att syftet med en gemensam färgkodning även till stor del 
består av ett allmänt säkerhetstänk, exempelvis kommer väggar där brandsläckare finns 
utpositionerade vara rödmålade. Vilket leder till att personer på långt håll tydligt ser vart 
brandsläckare finns vid en eventuell nödsituation. Ett annat exempel på säkerhetsarbete 
Johansson gav var hur golven målas och tydliga gångvägar och körvägar märks ut för att 
minimera olycksrisken på fabriksområdet.  
 
Johansson gav under samtalet även andra exempel på effektiviseringar vilka gjorts i 
produktionen under de senaste åren. Dessa har mestadels handlat om att förbättra olika 
maskin- och produktionsbyten, då främst den tid det tar att genomföra bytet. Johansson 
förklarade hur produktionsbytena är den mest kritiska processen inom hela produktionen, då 
en maskin som står still ej genererar intäkter. Johansson gav ett exempel på två maskiner där 
de lyckats minska bytestiderna, den ena med cirka 60 % och den andra med hela 96 %. 
Johansson berättade att de ungefär sparar en halv miljon kronor per år endast på dessa två 
förbättringar av bytestiderna.  
 
Under samtalet beskrev Johansson att det ofta finns slöseri. Detta slöseri sker ofta i processer 
mellan olika gränser i organisationen. Johansson beskrev hur detta kan uppstå mellan de olika 
avdelningarna inom organisationen då det är enkelt att stirra sig blind på sin egen uppgift. 
Johansson påtalade att arbetet med 5S är väldigt avdelningsinriktat, detta eftersom dess fokus 
främst är på avdelningens egna brister. Johansson betonade dock att de andra lean production-
verktygen Six sigma, SMED och TPM arbetar mer korsfunktionellt över de olika gränserna, 
detta för att utnyttja varje avdelnings expertis. 
 
Empowerment 
Johansson gav ett konkret exempel på tillämpningen av 5S, vilket de arbetar mycket efter. 
Denna arbetsmetod har inte alltid använts i organisationen, utan Johansson beskrev hur stor 
utvecklingen varit inom området sedan han började på Ardagh genom att betona hur mycket 
trögare organisationen var för bara tio år sedan. Johansson beskrev hur denna inneboende 
tröghet bidrog till ett ointresse för effektiviseringsfrågor hos medarbetarna i organisationen. 
Dock betonade Johansson hur detta ständigt har förbättrats, och idag känner nästan alla 
medarbetarna till de verktyg som tillämpas i organisationen för att öka konkurrenskraften. 
Johansson berättade hur han var av åsikten att då fler medarbetare är involverade sprider sig 
arbetsmetoderna snabbare bland anställda och det skapas ett större allmänt intresse samt 
engagemang.  
 
Enligt Johansson finns det idag cirka 400 personer utbildade inom 5S på fabriken i Limmared, 
detta inkluderar nästan alla inom produktionen samt ett fåtal inom administrationen. 
Johansson beskrev hur verktyget bidragit till stora förbättringar trots redskapet praktiskt enkla 
tillvägagångsätt: 
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Det är inte några revolutionerande saker man förbättrat, men utvecklingen blir 
ändå tydlig. Mycket handlar om att öka säkerheten och förbättra ordningen på 
fabriken. Med bättre ordning och säkerhet blir också stämningen bättre vilket 
skapar en bättre arbetsplats. 
 

Johansson berättade hur han idag upplever att det finns en helt annan acceptans samt attityd 
gentemot dessa verktyg. Anledningen till detta trodde Johansson var hur produktionen och 
den allmänna produktiviteten utvecklats efter att dessa redskap implementerats. Vidare under 
samtalet diskuterade vi vart de får inspiration till de olika verktygen och förbättringsprojekten. 
Johansson berättade då om hur de vanligtvis delar med sig och inhämtar inspiration inifrån 
koncernen samt hur idéer tenderar att sprida sig från andra fabriker inom koncernen. 
Johansson betonade dock att process optimizers i organisationen inte ofta arbetar emot 
varandra och utbyter erfarenheter. Detta förklarade Johansson med att det antagligen beror på 
den ekonomiska aspekten, då de totalt är 22 process optimizers inom koncernen. Kostnaderna 
för ett eventuellt ”process optimizer-konvent” skulle troligen därmed bli höga. Johansson 
berättade dock att han är av åsikten att ett utbyte av information och erfarenheter de emellan 
skulle vara bra för alla parter.  
 
Angående det värde Ardagh skapar gentemot kunden var Johansson av åsikten att detta främst 
kretsar kring hög kvalité, vilket dels innefattar produkten, men även att inneha en hög 
standard på den service Ardagh erbjuder. Denna service beskrev Johansson främst genom att 
exemplifiera den önskan vilken kunder ofta har angående att få kontakt med en lämplig 
person i organisationen.  
 
Johansson beskrev även hur det är viktigt att ständigt förbättras för att bibehålla och förbättra 
kvalitén. I förhållande till detta berättade Johansson hur de under flera år drivit speciella 
projekt med en av de större dryckesfyllara, genom dessa projekt har innovativa behållare 
utvecklats och dessa har prisats med flera bemärkelser. Johansson betonade att de på Ardagh i 
Limmared är stolta över detta samt att dessa projekt drivit utvecklingen framåt. 
 
Angående fabriken i Limmareds utveckling berättade Johansson om hur ledningen för tio år 
sedan förespråkade att de skulle bli bäst i världen. Johansson beskrev hur denna vision för tio 
år sedan kändes omöjlig att uppnå, men att de idag är en av ledande aktörerna. Johansson 
betonade då vikten av dessa speciella projekt vilka skett tillsammans med en stor kund som 
samarbetsparter.  
 
Dock berättade Johansson hur dessa ovan nämnda projekt ofta är komplicerade att genomföra 
men ofta väldigt lönsamma på sikt. Johansson beskrev hur detta kan påverka fabrikens 
produktionsstatistik negativt i jämförelse med de aktörer vilka endast producerar enklare 
behållare. Johansson betonade dock att detta inte är något som oroar, då det gynnar 
verksamheten på sikt och att denna innovation och utveckling innebär andra fördelar, samt 
kan vara ytterst lönsamma i framtiden. Johansson beskrev hur innovationen kan leda till att 
kunderna upplever ett större mervärde och att det skulle vara intressant att starta fler framtida 
projekt med andra dryckesfyllare, men att detta antagligen skulle kräva stora investeringar i 
verksamheten, då sådana projekt är ytterst resurskrävande. 
 
Johansson förklarade även att en annan svår aspekt angående att ständigt effektivisera och 
eliminera slöseri ligger i dess möjliga konsekvenser. Faktum är att arbetstillfällen kan 
försvinna. Detta beskrev Johansson som något alla parter måste inse. Johansson beskrev ett 
exempel på ovan nämnda problematik, vilken inträffade för ett antal år sedan. Ardagh 
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investerade då i nya syningsmaskiner, vars uppgift innefattar att syna det färdiga glaset samt 
sortera bort de felaktiga produkterna. Den nya tekniken i maskinerna var på en hög nivå och 
resultatet av denna investering blev att personalstyrkan reducerades. Johansson berättade hur 
detta var ett tufft slag mot Limmared, men att sådana typer av investeringar och 
effektiviseringar försäkrar att fabriken på sikt finns kvar. Johansson betonade även det faktum 
att dagens antal anställda åter börjar närma sig tidigare nivå, men att medarbetarna istället har 
nya mer lönsamma arbetsuppgifter.  

4.4.2 Intervju med Lena Hedenquist-Broere (orderchef) 
Hedenquist-Broere är orderchef på Ardagh i Limmared, denna roll har hon innehavt de 
senaste tretton månaderna. Hedenquist-Broere har en Civilekonomexamen från Lunds 
universitet. Hedenquist-Broere har under tre olika perioder arbetat på skatteverket. Hon har 
också haft ansvar över en avdelning på Södra Älvsborgs Sjukhus samt varit chef i ett 
studieförbund med ansvar för 19 kommuner. Faktum är att Hedenquist-Broere innehar en stor 
kompetens inom ledarskap. Under hennes tid på skatteverket utbildade hon även medarbetare 
inom ledarskap. 
 
Lean production 
Något som klargjordes under samtalet med Hedenquist-Broere var att det finns saker att 
förbättra och effektivisera inom orderavdelningen. Hedenquist-Broere som förhållandevis 
nyligen kommer utifrån innehar även ett relativt färskt perspektiv angående orderavdelningen 
och dess arbete. Hon nämnde även hur hennes tidigare erfarenheter från olika 
chefsbefattningar inom skatteverket, sjukvården och skolväsendet resulterade i att hon kände 
till uttrycket lean production samt att hon var intresserad av konceptet. Hedenquist-Broere 
nämnde även att hon under en längre period önskat lära sig mer om lean production, men att 
det tyvärr inte ännu blivit av på grund av tidsbrist.  
 
