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Sammanfattning 
I denna rapport med titeln Lean production system-Implementering av produktionssystem 

samt dess hinder utifrån ett organisatoriskt perspektiv, granskas kategorierna organisations-

teori och Lean production system inom ramen för rapportens studie av ett fordonstillverkande 

företag. Specifikt ligger fokus på organisationskulturer, konflikter och motivationsteorier, 

men även utvecklings- och förbättringsprocesser, olika typer av slöserier som frekvent dyker 

upp och ledarskap ägnas uppmärksamhet med avseende på att skapa en djupare förståelse för 

hur en befintlig organisationskultur påverkas vid implementering av Lean production system 

och hur slöserier kan uppstå.  

 

En av rapportens intentioner är att beskriva och analysera varför organisationer som imple-

menterar och genomför Lean production system och integrerar detta i det egna produktionssy-

stemet, kan uppleva svårigheter och medverka till att organisationer inte uppnår sina fulla po-

tentialer. Föreliggande rapport använder som exempel i denna framställning företaget Volvo 

Cars i Göteborg som kategoriseras som en Lean hybrid. En Lean hybrid är företag som imple-

menterat Lean production system med sitt egna produktionssystem och följer de principer 

Lean production system förespråkar. En viktig aspekt som underbygger syftet är att kunna be-

skriva de konsekvenser som sannolikt blir följden då organisationer inte anpassar strukturerna 

i sina produktionssystem efter vad Lean production system förespråkar om gällande förbätt-

ringsarbeten och arbetet mot att eliminera slöserier. Omvänt innebär detta att om befintliga 

produktionssystemen följer vissa principer och premisser, ska de verktyg och metoder som 

Lean production system erbjuder, vara giltiga och effektiva i målet att förbättra och förenkla 

 

Syftet med rapporten var att undersöka varför organisationer med befintliga produktionssy-

stem stöter på hinder och problem med att implementera och genomföra Lean production sy-

stem i sina organisationer, samt hur stort inflytande organisationskultur och förhållningssätt 

har i denna process. 

 

Rapportens metodansats utgörs av kvalitativa och kvantitativa metoder med tyngdpunkt på 

kvalitativ metod. En litteraturstudie har genomförts via de databaser som högskolan erbjuder. 

Insamling av data har skett genom observation, intervjuer och simuleringar för att få ett hel-

hetsperspektiv på nuläget i Volvo Cars i Göteborg.  

 

Rapportens resultat visar att en specifik organisationskultur kan medverka till att produktions-

nedsättande faktorer som slöserier, tröghet i information och instruktion flödet, subkulturer, 

konflikter och bristande motivation skapas eller fortsätter att existera, men pekar också på 

vikten av att en organisationskulturs policy bör gestaltas på alla nivåer i en organisationsstruk-
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tur. Problem och hinder kan således skapas och uppstå när det saknas en gemensam värde-

grund för ledarskap, utbildning och kompetensutveckling. En konsekvens av detta är att pro-

duktionsnedsättande faktorer tenderar att bäddas in i redan befintliga och standardiserade ruti-

ner, där förbättringsarbeten paradoxalt nog skapar en negativ utveckling av produktionspro-

cesser och med tiden utvecklas till typ-II slöserier. 
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Abstract 
In this report entitled Lean production system- Implementation of Lean as well as its obstacles 

from an organizational perspective, the categories of organization theory and Lean production 

system are examined in the context of the report's study of a vehicle-making company. Spe-

cifically, the focus is on organizational cultures, conflicts and motivational theories, but also 

development and improvement processes, different types of waste and leadership. Attention is 

given to creating a deeper understanding of how an existing organizational culture is influ-

enced by implementation of Lean production systems and how wastes can occur. 

 

One of the intentions of the report is to describe and analyze why organizations that imple-

ment and carry out Lean production systems and integrate this into their own production sys-

tem can experience difficulties and help organizations not achieve their full potentials. The 

present report uses, for example, in this study the company Volvo Cars in Gothenburg, cate-

gorized as a Lean hybrid. A Lean hybrid is a company that implemented Lean production sys-

tem with its own production system and adheres to the principles lean pro duction system ad-

vocates. An important aspect that underpins the purpose isto be able to describe the conse-

quences that are likely to be followed when organizations do not adapt the structures in their 

production systems according to the Lean production system and what it advocates on contin-

uous improvement efforts and efforts to eliminate waste. Conversely, this means that if exist-

ing production systems following certain principles and premises, the tools and methods pro-

vided by the Lean production system should be valid and effective in the goal of improving 

and simplifying. 