Hedenquist-Broere nämnde under samtalet att det tidigare funnits stort fokus hos Ardagh på 
att förbättra flödet och effektivisera processerna i produktionen och att de på senare tid även 
börjat titta närmare på värdeflödet inom administrationen. Detta för att kunna identifiera 
slöseri och därmed bli effektivare. Något Hedenquist-Broere förespråkar och har försökt 
implementera under sin tid på orderavdelningen är ett mer strukturerat arbete. Hedenquist-
Broere beskrev för oss att genom införandet av mer struktur så vet alla mer vad som ska göras 
samt vem som ansvarar för att uppgiften ska slutföras. Hedenquist-Broere förklarade att detta 
leder till att frågetecken och missförstånd undviks, vilket i annat fall kunnat leda till irritation 
och energiläckage. Ett exempel på implementering av struktur i det vardagliga arbetet som 
Hedenquist-Broere tog upp var: 
 

Det kan till exempel vara en så enkel sak som den gemensamma inboxen som jag 
nu har strukturerat upp. De ansvarar nu en dag i veckan själva för detta. Kan man 
inte den dagen så ansvarar man själv för att någon annan axlar rollen. 
 

Hedenquist-Broere beskrev hur alla ordermottagare kommer åt denna inbox och att de tidigare 
skulle kontrollera denna gemensamt under dagen. Detta ledde till att vissa kunde kolla 
mailbox varje timme, medan andra medarbetare endast kontrollerade den en gång om dagen. 
Hedenquist-Broere förklarade att detta oklara och ostrukturerade arbetssätt, när ingen riktigt 
visste vem som ansvarade ledde till irritation mellan de anställda. Idag när medarbetarna 
istället har vetskapen om vem som ansvarar för kontrollen har det underlättat det dagliga 
arbetet och reducerat energiläckaget som bristen på struktur ledde till. 
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Ett annat område vilket Hedenquist-Broere betonar är de faktiska metoder och 
tillvägagångssätt vilka orderavdelningen idag arbetar utefter. Hedenquist-Broere drog en 
parallell till hur handeln allmänt har förändrats då fler konsumenter börjat använda och handla 
över internet. Hedenquist-Broere var av åsikten att detta är ett koncept vilket Ardagh kan 
implementera och tillämpa gentemot mindre kunder. Enligt Hedenquist-Broere skulle detta 
frigöra stora resurser då de kunder vilka beställer mindre volymer skulle ta kortare tid att 
hantera. Hedenquist-Broere berättade även om anledningen till varför hon önskade denna 
förändring och dess inneboende problematik angående företag med framtida potential:  
 

Jag sa det till Bo-Lennart (VD), att x-antal kunder står för x-antal procent av 
omsättningen. Då sa jag plocka bort dessa? Är det inte bättre att jobba med de 
kunder vi ser har en utvecklingspotential? Jag ville bara provocera 
företagsekonomiskt. Sen vet man ju aldrig, en lite kund kan ju bli stor. Men ja tror 
att ibland måste vi lyfta blicken och se hur mycket tid vi lägger på vissa kunder. 
Vi kan inte ägna för mycket resurser till de små kunderna. 
 

Att de småkunderna ibland kräver stora resurser är en problematik vilken Hedenquist-Broere 
betonar att de funderar mycket över. Då faktum är att det inte alls är säkert att de största 
kunderna kräver mest resurser på orderavdelningen. Hedenquist-Broere argumenterade istället 
för att förhållandet snarare är motsatt. Enligt Hedenquist-Broere är det vanligt förekommande 
att mindre kunder ringer ordermottagarna istället för att använda andra kanaler, detta leder till 
att en personlig relation gentemot orderhandläggaren genereras. Hedenquist-Broere beskriver 
detta som trevligt, men väldigt ineffektivt och resurskrävande. Dock nämner Hedenquist-
Broere att hon möts av en viss skepticism hos andra chefer då hon påpekat ineffektiviteten 
angående mindre kunder. Hedenquist-Broere betonar dock att hon kan ha fel, men att hon har 
insett att det är viktigt att organisationer hänger med i samhällets utveckling i övrigt.  
 
Empowerment 
Hedenquist-Broere nämnde även att de nyligen startat upp ett nytt ”service projekt”. Detta 
innebär att de gemensamt på orderavdelningen försöker identifiera och utveckla det mervärde 
de erbjuder kunden. För att utveckla detta mervärde för större kunder har de startat att dela 
upp kunderna i olika kundgrupper. Beroende på om du är A-, B-, C- eller D-kund kommer du 
erbjudas olika extratjänster, där A-kunderna får mer av allt och att D-kunderna erbjuds basic 
service och mervärde. Hedenquist-Broere förklarade att projektet endast är i sin linda och att 
det ännu inte är klart exakt vad de olika kundgrupperna kommer erbjudas. Hedenquist-Broere 
klargör även ett antal gånger under samtalet att projektet endast kretsar kring det mervärde 
som skapas gentemot kunden, och att det inte får glömmas bort vad kunden egentligen är ute 
efter.  

 
Detta till trots så betonade Hedenquist-Broere att det arbete vilket utförs på orderavdelningen 
inte ska underskattas. Hon redogjorde för hur avdelningen ofta är Ardaghs ansikte utåt 
gentemot kund, och att det därför är extremt viktigt hur kunderna bemöts av ordermottagarna. 
Hedenquist-Broere betonade även hur viktig servicen är och att alltid agera hjälpande 
gentemot kund vid frågor. Men även vara noggrann i sin arbetsgång, då en felbehandlad order 
i förlängningen kan leda till ett produktionsstopp hos den berörda kunden. Av denna 
anledning förklarade Hedenquist-Broere att det är viktigt att medarbetarna på 
orderavdelningen innehar en yrkesstolthet, då deras roll i organisationen är ytterst viktig. 
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Styrning 
Att Hedenquist-Broere förhållandevis nyligen anslutit till Ardaghs organisation är en 
parameter vilken hon nämner som en fördel då förbättringar ska identifieras inom 
orderavdelningen. Hedenquist-Broere betonade även den vilja som återfinns bland 
medarbetarna till att strukturera och förbättra avdelningen, vilket avsevärt underlättar arbetet. 
Dock betonade Hedenquist-Broere de svårigheter som finns då förändringsprocessen ska ha 
sin gång: 
 

Ibland är det så att man bara ser till sin egen avdelning, och jag tror inte att det är 
av illvilja, utan man har så fullt upp med sitt eget att man inte tänker vilka 
konsekvenser det får på andra avdelningar. Man förstår inte riktigt vad de andra 
gör. 
 

Faktumet att det existerar starka isolerade avdelningar i organisationen var en parameter 
vilken Hedenquist-Broere ansåg vara ett problem då förändringar ska implementeras i 
organisationen. För att förbättra denna situation berättade Hedenquist-Broere om hur de 
påbörjat ett projekt för att förbättra kommunikationen och förståelsen mellan olika 
avdelningar i organisationen. Hedenquist-Broere berättade hur detta projekt främst berör de 
avdelningar där deras dagliga arbete påverkar varandra. Exempel på detta är: planerings-, 
försäljnings- och lageravdelningen. Praktiskt sker detta genom olika utvecklingsdagar där 
exempelvis orderavdelningen får möjlighet att sätta sig in i hur försäljarna arbetar. 
Hedenquist-Broere beskrev hur detta kunskapsutbyte skapar en förståelse avdelningar 
sinsemellan. I slutet av samtalet stack Hedenquist-Broere ut hakan och berättade kort om hur 
hon tänker kring organisationens struktur och framtid:  
 

Jag sticker ut hakan och tycker vi är för många små avdelningar. Jag tänker att det 
nu är vi tre chefer över tre olika avdelningar. Och skulle man istället ha en chef 
som inte behöver vara operativ utan mer strategisk över alla dessa tre avdelningar 
tror jag kommunikationen skulle förbättras. Man hade fått en större förståelse för 
varandras arbete och det skulle bli lättare att planera etc.  

4.4.3 Intervju med Else Gustafsson (ordermottagare) 
Gustafsson har arbetet på Ardagh i tio år och innehar en stor erfarenhet angående det dagliga 
arbetet på orderavdelningen. Gustafsson betonar även hur hon i många olika ordersituationer 
inofficiellt även agerar innesäljare.  
Lean production 
Gustafsson beskrev de metoder och verktyg hon tillämpar i sin vardag som varierande, 
beställningar tas exempelvis emot genom e-post, fax eller via telefon. Gustafsson redogjorde 
även för existensen av egna individuella ordersystem för vissa större kunder. Gustafsson 
betonade att hon föredrar mejlkontakt, men att hon märkt att de kunder som ringer för att 
beställa ofta önskar en snabbare leverans än de som använder andra kanaler. Gustafsson 
förklarade även att mindre kunder ofta önskar snabb leverans. Att mindre kunder ofta kräver 
större resurser än de stora kunderna är någonting som Gustafsson bekräftade. Hon berättade 
hur det är vanligt att små nystartade företag ringer in och pratar om sina produkter. Ett 
exempel på detta vilket Gustafsson gav var så kallade ”mikrobryggeri”, vilka enligt 
Gustafsson innehar en stor framtidstro och framtida förhoppningar om att börja producera 
större volymer. 
 
En annan problematik vilken Gustafsson beskrev var bristen på teknisk support, då främst att 
det krävs att de kontaktar Ardaghs helpdesk i Polen då problem uppstår. Gustafsson 
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förklarade att en del av detta var att det då krävs att de förklarar de tekniska svårigheterna på 
engelska, vilket kan vara svårt då det ofta innefattar tekniska termer. Gustafsson framförde 
även en viss frustration över att hon alltid måste gå genom helpdesken innan hon kan få hjälp 
av den lokala IT-avdelningen i Limmared. Gustafsson förklarade även att då hon endast är 
brukare av systemen, är hennes enda intresse att de ska fungera smärtfritt.  
 
Empowerment 
Gustafsson beskrev även det nyligen påbörjade arbetet med att dela in kunder i olika grupper, 
och hon var övertygad om att konceptet är rätt väg att gå. Gustafsson betonade även hur hon 
såg fram emot denna utveckling, vilken innebär att ordermottagarna får större ansvar för de 
mindre kunderna:  
 

Då måste vi höja upp oss om vi ska ta hand om D-kunderna själva. Om, vi ska 
förse nya priser varje år och prata kvantitet och prognoser och ha kundvård så 
tycker jag att det är fel benämning att vi endast är ordermottagare. För då är vi 
innesäljare. På så sätt tycker jag att det är bra, för då får jag också en personlig 
utveckling och förhoppningsvis lite högre lön då mitt ansvar ökar.  
 

Angående kommunikationen avdelningar sinsemellan framförde Gustafsson att den dagliga 
kontakten vanligtvis fungerar bra. Gustafsson förklarade att de som ordermottagare ofta får 
agera som en typ av informatör mellan olika avdelningar och kunder. Gustafsson gav exempel 
på hur de på orderavdelningen dagligen har god kontakt med planering och lager, men 
samtidigt beskrev hon hur det ibland kan vara svårt att kontakta säljarna under perioder vilka 
präglas av förhandlingar. Dock betonade Gustafsson att hon hade en förståelse till denna 
problematik då säljarnas förhandlingar med stora kunder måste prioriteras.  

4.4.4 Intervju med Eva Johansson (ordermottagare)  
Johansson började för 13 år sedan på Ardagh för att sköta faktureringen. Idag arbetar 
Johansson på orderavdelningen där hon tar emot beställningar. 
 
Lean production 
Angående strukturen och arbetssättet vilken tillämpas bland medarbetare på orderavdelningen 
berättade Johansson att de arbetar på lite olika sätt. Johansson beskrev hur de olika 
arbetsmetoderna ställer till problem då någon medarbetare exempelvis är sjuk. En annan 
problematik vilken Johansson beskrev var den allmänna brist på struktur som präglat 
orderavdelningen, där ingen riktigt vet vem som gör vad, men att detta blivit bättre sen 
Hedenquist-Broere tillträdde som ansvarig för avdelningen. 
 
Empowerment 
Johansson beskrev arbetet på order som ytterst viktigt, då faktum kvarstår att hon i sin 
yrkesroll ofta är ansiktet utåt gentemot kund. Johansson betonade att den kontakt de 
tillhandahåller mellan Ardagh och kund inger en trygghet och ett förtroende, vilket är en 
ytterst viktig del i en så stor organisation. Johansson beskrev att denna kontakt gentemot kund 
innebär att de alltid ska agera med service i åtanke och att relationen ska präglas av god men 
bestämd ton. 
 
Under samtalet förklarade Johansson att tidsåtgången för varje enskild kund ofta varierar, men 
att de större kunderna vanligtvis är mer strukturerade och följer ett jämnare beställningsflöde i 
jämförelse med de mindre. I förhållande till detta beskrev Johansson hur de små kunderna 
vanligtvis innebär extra arbete, detta kan exempelvis vara att kunderna inte har den utrustning 
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som krävs för att ta emot ordern eller att de mindre kunderna ofta har en stramare möjlighet 
till kredit hos Ardagh. Samtidig betonade Johansson att hon tycker det är trevligt med olika 
typer av kundkontakter, särskilt med de mindre kunderna. Där telefonsamtalen tenderar att bli 
av mer personlig karaktär. Även Johansson förklarade att deras roll ofta innebär att de får 
agera innesäljare, då de får mycket frågor från kund, vilket innebär att de måste inneha en 
bred allmän kunskap angående Ardaghs verksamhet.  
 
Johansson framförde även hur hon önskade få kunskaper i hur andra avdelningar praktiskt 
arbetar, då dessa påverkar arbetet på orderavdelningen. Ett konkret exempel Johansson gav 
under samtalet var hur detta kunde underlätta samarbetet mellan lager- och orderavdelningen: 
 

Vi vet ju inte hur stor plats olika burar tar eller hur många burar som behövs etc. 
Man vet ju inte riktigt vad de menar när lager pratar mycket om hur de har lastat 
bilarna och sådant. Det hade nog varit bra att varit med en dag och se hur de 
jobbar där. 
 

Johansson berättade även om det djup som finns i det affärssystem vilket de dagligen arbetar i 
på orderavdelningen. Komplexiteten har lett till att Johansson fört anteckningar över olika 
procedurer inom systemet för att genomföra sådana uppgifter hon inte arbetar ofta med. Dock 
beskrev hon likaså de problem vilka uppstår då de på avdelningen stöter på patrull inom 
affärssystemet. Vid sådana tillfällen måste de kontakta helpdesk i Polen på engelska. 
Johansson betonade då hur problematiskt det kan vara att beskriva problem genom att 
tillämpa tekniska termer på ett språk vilket inte är ens modersmål. 

4.4.5 Intervju med Fredrik Sjöholm (försäljningscontroller) 
Sjöholm började på Ardagh 1994 via ett vikariat på försäljningsavdelningen. Sjöholm började 
då i rollen som försäljningsadministratör, viken nu kallas för försäljningscontroller. Hans 
arbetsuppgifter består dels av att ta fram kalkyler och prognoser för försäljning, ansvara för 
kunder samt arbeta med större projekt i affärssystemet SAP. 
 
Empowerment 
Sjöholm beskrev även hur arbetet som försäljningscontroller förändrats sedan han tillträdde 
för 20 år sedan. Sjöholm förklarade hur arbetssituationen tidigare präglades av hierarki, då all 
information skulle gå genom försäljningschefen i organisationen. Idag präglas arbetet istället 
av eget ansvar, där en större tillit finns till medarbetare längre ned i organisationen. En annan 
stor skillnad Sjöholm betonade var dagens affärssystem och dataprogram, vilka underlättar 
och öppnar många nya möjligheter för prognoser och uppföljning.  
 
Styrning 
Sjöholm berättade under samtalet att på grund av att han arbetat på Ardagh under många år 
kan hans arbetsuppgifter idag beskrivas som brokiga. Sjöholm förklarade hur rollen som 
försäljningscontroller innebär mycket arbete med försäljningsprognoser och 
försäljningsbudgetar. Detta är två verktyg som Ardagh använder som redskap för att planera 
produktionen och ha en överblick över hur framtiden förväntas utvecklas. Sjöholm förklarade 
att budgeten sätts av försäljaren i fråga, men att budgeten i efterhand alltid granskas av högre 
chefer. Då målen inte uppnås står alltid den ansvarige försäljaren som ansvarig för avvikelsen.  
 
Sjöholm betonade även under samtalet att Ardagh i Limmared strävar efter en hög 
träffsäkerhet i budget- och prognosarbetet. I förhållande till detta beskrev Sjöholm för oss hur 
ett framgångsrikt budget- och prognosarbete skapar arbetsro för alla inblandade i processen. 
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Sjöholm beskrev även uppföljningsprocessen av budget och prognoser. För att analysera 
avvikelsen från prognoser förklarade Sjöholm hur de på Ardagh i Limmared tillämpar ett 
verktyg kallat ”frozen demand”, med hjälp av detta analyseras utgången av månadens 
försäljning mot den förväntade. Detta genererar möjligheten att analysera avvikelsen långt ner 
på artikelnivå. Sjöholm beskrev även hur verktyget ger Ardagh möjligheten att mäta 
prognossäkerheten. Sjöholm visade oss då ett exempel där träffsäkerheten ner på kund- och 
artikelnivå visade 67 %, vilket han förklarade var väldigt bra. Snittet hos Ardagh i Limmared 
brukar balansera runt 55 % prognossäkerhet. Sjöholm berättade att de i Limmared har ett 
uppsatt framtida mål för prognossäkerheten på 70 %.  
 
Sjöholm beskrev hur han tror att en nyckel för att leva upp till de ambitiösa målen är att 
orderläggarna blir mer vaksamma när de lägger in order i systemen. Sjöholm berättade då hur 
systemet idag varnar orderläggarna när prognoser överskrids, men att informationen 
försvinner i mängden av alla varningar orderläggarna får i systemet. Sjöholm betonade då hur 
ett system där endast relevanta varningar existerar skulle underlätta för medarbetarna på order 
att uppdatera prognoser. Ett sådant upplägg skulle enligt Sjöholm vara mer optimalt än den 
arbetsmetod de tillämpar idag. I dagsläget uppdaterar försäljarna själva prognoserna, vilket är 
problematiskt då de inte har tillgång till den direkta orderingången.  
 