 

The purpose of the report was to investigate why organizations with existing production sys-

tems encounter obstacles and problems in implementing and carrying through Lean produc-

tion systems in their organizations, as well as the influence of organizational culture and ap-

proaches in this process.  

 

The method of assessment of the report consists of qualitative and quantitative methods with a 

focus on qualitative methodology. A literature study has been conducted through the data-

bases offered by the university. Data collection has been through observation, interviews and 

simulations to get a full-view perspective at the current moment in Volvo Cars in Gothenburg. 

 

The report's results show that a specific organizational culture can contribute to the creation or 

continuation of production-reducing factors such as waste, inertia in information & instruction 

flow, subcultures, conflicts and lack of motivation. 

However, it also emphasizes the importance of organizational culture policy being embodied 

at all levels in an organizational structure. Problems and obstacles can thus be created and 

arise when there is no common value base for leadership, education and competence develop-

ment. One consequence of this is that production-lowering factors tend to be embedded in ex-

isting and standardized practices, where improvement efforts paradoxically create a negative 

development of production processes and eventually develop into Type II wastes. 
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1. INLEDNING 
Lean production system härstammar från Toyotas unika Toyota Production System (TPS) och 

ligger till grund för den lean production-modell som dominerat den tillverkande sektorn (Li-

ker, 2004, s. 3).). Lean production system är den generella benämningen på den västerländska 

tolkningen av Toyota production system. Det skulle kunna definieras som Liker uttryckt: ”It 

is the end result of applying TPS to all areas of your business.” (Liker, 2004, s. 3) eller som 

fordonsindustrin kännetecknar den: Lean production system som härrör från Toyota Product-

ion Systems, är mer än bara ett produktionssystem (Gresham, 2005, s. 20–22). Det är en filo-

sofi som grundar sig på genomtänkta samt vågade metoder för att minska eller eliminera det 

vi i väst kallar för slöserier (Comm & Mathaisel, 2000, s.118–128). Således är detta en före-

tagsfilosofi som syftar till att engagera den omgivande miljön till att utvecklas både intellektu-

ellt och ekonomiskt, men också att integrera ledarskap, kreativitet och skapa lagkänsla, där 

man vågar blicka framåt och möta de utmaningar som finns. Lean management är lika mycket 

ett produktionssystem som det är ett förhållningssätt (Comm & Mathaisel, s. 118–128) 

1.1 Lean production i västvärlden 

Eftersom Lean production system är ett tillvägagångsätt för företag att nå sina mål, ökar det 

även intresset av företag för att ta till sig en Lean production approach. Vad som möjliggör för 

företag att implementera Lean production system, är tillgängligheten att kopiera Toyotas TPS-

koncept och integrera det med sitt befintliga produktionssystem. Det är fokus på nyckelpro-

cesserna och möjligheten till att applicera Lean production system som fått västvärlden att 

uppmärksamma Lean production system och intresset av att vilja implementera det till sin 

egen organisation. (Liker, 2009, s. 28). 

 

1.1.1 Bakgrund 

Toyota med sitt produktionssystem Toyota Production System (TPS) väckte världens blick på 

1990-talet. Deras bilar fångade inte världens uppmärksamhet främst på grund av sin design 

eller motorprestanda, utan snarare med de metoder Toyota utvecklade och producerade sina 

bilar. En konsekvens av detta är att deras produktionsprocesser och produkter blev så fram-

gångsrika att de kunde erbjuda sina kunder högre kvalitet till en lägre kostnad. En stor del av 

Toyotas framgång ligger i en föredömlig förvaltning av deras nyckelprocesser. Vilket kan vi-

sualiseras i ett konstant flöde av delprocesser utförda i rätt sekvens vid rätt tillfälle för att 

skapa värde för sina kunder. (Liker, 2004, s. 3) Spear & Bowen, 1999, s. 67) 

Toyotas produktionssystem Toyota Production System är inte japansk kultur eller produktut-

veckling, utan det är en framstående processförvaltning och går att applicera överallt i värl-

den, då sättet att förvalta processer kan kopieras. 