En fördel med tillämpningen av prognoser i jämförelse med budgetverktyget som Sjöholm 
betonande var dess flexibilitet. Sjöholm berättade att de större kundernas prognoser 
uppdateras minst en gång i månaden, detta för att ständigt ligga rätt i planeringen och för att 
inga missuppfattningar ska ske. Den främsta anledningen till att prognoserna uppdateras så 
pass ofta är att dryckesfyllarna är sena i sin egen planering. Detta skapar en situation där 
Ardagh ständigt måste vara redo för att leverera rätt artikel vid rätt tidpunkt. En parameter 
som komplicerar denna process och som Sjöholm även betonade var problematiken med 
glastillverkning. Varje enskild produkt måste helst köras minst ett par dygn i sträck, eftersom 
produktionsbytena kräver mycket tid, energi och är kostsamma. Även färgen på glaset ställer 
till problem, då det krävs en förhållandevis stor omställningsprocess för att skifta mellan vitt, 
brunt och grönt glas.  
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5 Analys 
Detta avsnitt avser att insamlad empiri ska förklara studiens referensram. Detta pragmatiska 
förhållningssätt kombineras till viss del med egna tolkningar av empirin.  

5.1 Lean production och continuous improvement  
Den breda innebörd The Toyota Way model erbjuder genererar möjligheten att analysera 
tillämpningen av lean production utifrån flertalet perspektiv. I detta avsnitt kommer vi låta 
insamlad empiri matchas med den teoretiska referensramen. Genom de 14 principer Liker 
(2004) sammanfattar i The Toyota Way model hoppas vi kunna återge förekomsten av lean 
productions effekter och continuous improvement.  
 
P1: Basera beslut på långsiktigt tänkande 
Ledningen på Ardagh i Limmared har under en längre period strävat efter att fabriken ska bli 
ledande inom branschen. En central del i detta enligt respondenten är hur Ardagh genomfört 
löpande specialprojekt, där de arbetar tillsammans med kund för att utveckla nya kreativa 
lösningar och produkter. Respondenten betonade även hur dessa projekt ofta är kostsamma då 
de genomförs. På längre sikt har de dock visat sig vara ytterst gynnsamma både för Ardagh 
och kund, med goda långsiktiga resultat. Detta bekräftas av Maskell och Kennedy (2007) teori 
där de hävdar att lean production ger upphov till långsiktigt goda finansiella resultat.  
 
Det kontinuerliga samarbetet mellan Ardagh och kund kan definieras som en intern faktor för 
förändring, vilken enligt Muhammad (2013) genereras från exempelvis utveckling inom 
tillverkningsprocessen eller nya arbetslag i organisationen. En av respondenterna bekräftade 
även denna teori genom att beskriva huvudsyftet med specialprojekten, nämligen att utveckla 
nya koncept och arbetsmetoder. Förhåller vi ovanstående med de långsiktiga visioner Liker 
(2004) behandlar som grunden till filosofiprincipen ter det sig tydligt hur Ardagh lagt grunden 
till continuous improvement i enighet med The Toyota Way model.  
 
Även teorin Shah och Ward (2007) presenterar förklaras av insamlad empiri, då det är tydligt 
att Ardagh prioriterar värdet gentemot kund högt samt inte är rädda att omdefiniera detta i 
ovan beskrivna specialprojekt. Även det pågående serviceprojektet på orderavdelningen 
bevisar hur organisationen arbetar långsiktigt mot kunder. Dessa förändringar samspelar väl 
med den teori Womack och Jones (2003) presenterar inom området. Det går att argumentera 
för att Ardagh kommunicerar med marknadens ständigt föränderliga krav genom sina kunder. 
Marknaden i fråga kan företag enligt Normann (2001) utnyttjas till en fördel för 
organisationer. De empiriska bevisen stämmer även väl överens med den form för förändring 
som Alistair och Anna (2002) beskriver i sin studie, där förändringen utgår från de ständigt 
ändrade marknadskraven.  
 
P2: Skapa ett kontinuerligt processflöde  
Den största utmaningen i Ardaghs verksamhet var enligt en av respondenterna det ständiga 
förbättringsarbetet med produktionsbyten. Idag tillämpar Ardagh i Limmared två olika lean-
verktyg för att förebygga produktionsstopp och underhåll av maskiner, SMED och TPM. Hos 
Ardagh tillämpas lean-verktyget TPM genom att ansvarsområden för underhåll etc. fördelas 
mellan operatörer och tekniker. Respondenten förklarade för oss hur dessa byten och 
underhåll är tidskrävande processer, vilka bidrar till stopp och förhindrar ett kontinuerligt 
flöde i produktionen. Dock betonades att längre produktionsstopp undveks genom att ta 
underhållsarbetet på största allvar. Denna insikt från organisationen balanserar väl med den 
relevans forskare argumenterar för att principen innehar (Rajesh Kumar, Mehta & Naveen  
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2012, Womack & Jones  2003). Där parametrar vilka förhindrar flaskhalsar och onödiga stopp 
är centrala. 
 
Även Ardaghs fokus på bytestider och underhåll har enligt vår respondent kraftigt bidragit till 
en väsentligt effektivare produktion, där produktionsstoppen idag är färre samt betydligt 
kortare. Här framgår en tydlig koppling till tillämpningen av lean-verktyget SMED, vilket 
syftar till sådana typer av effektiviseringsförbättringar (Jebaraj, Uthiyakumar & 
Marathamuthu  2013, Georgescu  2010). Flera respondenter påpekade även att sådana 
konkreta typer av förbättringsarbeten inte existerar inom administrationen. En anledning till 
detta trodde de var att flödena i denna del av verksamheten i huvudsak inte är av fysisk art, 
utan sker elektroniskt. Dock har de på senare tid börjat strukturera och fördela vissa 
arbetsuppgifter, vilka alla respondenter på avdelningen ansåg bidra till en effektivare 
administration.  
 
P3: Använd pull system 
Under genomförd observation av produktionsflödet hos Ardagh i Limmared blev det 
uppenbart att glasproduktion innebär en viss problematik då ett pull system ska tillämpas. 
Anledningen till detta är glasmassans flyktiga natur, vilken gör att den konstant måste hållas 
varm för att inte stelna och ställa till problem. Detta gör att glasproduktion till viss del präglas 
av push istället för pull. Förhåller vi denna problematik till produktionstekniken Just-in-time 
som Fallon och Browne (1988) beskriver blir det tydligt att Ardaghs situation är långt från 
optimal då lean production tillämpas. Enligt teorin är nämligen ett pull-system tätt 
sammanlänkat med förekomsten av continuous improvement (Kennedy & Brewer  2005, 
Fallon & Browne  1988) 
 
Ardagh arbetar dock aktivt med att inneha en god relation gentemot sina kunder för att skapa 
en flexiblare produktion. Detta sker dels genom tidigare nämnda specialprojekt i sammabete 
med kund, men även genom försäljning- och orderavdelningen där medarbetarna har daglig 
kontakt med kunder. Under samtalen med respondenterna framgick det tydligt att de på 
Ardagh i Limmared hade insett vikten av ordermottagarnas roll. De betonade alla hur servicen 
och bemötandet från ordermottagarna är ytterst viktig för att skapa ett upplevt kundvärde och 
bibehålla långsiktiga kundrelationer. Denna insikt samspelar väl med de relationsparametrar 
Maskell och Kennedy (2007) beskriver är viktiga för att uppnå ett effektivt pull system. 
 
P4: Jämna ut arbetsbelastningen 
Ett verktyg Ardagh i Limmared prioriterar högt är prognosverktyget. Vår respondent 
förklarade hur prognoserna uppdateras kontinuerligt för att anpassas efter kundernas skiftande 
efterfrågan. Syftet är att i största möjliga mån undvika lager och osålda varor, men att 
samtidigt jämna ut belastningen i produktionen. Detta arbete samspelar väl med det 
utjämnande av produktionskapaciteten som denna princip i The Toyota Way model 
förespråkar, där ett viktigt verktyg är användandet av träffsäkra försäljningsprognoser (Liker  
2004).  
 
P5: Bygg in kvalité 
Ardagh i Limmared har under de senaste tio åren kraftigt utökat utbildningssatsningen på 
personal inom olika områden. Faktum är att nästintill alla inom produktionen fått genomgå 
olika utbildningar, där inneboende kvalité är en av fokuspunkterna. Det här kan till viss del 
förklara flera forskares syn på continuous improvement, där implementeringen av kvalité i 
organisationens inneboende processer förväntas leda till continuous improvement (Liker  
2004, Ohno  1988, Rajesh Kumar, Mehta & Naveen  2012). Empirin förhåller sig även väl till 
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hur Liker (2004) betonar att empowerment av medarbetarna ger upphov till en ökad generell 
kvalitet. 
 
Alla respondenter betonade även hur viktig konkurrensfördelen kvalité är för Ardagh i 
Limmared. Ett viktigt verktyg som möjliggör detta för fabriken i Limmared är tillämpningen 
av Six sigma. Metoden utgår från statistiska mått (Parast & Jones  2010), vilka medarbetare i 
Ardaghs organisation utgår från för att definiera, mäta, analysera, förbättra och kontrollera. I 
produktionen har Six sigma kombinerat med utbildning av medarbetare praktiskt lett till att 
det idag finns flera stationer där glasets kvalité noggrant kontrolleras. Inom 
administrationsavdelningen upplevde vi att liknande verktyg för att bygga in kvalité i 
processerna saknades. Dock framgick det hur väl medarbetarna var medvetna om dess viktiga 
roll i verksamheten, samt att kvalitén på deras kundsamtal i stor utsträckning påverkar 
kundrelationen. Ovanstående överensstämmer väl med hur en lean-präglad organisation enligt 
teorin förväntas hantera kvalité (Hayes  1986, Womack & Jones  2003).  
 
P6: Standardisera arbetsgången 
Under ett av samtalen samt under genomförd observation blev det uppenbart att en viktig 
faktor i produktionen hos Ardagh i Limmared är standardisering av arbetsmetoder. En av våra 
respondenter utryckte även hur det standardiserade arbetssättet bidrar till att höja kvalitén och 
förbättra flödet i produktionen. Vilket överensstämmer väl med den teori Womack och Jones 
(2003) presenterar angående standardisering av arbetsgången i organisationer, där 
standardisering av arbetsgången i en organisation formar basen för continuous improvement. 
Detta sker enligt Womack och Jones (2003) främst genom att utbildad personal vet hur de 
utför en uppgift på bästa sätt och kan förfina sina färdigheter utefter detta. Det var dock 
påtagligt under flera andra samtal att standardisering i avdelningar utanför produktionen hos 
Ardagh i Limmared knappt existerar. Respondenterna utryckte här flera möjliga orsaker till 
företeelsen, dels att arbetet i sig inte styrs av olika verktyg likt det gör i produktionen, men 
även att flera medarbetare utvecklat egna arbetsmönster som nu är svåra att bryta. 
 
P7: Visualisera styrning 
För att visualisera processer i produktionen tillämpar Ardagh i Limmared idag lean-verktyget 
5S. Under observationen fick vi tillgång till flera platser där 5S praktiskt tillämpas. Tydligt 
var att konceptet kretsade kring att hitta rätt redskap, på rätt plats. Verktyg var märkta och det 
framgick tydligt vart de skulle placeras. Vår respondent betonade även hur tillämpningen av 
metoden 5S i fabriken utgår från medarbetarnas kunskap och disciplin, kombinerat med 
utbildning. Denna sistnämnda parameter förklarar den vikt av utbildning som lean 
productions framgång vilar på, vilken ofta kallas för empowerment (Liker  2004). 
Ovanstående empiri samspelar väl med hur Nikhil Chandra (2009) valt att beskriva 
tillämpningen av lean-verktyget 5S, vars huvudsyfte enligt teorin är att visualisera processer. 
Vilket Nikhil Chandra (2009) i sin tur anser generera möjligheten för uppkomsten av 
continuous improvement. 
 
P8: Använd beprövad och pålitlig teknologi 
I produktionsdelen av Ardaghs fabrik genomförs alltid inköp av maskiner och ny teknik med 
åtanken att förbättra tillverkningsflödet samt personalens arbetsmiljö. Att tekniken ska vara 
pålitlig är en självklarhet då glasets egenheter kräver ett kontinuerligt tillverkningsflöde och 
därmed inte tål långa driftstopp. Även respondenten med styrande arbetsuppgifter visade stora 
kunskaper inom de affärssystem denna verkade inom, och förklarade hur systemen underlättat 
och öppnat nya möjligheter för styrning.  
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Under samtalen med medarbetare utanför produktionen och styrningen blev det dock 
uppenbart att dessa utgångspunkter inte alltid återfinns då ny teknik implementeras där. Flera 
respondenter betonade här en upplevd problematik angående hur teknisk support finns 
stationerad utomlands och sker på ett annat språk än deras modersmål. Samt att informationen 
i de system respondenterna arbetar i ofta är överflödig, vilket fått konsekvensen att viktig 
information faktiskt missas. Dock kvarstår det faktum att affärssystemet som används är ett 
internationellt erkänt system som är väl beprövat. Möjligheten finns att denna upplevda 
svårighet till stor del beror på bristande utbildning. Här ser vi en tydlig skillnad mellan de 
delar av Ardagh i Limmared som tillämpar lean production och de avdelningar där konceptet 
inte används.  
 
De insamlade empiriska bevisen är som ovan nämnt något tvetydliga och inkonsekventa, 
vilket i sin tur leder till att den inte fullständigt förklarar teorin. Liker (2004) förespråkar 
nämligen tre parameterar då ny teknik ska implementeras: (1) den ska testas och bevisas vara 
pålitlig, (2) teknologin ska möjliggöra ett kontinuerligt tillverkningsflöde och (3) den nya 
tekniken ska underlätta för medarbetarna att prestera bättre. Därmed förklarar ej insamlad 
empiri till fullo teorin angående denna parameter av lean production och continuous 
improvement då organisationen till viss del agerar inkonsekvent då ny teknik ska tillämpas.  
 
P9: Motviera ledare 
Under samtalet med den ledande respondenten hos Ardagh i Limmared var det påtagligt att 
personen besatt en stor individuell ledarskapskompetens. Denna respondent vars befattning 
står utanför produktionsdelen av verksamheten kombinerade dock ej sina ledaregenskaper 
med kunskap angående lean production. Å andra sidan betonade respondenten ett intresse för 
konceptet och dess potential, samt en vilja och önskan att lära sig mer om lean production. 
Dock framgår det inte av samlad empiri hur Ardagh väljer att motivera sina ledare. Enligt 
Liker (2004) krävs det att ledare i en organisation innehar ett stort engagemang kombinerat 
med kunskap inom området för att konceptet lean production ska ge upphov till förväntade 
effekter. Förhåller vi insamlad empiri till Liker (2004) ovan beskrivna teori tydliggörs 
problematiken angående att ej tillämpa lean production i hela organisationen. I vår empiri var 
det dock ingen tvekan om att engagemanget och förutsättningarna för en lyckad implantering 
av lean production finns i organisationen. Även om engagemanget finns är det uppenbart att 
flera parametrar av teorin ej förklaras av empirin, då främst hur Ardagh väljer att praktiskt 
motivera ledare i organisationen. Därmed bedömer vi det som problematiskt att analysera 
denna princip närmare.  
 
P10: Utveckla enastående medarbetare 
Insamlad empiri tyder på att medarbetare vilka arbetar i produktionsdelen hos Ardagh i 
Limmared under flera års tid fått utbildning i tillämpningen samt nyttan av lean production. 
Utanför produktionen upplevde vi dock inte att denna parameter prioriterades, trots att de 
arbetat med utbildningsdagar där flera olika avdelningar deltagit. Flera respondenter utryckte 
även en önskan om ett tätare samarbete mellan olika avdelningar i organisationen. 
Respondenterna var av åsikten att detta kunde underlätta framtida kommunikation 
avdelningar sinsemellan, samt skapa en förståelse gentemot andras problem och 
arbetssituation. Då principen avser olika HRM-element såsom utbildning och lagarbete 
bekräftar insamlad empiri teorin Liker (2004) förespråkar. Även det långsiktiga arbetet 
Ardagh genomför samt arbetar aktivt med samspelar väl med den långsiktighet i HRM-frågor 
Brenner, Fairris och Ruser (2004) förespråkar då lean production önskas tillämpas 
  



 

37 

P11: Utveckla relationer med partners 
Att Ardagh i Limmared arbetar med långsiktiga relationer och ställer kunden i fokus var alla 
respondenter ense om. Flera respondenter utryckte även att Ardagh i allmänhet inte kallar 
större kunder för kunder, utan istället benämner dem som partners. Detta sker i huvudsak då 
de arbetar tillsammans i specialprojekt, vilka kan innefatta allt från ny design, nya 
tillverkningsmetoder och rena kvalitetsförbättringar. I dagsläget arbetar de även med att ta 
fram ett nytt servicekoncept med målet att de stora kunderna ska få mer av allt, med relationer 
gentemot kund som en central utgångspunkt. Detta perspektiv samspelar väl med den teori 
Liker (2004) beskriver angående hur företaget Toyota arbetat utefter en helhetssyn gentemot 
leverantörer, kunder och andra samarbetspartners. Toyota strävade efter att få deras 
leverantörer och kunder att inse dess höga värde, samt hur de av Toyota ses som en 
förlängning av organisationen. Empirin i förhållande till ovan beskriva teori förklarar även 
Reichhart och Holweg (2007) studies förhållningssätt där de betonar viktiga element gällande 
sådana typer av externa relationer, nämligen: ömsesidig respekt, samarbeten samt 
informationsutbyten.  
 
Den insamlade empirin innehöll även flera exempel på interna relationer och dess egenheter i 
Ardaghs organisation. Tydligt var att dessa inte alltid fungerar smärtfritt. Den främsta faktorn 
till detta utifrån empirin var bristen på kommunikation avdelningar sinsemellan. Här uppstår 
en lucka då empirin ska förklara teorin. Reichhart och Holweg (2007) teori behandlar 
förekomsten av interna attityder avdelningar sinsemellan som orsak till samarbetsproblem 
vilket vår empiri ej bekräftar. 
 