 

I och med att världen utvecklas och den globala konkurrensen ökar, tvingas företag att sträva 

efter att behöva vara ett steg före sina konkurrenter. Det kan vara genom olika idéer, produk-

ter, marknader, strategier och trender. För företag som tillverkar och förädlar produkter kan 

nyckeln vara ett effektivt produktionssystem och en hälsosam organisationskultur. (Kucerova 

2015, s. 34) Ett av de mest kända produktionssystemen som associeras med effektivitet, lön-

samhet och god organisationskultur är, som ovan nämnts, Toyotas produktionssystem, Toyota 

Production Systems eller Lean Prodcution Systems som det generellt benämns i västvärlden. 

(Dombrowski, Mielke & Engel, 2012, s. 436) Lean production system bedöms vara ett kon-

kurrenskraftigt, effektivt och lönsamt produktionssystem. Det tydligaste exemplet är biltillver-

karen Toyota (Liker, 2009, s. 35).  Ä ven om LPS härstammar från Japan så är LPS ett pro-

duktionssystem utan några etniska och nationella gränser. Den går att implementera oavsett 
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verksamhet, nation eller etnicitet eftersom det som utmärker LPS, är dess fokus på sina nyck-

elprocesser och inte den japanska kulturen eller produktutvecklingen (Womack & Jones, 

2005, s. 1)  

 

När andra företag kopierar Toyotas produktionssystem skapas lean-hybrider, som är företag 

som har ett eget specifikt produktionssystem och väljer att integrera vissa aspekter av LPS 

(Comm & Mathaisel, 2000, s. 119). Dock så har väldigt få företag som försökt kopiera LPS 

inte lyckats i den omfattning som Toyota uppvisar. (Spear & Bowen 1999, s. 67) De företag 

som har valt att implementera Lean production inom sin verksamhet, har oftast inte uppnått 

förväntade mål, vilket har medfört att flertalet företag som inte fullt ut satsat på implemente-

ringen valt att stoppa denna helt och hållet. Det finns även företag som trots bristen på fram-

gångar i starten av en lean production-process fortsatt med sin implementering och i ett mer 

långsiktigt perspektiv visat på positiva resultat. Dock visar tendensen att de flesta företagsak-

törer har svårigheter att nå de framgångarna Toyota uppvisat. Det finns de som hävdar att det 

är den japanska kulturen som ligger till grund för, men detta motsägs av att andra japanska 

biltillverkare som Honda och Nissan inte rönt samma framgång som Toyota. (Spear & Bo-

wen, 1999, s. 67) 

 

Orsaken till detta kan härledas till flera orsaker, som till exempel organisatoriska hinder inom 

kultur, subkultur, motivation och konflikter. (Bang, 1999; Alvesson, 1993; Liker, 2004, 2009) 

samt utvecklingssvårigheter av produktionssystem, förbättringsarbete, slöseri och ledarskap 

(Liker, 2004, 2009; Bicheno, 2006; Womack & Jones, 2003, 2005; Spear & Bowen, 1999; 

Prashar, 2014). Dessa underliggande organisations- och produktionssystem hinder visar sig 

ofta vara aktiviteter som inte medför något värde till företaget, utan snarare kostnader (Liker, 

2009, s. 50) och försvårar effektivitet, informations- och instruktionsflöde samt lönsamheten 

som helhet. (Kucerova, 2015, s.31; Bang, 1999, s. 36) 

 

1.2 Problembeskrivning 

Studiens övergripande antagande utgår från att flera företag i väst väljer att integrera sina 

egna produktionssystem med Lean production system, vilket i flera fall innebär att produkt-

ionsresultaten som genereras, inte når upp till de förväntade produktionsnivåer som Toyota 

åstadkommer. En arbetshypotes i studien är att flera av de företag som väljer att kopiera Lean 

production system eller integrerar den med sina egna produktionssystem, i alltför hög grad 

väljer att fokusera på sina egna koncept och företagsfilosofier och tenderar att begränsa Lean 

production system till en kompletterande verktygslåda och inte som ett produktionssystem 

som präglar samtliga ingående delar av en företagsorganisation. 