P12: Gå ut och se med egna ögon 
Respondenten som befann sig i en ledande position hos Ardagh i Limmared återfanns rent 
fysiskt väldigt tätt inpå den avdelning denna styr över. Därmed ter det sig naturligt att 
respondenten tar del av dagliga situationerna i verksamheten. Teorin Liker (2004) bistår med 
behandlar hur ledare kan agera för att anses vara kompetent samt få respekt från berörda 
medarbetare i organisationen. Principen berör då främst den operationella kunskapen om 
verksamheten en god ledargestalt i ett företag bör inneha. Här upplever vi en lucka mellan 
teori och empiri, då teorin endast väljer att fokuserar på beslutstagare högt upp i 
organisationer. Vilka naturligt befinner sig långt från verksamhetens värdeskapande processer 
och dess inneboende problematik. Dock förklarar insamlad empiri till viss del Armistead och 
Machin (1997) teori. Denna betonar vikten av att chefer befinner sig nära verksamheten för att 
sända ut goda signaler till berörda medarbetare. Men då vår empiri endast behandlar en 
ledande medarbetare vilken befinner sig på den operationella nivån i Ardaghs organisation 
anser vi att vi utifrån principens grundförutsättningar ej kan analysera dess aspekter närmare. 
 
P13: Fatta beslut långsamt och i samförstånd 
Utifrån genomförda samtal framgick det att den allmänna lokala strukturen i Limmared till 
stor del präglas av decentralisering, med en ansvarig operativ chef per avdelning. En 
respondent framförde det faktum att det idag finns tre olika chefer för order-, sälj- och 
planering. För att uppnå främst lyhördhet är det en viktig faktor att chefer befinner sig nära 
medarbetarna för att ta till sig deras stora operationella kunskap (Liker  2004). Den insamlade 
empirin bekräftar därmed detta påstående.  
 
P14: Kaizen och continuous improvement 
Att denna princip är ytterst relevant för att en organisation ska anses vara lean råder det 
absolut ingen tvekan om (Liker  2004). Faktum är att konceptet lean production ursprungligen 
kretsar kring detta grundfilosofiska syfte (Rémy  2011). Vår förhoppning är att utifrån övriga 



 

38 

ovanstående tretton principer tydliggöra formen av continuous improvement i Ardaghs 
organisation.  

5.2 Sammanställning 
För att fånga och sammanfatta ovanstående analys väljer vi att illustrera lean productions 
effekter i en modell. Modellen utgår från de tre olika delarna av Ardaghs organisation vi valt 
att studera. Princip nio och tolv lämnas gråmarkerade, då empirin inom dessa områden inte 
kunde förklara teorin. Tydligt blir att lean production påverkar flest processer inom 
produktionen, men att de till viss del saknas i andra delar. Denna iakttagelse stämmer väl 
överens med hur Liker (2004) beskriver hur västerländska organisationer ofta fuskar i 
process-lagret av The Toyota Way model. 
 

	  	   Produktion Styrning Administration 
P1: Basera beslut på 
långsiktigt tänkande x x x 
P2: Skapa ett kontinuerligt 
processflöde  x     

P3: Använd pull system 
      

P4: Jämna ut 
arbetsbelastningen x x   

P5: Bygg in kvalité 
x   x 

P6: Standardisera 
arbetsgången x     

P7: Visualisera styrning 
x     

P8: Använd beprövad och 
pålitlig teknologi x x x 

P9: Motivera ledare 
      

P10: Utveckla enastående 
medarbetare x     
P11: Utveckla relationer 
med partners x x x 
P12: Gå ut och se med 
egna ögon       
P13: Fatta beslut långsamt 
och i samförstånd     x  
P14: Kaizen och 
continuous improvement x x x 

 
Figur 4. Sammanställning av lean productions effekter (källa: egenkomponerad) 
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5.3 Internredovisning och ekonomistyrning 
I detta segment beskriver vi Ardaghs styrmedel samt undersöker hur konventionella metoder 
tillämpas. Detta ställs mot användandet av lean production och dess parametrar för kontroll, 
vilka länkas till insamlad empiri. För att förtydliga och beskriva dessa olika metoder för 
kontroll och uppföljning utgår vi från de olika kategorierna: effekt-, beteende och social 
styrning. 

5.3.1 Effektstyrning 
Ardaghs organisationsstruktur präglas av central styrning, där kontroll av finansiella resultat 
och direktiv innehar en viktig roll. Denna struktur stämmer väl överens med vad traditionell 
effektstyrning vanligtvis präglas av (Snell  1992, Otley & Ferreira  2009). I Ardaghs fall 
kopplas denna traditionella organisationsstruktur samman med flertalet strategier, vilka i sin 
tur kombineras. En av dessa strategier är det låga priset på glaset. Denna kombination av 
organisationsstruktur och strategi argumenterar flera forskare för (Johnson & Kaplan  1991, 
Drucker  1990, Porter  1997, Porter  2004, Ouchi  1979, Chenhall  2003), empirin förklarar 
därmed teorin. 
 
Idag använder Ardagh budgetverktyget till uppföljning. En av respondenterna beskrev för oss 
ett verktyg de kallar för ”frozen demand”, vilket används för att analysera avvikelser från 
budget och prognoser. Respondenten förklarade att både prognoser och budget är centrala för 
Ardaghs uppföljning, planering och kontroll. Förhålls denna empiri till insamlad teori 
bekräftar den budgetverktygets vikt för traditionella kontrollprocesser (Drury  2008). I sin tur 
förklaras till viss del hur budgetverktyget givit företag möjligheten att jämföra sitt verkliga 
resultat mot det förväntade (Kaplan  1983). Den budgetprocess som sker löpande hos Ardagh 
liknar även den Drury (2008) beskriver.  
 
Vår respondent var dock tydlig med att dessa årliga budgetar kombineras med rullande 
prognoser. Dess vikt betonade vår respondent, då han ansåg att prognoserna spelar en ytterst 
viktig roll, i synnerhet för att verksamheten ska nå uppsatta mål. Respondenten beskrev även 
hur de på Ardagh upplever att prognoser tillhandahåller en större flexibilitet än budget samt 
uppmuntrar till kontinuerlig intern kommunikation. Denna upplevda flexibilitet med 
användandet av rullande prognoser är en parameter som studier och litteratur inom området 
bekräftar (Liker  2004, Hope & Fraser  2003, Womack & Jones  2003). I samband med 
tillämpningen av rullande prognoser har Ardagh idag ett ambitiöst mål för dess 
prognossäkerhet. Ett sådant typ av mål exemplifierar hur företag bortser från det faktiskt 
finansiella resultatet, vilket i sin tur förklarar lean production-teori vilken förespråkar icke 
finansiella mått (Ittner & Larcker  1995, Karlsson & Åhlström  1996, Shah & Ward  2007, 
Maskell & Kennedy  2007). 
 
Till viss del förklarar det även flera forskares syn på budgetverktyget då det används i en 
lean-liknande miljö (Fullerton & Wempe  2009, Joseph  1995, Maskell & Kennedy  2007), 
där de anser tillämpningen av budget ge upphov till minskad intern kommunikation, slöseri 
samt ett kortsiktig finansiellt fokus. Dock kvarstår det faktum att Ardagh idag använder en 
kombination av traditionell budget och löpande prognoser, vilket inte är optimalt för en lean-
liknande organisation (Fullerton & Wempe  2009, Hope & Fraser  2003). 

5.3.2 Beteendestyrning 
Faktum är att medarbetare i produktionen hos Ardagh i Limmared utbildas i arbetsuppgifter 
och lean-verktyg. I produktionen kombineras denna empowerment av medarbetarna med 
strikta kontroller, vilka följs upp på detaljerad nivå centralt i organisationen. Denna 
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kombination förklarar ej insamlad teori, då den endast behandlar de två parametrarnas 
ytterligheter. Traditionell beteendestyrning präglas till stor del av byråkrati samt personlig 
övervakning och uppföljning (Snell  1992, Hopwood  1974), för att istället i lean-liknande 
miljöer kretsa kring empowerment gentemot medarbetarna (Adler & Borys  1996). Dock 
liknar utgångspunkten varandra då både den traditionella synen och lean production 
förespråkar standardisering av arbetsuppgifter (Drury  2008, Snell  1992, Maskell & Kennedy  
2007).  
 
Inom administrations- och styrningsdelen av organisationen upplevde vi att ett mindre fokus 
på standardisering återfanns. Vilket med stor sannolikhet beror på att konceptet lean 
production i dagsläget inte praktiseras där. Dock var det tydligt i synnerhet inom 
administrationsavdelningen att en större tillit gentemot medarbetarna återfanns, då fokus på 
kontroll och uppföljning inte existerade. Återigen uppstår luckor mellan insamlad empiri och 
den teoretiska referensramen, då utgångspunkten standardisering saknas, men kombineras 
med en stor tillit gentemot medarbetarna. Till viss del förklarar empirin dock det 
grundfilosofiska syftet med lean production där continuous improvement samspelar med en 
tillit till välutbildade och skickliga medarbetare (Adler & Borys  1996).  

5.3.3 Social styrning 
Denna typ av kontroll ses ofta som ett informellt alternativ till konventionella metoder 
(Kaplan  1984). Styrningsmodellen innefattar ett större eget personligt ansvar, med kunskap 
och disciplin bland medarbetare som en grundförutsättning för dess framgång (Ouchi  1979, 
Widener & Kennedy  2008). Faktum är att ett stort personligt ansvar i större utsträckning 
präglar administrations- samt styrningsdelen av Ardagh i Limmared än produktionsdelen. 
Kombineras detta med insikten att produktionsdelen till stor del styrs av resultat förklarar 
insamlad empiri väl den teori Ouchi (1979) presenterar där social styrning vanligen är sällsynt 
där en traditionell resultatinriktad kontroll återfinns. Dock strider empirin mot litteratur inom 
området samt flera studier där kombinationen av empowerment och ett eget personligt ansvar 
anses var ytterst viktigt för lean production (Malloch  1997, Manuel, Juan & Laoucine  2011, 
Rémy  2011, Liker  2004, Womack & Jones  2003). Utifrån denna parameter är det tydligt att 
Ardagh i Limmared tror sig tillämpa lean production fullt ut i produktionen, men att de i 
realiteten har en bit kvar. Andra delar av empirin förklarar dock den relevans sociala 
mekanismer enligt Widener och Kennedy (2008) och Dean och Snell (1991)innehar då lean 
production tillämpas, samt då nya tillverkningsmetoder ska användas. 
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6 Slutsats 
I detta avsnitt presenteras studiens slutsats. Detta sker genom att besvara studiens 
frågeställningar utifrån den analys av empiriskt material som presenterats tidigare.   
 
För att på ett tydligare sätt relatera slutsatsen till studiens frågeställningar presteras de nedan: 
 

- I vilken omfattning kan begreppet continuous improvement identifieras i Ardaghs 
organisation då lean production tillämpas? 

 
- Hur hanterar Ardagh konflikten mellan traditionella styrmetoder och lean 

production? 
 
I vår undersökning har flera respondenter använts för att förklara olika effekter av lean 
production. Studien utgick från tre olika delar av Ardaghs organisation där effekterna antogs 
existera. För att samla primär- och sekundärdata tillämpades tre insamlingsmetoder. Till den 
insamlade empirin användes The Toyota Way model som ramverk, vilket tillhandahöll 
flertalet perspektiv att utgå från. Modellen i kombination med olika kategorier för 
kontrollprocesser förtydligade även problematiken mellan lean production och traditionell 
kontroll i organisationen.  
 
Till stor del lyckas empirin förklara teorin. Utifrån denna insikt anser vi kunna identifiera två 
aspekter av continuous improvement, vilka kombineras med vart konflikten mellan 
konventionella metoder och lean production uppstår. Vi kallar dessa aspekter för den 
filosofiska samt den instrumentella. Insikterna ovan bidrar till forskningsfältet främst genom 
att bekräfta redan existerande forskning inom området. Dock tyder insamlade empiriska bevis 
på att en varierande omfattning av continuous improvement återfinns i organisationer, samt 
vart konflikterna i en organisations kontrollmekanismer främst uppstår. Dessa insikter är dock 
svåra att generalisera då studien endast behandlar en enskild organisation och dess unika 
situation. Vår förhoppning är att studiens resultat istället ska ge upphov till en diskussion och 
ligga till grund för framtida forskning.  

6.1 Aspekt 1: den filosofiska 
Utifrån insamlad empiri anser vi kunna urskilja en filosofisk kraft av lean production som 
påverkar alla delar av Ardaghs organisation. Tidigare litteratur inom området identifierade 
denna aspekt av lean production som den västerländska organisationer vanligtvis har problem 
med att implementera i organisationskulturen. Dess utgångspunkt återfinns i lean productions 
grundfilosofiska förutsättningar såsom empowerment av medarbetare. Dock upplevde vi ofta 
hur denna mer mänskliga aspekt var svårare att konkretisera än den mer praktiskt 
instrumentella aspekten. De insamlade empiriska bevisen bekräftar flera gånger hur den 
underliggande lean-liknande filosofin och dess empowerment av medarbetare ger upphov till 
stora fördelar. Exempelvis bekräftas teorin av empirin angående hur lean production ger 
upphov till goda finansiella resultat, förbättrad kvalité, en effektivare tillverkningsprocess, 
samt utveckling av kundvärdet. 
 
Med The Toyota Way model principerna som ramverk är vi av åsikten att denna filosofiska 
aspekt återfinns i alla undersökta delar av Ardaghs organisation trots att lean production ej 
sägs tillämpas överallt i organisationen. Dock är det utifrån de insamlade empiriska bevisen 
tydligt att närvaron av filosofin mestadels finns i produktionen. Kombinerat med detta är vi av 
åsikten att omfattningen av standardisering kombinerat med utbildning av medarbetare tyder 
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på en stark närvaro av denna filosofiska aspekt, samt hur den lägger grunden till en ständigt 
föränderlig organisation. För att uppnå lean productions fulla potential anser vi det därför vara 
ytterst viktigt att länken mellan policy, ledande befattningshavare och personal är stark samt 
att de filosofiska aspekterna alltid prioriteras. 
 
Det är dock påtagligt hur traditionell kontroll minskar den filosofiska aspektens nytta. Då det i 
flertalet parametrar uppstår konflikter mellan lean productions grundfilosofi och synen 
traditionell kontroll tillhandahåller. De insamlade empiriska bevisen tyder även på att Ardagh 
i Limmared ej hanterar samtliga konflikter inom ovan nämnda aspekt. Exempelvis 
identifierades inkonsekvensen mellan empowerment av medarbetare och det egna personliga 
ansvaret i produktionen. Ur detta sociala perspektiv ter det sig tydligt hur Ardagh anser sig 
tillämpa lean production fullt ut trots att det fattas betydelsefulla delar av filosofin, vilka 
skalas bort då traditionella kontrollmetoder tillämpas. Till stor del bekräftar dock de empiriska 
bevisen tidigare litteratur inom området och överensstämmer väl med tesen angående hur 
konventionella metoder tenderar att minska potentialen med lean production.  

6.2 Aspekt 2: den instrumentella 
Denna aspekt förklarades främst genom omfattning av praktiska lean-verktyg i  
Ardaghs organisation. Tydligt var att denna aspekt lättare identifierades, då främst genom 
utförd observation och insamlad dokumentation. Exempel på effekter den instrumentella 
aspekten enligt empirin ger upphov till är: kortare ställtider, mindre lagerhållning, högre 
säkerhet, strukturerade kvalitetskontroller, standardisering av arbetsgången samt tydligare 
processer genom visualisering.   
 
Empirin bekräftade även tidigare teori inom området som beskrev hur organisationer ofta 
anser sig tillämpa lean production fullt, fast vissa delar fattas. Denna åsikt grundar enligt 
teorin sig i tillämpningen av ett fåtal lean-verktyg. Denna okunskap anser vi vara tätt 
sammankopplad med hur teorin beskriver TQM, TQC, Just-in-time och underliggande lean-
verktyg förväntas vara fullständiga lean production lösningar. Hos Ardagh var det tydligt hur 
lean-verktygen bidrog med praktiska fördelar samt förekomsten av lean production i 
produktionen. Till viss del bidrog de även med förutsättningar för continuous improvement. 
Dessa fördelar sammanfattar vi med denna aspekt av lean production. Dock är vi av åsikten 
att en alltför stor tillit ges av Ardagh gentemot färdiga lean-verktyg och att istället de 
filosofiska aspekterna beskrivna ovan ska få ett större utrymme.  
 
Även om den största konflikten mellan konventionella metoder och lean productions 
kontrollmekanismer utifrån insamlad empiri uppstår i den filosofiska aspekten återfinns 
problematiken även inom den instrumentella. Konflikten i denna aspekt upplevde vi främst 
mellan användningen av budgetverktyget och rullande prognoser. Insamlad empiri tyder på att 
dessa verktyg anses vara skilt prioriterade i olika delar av organisationshierarkin. Där budget 
blir viktigare desto högre upp i organisationsstrukturen verktyget används. Prognoser innehar 
istället en större operativ roll i verksamheten. Därmed bekräftar empirin till viss del kritiken 
gentemot budgetverktyget, samt fördelarna med prognoser. Vi önskar även betona hur de 
empiriska bevisen tyder på hur tillämpningen av lean-likande verktyg hjälper en organisation 
att ta de första stegen mot lean production. Exempelvis visade insamlad empiriska bevis för 
hur stora framsteg gjorts både praktiskt och filosofiskt under den period lean production 
tillämpats i organisationen. Därför argumenterar vi för hur denna instrumentella aspekt lägger 
en grund för traditionellt styrda organisationer att omfamna konceptets komplexitet samt 
kontrollmekanismer. Detta för att på sikt gå mot ett fullständigt utnyttjande av lean 
production, där continuous improvement återfinns i flera former i hela verksamheten. 
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7 Avslutande diskussion 
I detta sista kapitel behandlas studiens styrkor och svagheter kombinerat med våra egna tankar 
angående ämnet. Därefter ges förslag till vidare forskning inom området. 
 
Sammantaget behandlar forskning inom området lean production idag allt från strategier, 
effektiviseringsförbättringar, attityder, etik, innovation, kontroll och kundvärde. Därmed 
bidrar lean production om det tillämpas korrekt med en kultur där ständiga förbättringar av 
organisationen är centrala. Utifrån studiens resultat blev det tydligt hur de filosofiska och mer 
mänskliga aspekter av lean production är ytterst viktiga för konceptets framgång. Samtidigt 
indikerade resultatet att de praktiska aspekterna ligger till grund för en utveckling av lean-
kulturen i västerländska organisationer. 
 