 

En viktig aspekt som ligger till grund av studiens antagande är också att identifiera vad för 

grunder behöver existera för att ett förbättringsarbete ska fungera effektivt och vad för grun-

der krävs för att organisationskulturen ska vara främjande men även 

kunna beskriva de konsekvenser som sannolikt blir följden då organisationer inte anpassar 

strukturerna i sina produktionssystem efter Lean production system och identifiera vilka fak-

torer det är som bidrar till slöserier inom organisationen. Omvänt innebär detta om den befint-

liga produktionssystemen följer vissa principer och premisser, ska de verktyg och metoder 

som Lean production system erbjuder, vara giltiga och effektiva.  

 

Kombination av ett egendesignat produktionssystem och Lean production system indikerar en 

kunskapsbrist som kan medföra riskfyllda satsningar och investeringar. Detta kan få negativa 

konsekvenser på alla nivåer av en organisation i form av bristande effektivitet, oförutsedda 
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slöserier, konflikter, ofullständig implementering av specifik företagskultur och policy, för-

hållningssätt, engagemang, den upplevda känslan av tillhörighet och ett tydligt ledarskap, ef-

tersom förståelsen i flera fall brister i vad Lean production system i grunden representerar och 

sedan blandas ihop med det egna produktionssystemet. Konsekvensen av en sådan samman-

blandning kan riskera att leda till att den värderingsgrund som Lean production system vilar 

på och syftet med Lean production system, ersätts med redan befintliga värderingar och före-

tagspolicy, vilket i sin tur kan leda till att en förment kopiering av valda delar av Lean pro-

duction system istället bidrar till att hämma en framgångsrik utveckling av företagen (Detty & 

Yingling, 2000, s. 430).  

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med rapportens studie är att undersöka och analysera varför Volvo Cars med sitt befint-

liga produktionssystem stöter på hinder och problem med att implementera och genomföra 

Lean production system i sin organisation, samt hur stort inflytande och förhållningssätt orga-

nisationskultur har i denna process.  

 

Utifrån de implikationer som är förenade med en ofullständig implementering av Lean pro-

duction system i företag, skall följande delfrågor besvaras: 

 

• Vad är det i ett förbättringsarbete som skapar slöserierna när man ständigt ar-

betar med att försöka minska dem? 

• Hur motverkar man att organisationskulturer agerar som barriärer till en lyckad 

implementering av LPS? 

. 

1.4 Avgränsningar 

För att rapportens studie ska representera en C-uppsats, är den i sin omfattning begränsad en-

ligt följande premisser: 

• Objektet för studien utgörs av Volvo Cars i Göteborg. Studien är avgränsad till Volvo 

Cars Torslanda, med fokus på avdelning 1.42 och endast på tre av sex stationer som 

arbetslag 37 bedömer vara problematiska. Således behandlar studien all personal på 

1.42. Inom avdelningen kommer inte alla chefer/arbetsledare vara inkluderade, då det 

existerar flera produktionsskift på fabriken. Studien är i detta avseende avgränsad till 

dagskiftet. Företaget skall ha ett pågående arbete med att implementera lean product-

ion. 

 

• Avgränsningar har även gjorts inom de teoretiska ramarna som omfattar Lean product-

ion system och Organisationsteori. Ett fåtal och för studien adekvata principer för or-

ganisationsteori och produktionsnedsättande faktorer i form av slöseri kommer att be-

lysas.   
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2. TEORETISKT RAMVERK 
I dagens industrivärld på en global marknad är viktiga delar utsatta för ökad konkurrens, eko-

nomiska problem och svårare marknadsförhållande än tidigare. Dessa förhållande i kombinat-

ion med bristen på verkningsfulla åtgärder, gör att många gärna tar till medel som påstås vara 

effektiviserande, lojalitetskapande och framgångsfrämjande (Bang 1999, s.15) I och med att 

organisationer allokerar medel för att vara mer konkurrenskraftiga skapas ett förhållningssätt 

till hur organisationer använder sig av dessa medel. Förhållningssättet kan variera allt i från 

beteenden, värderingar, sedvänjor, handlingsmönster, uppfattningar, moral, etik och normer 

och det är dessa variationer som kännetecknar en kultur. (Bang, 1999, s. 21; Snyder, Ingels-

son, Bäckström, 2016, s. 404). 