En parameter som både teori och empiri bekräftar är den missuppfattning vi även tror är 
vanlig vid implementering av lean production. Känslan vi har är att organisationer säger sig 
vara lean då endast ett fåtal verktyg faktiskt används och ingen filosofi finns i bakgrunden. 
Detta tror vi delvis beror på den vilt skilda företagskultur lean production appliceras på idag i 
jämförelse med vart konceptet utvecklades. Den japanska kulturen kretsar ursprungligen kring 
egen individuell förståelse medan den västerländska utgår från en given hierarki där ledare 
kontrollerar och styr medarbetare. Vi är av åsikten att det västerländska synsättet präglas av 
en tydlighet från ledande medarbetare i en organisation, vilket gör det lättare att förstå och 
konkretisera lean production. Det japanska synsättet tillåter medarbetarna själva att inse dess 
potential, men kräver också en djupare förståelse av filosofin. Troligtvis är dock det japanska 
synsättet effektivare än det västerländska om det ges utrymme och alla i organisationen 
accepterar dess utgångspunkter. Även vi som författare har upplevt svårigheter i denna 
parameter, då i synnerhet att den nyare litteraturen inom området främst behandlar det 
västerländska förhållningssättet. Detta har delvis medfört en viss förvirring även för oss 
angående vad lean production verkligen kretsar kring.  
 
Givet är att studien till viss del lider av användandet av The Toyota Way model som ramverk, 
då denna tillhandahåller mängder av möjliga infallsvinklar utifrån de 14 principerna. Vilket i 
sin tur kan försvåra att gå på djupet i olika delar av Ardaghs tillämpning av lean production 
samt förekomsten av continuous improvement. Mängden av principer medförde även 
problematiken angående att vissa av dem ej återfanns i empirin. Även det faktum att de 14 
principerna bygger på Liker (2004) teorier och åsikter anser vi till viss del vara problematiskt. 
Men för att undvika denna möjliga problematik har vi i litteraturgenomgången kompletterat 
principerna med flera olika forskares tankar och teorier. 
 
En av författarnas relation till företaget anser vi i huvudsak vara en tillgång gentemot studiens 
förtroende, dock inser vi att relationen kan ses från ett annat perspektiv. Exempelvis riskeras 
en viss blindhet uppstå för den enskilda författaren med tidigare erfarenheter från 
organisationen. Därmed har det varit viktigt för studiens förtroende att den andra författaren 
bidragit med en klarsynthet samt nya infallsvinklar. För att behålla denna klarsynthet har vi 
varit noga med att erfarenheter angående organisationen stannat hos den ena författaren. Detta 
för att undvika en situation där båda författarna präglas av tidigare relationer, förutfattade 
meningar och åsikter gentemot den studerande organisationen. Även det faktum att studien 
endast behandlar ett enskilt fall är problematiskt för studiens resultat. Svårigheterna innebär 
konkret att studiens resultat ej kan generaliseras. Därmed har vår förhoppning varit att 
studiens resultat istället ska ge upphov till en diskussion och ligga till grund för framtida 
forskning.  
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7.1 Förslag för fortsatt forskning 
Under genomförandeprocessen av studien har flera områden för framtida forskning upptäckts. 
Anledningen till detta anser vi främst vara de flera perspektiv The Toyota Way model som 
ramverk bidragit med. Med detta i åtanke har studien åtagit sig en utmanande uppgift, då i 
synnerhet genom att kombinera förekomsten av continuous improvement med konflikten 
mellan lean production och konventionella kontrollprocesser. Det skulle även vara intressant 
att närmare studera de upptäckta luckor mellan studiens empiri och teori.  Exempelvis skulle 
bristen på kommunikation i förhållande till interna relationer vara ett intressant område. Även 
hur olika hierarkiska nivåer i en organisation inhämtar operativ kunskap kombinerat med 
bristen av empowerment gentemot medarbetare anser vi utifrån vår empiri vara ett ytterst 
intressanta framtida forskningsområden. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 Intervjuguide produktionen 
 
Allmänt  

1. Kan du berätta kort om dig själv? 
2. Din yrkesmässiga bakgrund? 
3. Hur länge har du jobbat på Ardagh? 
4. Vad har du för roll inom Ardaghs organisation idag? 

Lean production 
5. Hur länge har ni på Ardagh jobbat med lean production?  
6. Vet du hur ni arbetade tidigare? 
7. I så fall upplever du någon skillnad mellan de olika arbetsmetoderna? 
8. Tillämpas lean production i hela organisationen eller finns konceptet bara i vissa 

delar? 
9. Finns det någon del av organisationen där effektiviseringsarbete inte prioriteras?  
10. Hur skulle du beskriva det värde som Ardagh skapar för sina kunder?  
11. Tror du att ni skulle kunna utveckla detta värde? 
12. Ni har inom er organisation delat upp tillverkningen i IS och AV. Ser ni egentligen 

AV-verksamheten som en enhet där ni skapar mervärde för kunden?  
13. Vet du om det finns exempel hos andra fabriker inom koncernen, där ni erbjuder 

processer som skapar mervärde för kunden?  
14. I er tillverkning krävs det mycket byten i produktionen, hur har dessa utvecklats under 

de senaste åren?  
15. Hur mycket mer tror du att ni skulle kunna pressa ställtiderna?  
16. Hur jobbar ni för att förhindra för stora lager, men samtidigt kunna leverera det som 

efterfrågas?  

Empowerment 
17. Har Ardagh någon gång tagit in konsulter utifrån för effektiviseringsarbete i 

organisationen?  
18. Hur tror du tillämpningen av lean production har påverkat anställdas möjlighet till att 

påverka beslut och arbetssätt? 
19. Många forskare pratar om att se förbi sina egna gränser när de vill hitta slöseri inom 

produktionen. Jobbar ni mycket enskilt inom avdelningar i ert effektiviseringsarbete 
eller ser ni förbi dessa avdelningsgränser för att enklare identifiera onödiga processer? 

20. Arbetar ni mycket med att standardisera arbetsuppgifter? 

Styrning 
21. Hur utvärderar ni och mäter prestationer inom produktionen? 
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Bilaga 2 Intervjuguide administrationen 
 
Allmänt  

1. Kan du berätta kort om vem du är? 
2. Kan du berätta kort om din bakgrund?  
3. Hur länge har du jobbat på Ardagh? 
4. Vad har du för roll inom Ardaghs organisation idag? 

Lean production 
5. Känner du till arbetsmetoden lean production? 
6. Lean production kan ofta uppfattas som en arbetsmetodik som används mest inom 

produktionen men många forskare pratar om att för att lyckas måste lean production-
tänket genomsyra hela organisationen. Känner du att detta tänk finns upp i 
administrationen och i orderavdelningen? 

7. Tror du det är svårare att implementera ett lean production tänk i administrationen och 
då i ditt fall orderavdelningen än inom mer produktions orienterade avdelningar?  

8. Varför i så fall tror du att det är svårare? Hur skulle du definiera det värde som ni på 
orderavdelningen skapar för kunden?  

9. Hur skulle du vilja förändra/utveckla er erbjudande för att öka kundvärdet? Uppstår 
det någon gång flaskhalsar i det ni gör på order?  

Empowerment 
10. Kan ni standardisera många av era arbetsuppgifter? 
11. Hur skulle du beskriva din möjlighet att påverka beslut och arbetssätt? 
12. När ni försöker bli effektivare och hitta processer som kan jämföras med slöseri, tittar 

ni då över avdelnings- och företags-gränser?  
13. Det finns forskare som påtalar att många företag använder sig av för komplexa system. 

Ni jobbar med olika affärssystem, tycker du att ni förstår allt som ni gör där? Eller tror 
du att man skulle kunna göra det på ett bättre sätt? 
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Bilaga 3 Intervjuguide styrningen 
 
Allmänt 

1. Kan du berätta kort om vem du är? 
2. Kan du berätta kort om din bakgrund?  
3. Hur länge har du arbetat på Ardagh? 
4. Vad har du för roll inom Ardaghs organisation idag? 

Styrning 
5. Vad består ditt arbete av idag som försäljningscontroller? 
6. Hur utvärderar ni och mäter olika prestationer inom organisationen? 
7. Jobbar du mycket med uppföljning som budget och nyckeltal? 
8. Om ja, vad är det för budget och nyckeltal som du följer upp? 
9. Skulle du säga att verksamheten i Limmared är resultatstyrd? 
10. Vilka effekter tror du en resultatstyrd organisation ger? 
11. Hur reagerar ni när det blir en avvikelse mot budget, både positivt och negativt? 
12. Hur har arbetet som försäljningscontroller förändrats under den tiden du arbetat på 

Ardagh? 
13. Tror du att controlleryrket kommer att förändras i framtiden?  
14. Tycker du att effektiviseringar i produktionen märkts för dig i din roll som controller? 

Empowerment 
15. Har Ardagh någon gång tagit in konsulter utifrån för effektiviseringsarbete i 

organisationen? 
16. Hur kan anställda idag påverka arbetssätt och besluttagande i organisationen?  
17. Upplever du en stor förbättring sedan lean production införts i produktionen? 
18. Hur skulle du beskriva ert arbete med att skapa och bibehålla kundrelationer? 



 

 

 
 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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