 

2.1 Organisationskultur 

Ifråga om organisationskultur har forskarna inte kunnat enas om en generell definition. Grun-

dorsaken är att kultur är immateriellt, något abstrakt. Detta är en benämning på ett eller flera 

fenomen som de flesta är bekanta med, men som är svår att beskriva (Bang, 1999, s. 21) Dock 

så har antropologer försökt att definiera vad kultur är, man antar att kultur första gången defi-

nierades i antropologisk betydelse av E. B. Taylor år 1871: ”Kultur är den komplexa helhet 

som består av kunskap, övertygelse, konst, moral, sedvänjor och skick, förutom alla andra fär-

digheter eller vanor som förvärvats av människan som medlem av ett samhälle.” (Eriksen, 

2000, s. 15) 

 

Med tiden har definitionerna stramats åt och gjort begreppet mer entydigt och fruktbart för 

forskningsändamål och ur det har tre populära definitioner utvecklats: 

  

• ”Kultur är ett system av normer för hur man ska uppfatta, tro, utvärdera och handla 

[…] Kultur består av allt som man måste ha kunskap om eller tro på för att fungera 

på ett sätt som är acceptabelt för dess samhälle och medlemmar.” (Goodenough, 

1971, s. 41) 

• ”Kultur bör inte betraktas som komplexa konkreta handlingsmönster, sedvänjor, 

sätt att utföra något på, traditioner, vanemönster utan hellre som en uppsättnings 

av styrmekanismer, planer, föreskrifter, regler, instruktioner, som styr beteendet.” 

(Geertz, 1993, s. 44) 

• ”Kulturer är system (av socialt överförda handlingsmönster) som förbinder mänsk-

liga samhällen med deras ekologiska grunder.” (Keesing 1974, s.75) 

   

Ä ven om det finns flera kulturdefinitioner så berör de flesta två dimensioner. Kognitiva sy-

stem och överförda handlingsmönster och det är de flesta forskare enade om (Bang, 1999, s. 

22). 

2.1.1 En stor organisationskultur eller små subkulturer 

Inom organisationskulturteori betecknas organisationskulturer i endera en stor kultur som ge-

nomsyrar hela organisationen (integrationsperspektivet) eller små subkulturer i en organisat-

ion (differentieringsperspektivet) (Bang, 1999, s. 29). 

 

Integrationsperspektivet:  

• En gemensam verklighetsuppfattning som uppstår bland organisationens medlemmar 

och kännetecknas av tre synsätt. Konsekvent – Kulturens uttrycksformer och manifes-
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tationer överensstämmer starkt med medlemmarnas värderingar och antagande. Sam-

förstånd – Alla medlemmar har samma värderingar och antagande om organisationen. 

Ledarfokuserad – Det är organisationens ledare som först och främst formar kulturen. 

 

Differentieringsperspektivet:  

• Riktar uppmärksamhet mot alla de mindre och kanske motstridiga delarna, medlem-

marna i en organisation. Inkonsekvens – Kulturens manifestationer och värderingar an-

tagande breder ut sig i olika riktningar. Bristen på samförstånd – Alla medlemmar de-

lar inte samma värderingar och antagande om organisationen. Andra källor än led-

ningen till kulturens innehåll- Ledningen är inte de enda som först och främst formar 

kulturen. (Bang, 1999, s. 29; Martin, 1992, s. 80,138)  

 

Liker nämner i boken The Toyota Way (2003, s. 59–61) att i Toyota står organisations-

kulturen till grund för TPS genom att organisationskulturen genomsyrar hela verksamheten 

och involverar alla medlemmar i alla nivåer. Att integrera personal och ledare så att ett ge-

mensamt mål skapas och förtydligas så att småöar förs samman till en stor ö 

2.1.2 Vad skapar subkulturer 

Liker (2003, s. 59–61) menar att många organisationer tar till sig medel och verktyg utan att 

ta hänsyn till deras verksamhetskultur och vilket oundvikligt leder till att subkulturer skapas 

på grund av att ledarna inte är de främsta formarna av kulturen i organisationen utan det finns 

andra som påverkar och upprätthåller. Schein (1984, s. 3–16) och Bang (1999, s. 30) nämner 

att subkulturer kan utvecklas i en existerande organisation med känd kultur utifrån premis-

serna: 

 

• Att de subgrupper som existerar måste ha varit med varandra i en längre tid och att de 

har upplevt och delat betydelsefulla problem. 

• Subgrupperna måste ha haft möjlighet att lösa dessa problem och iakttagit effekten av 

lösningarna. 

• Subgrupperna måste ha tagit in nya medlemmar så att man överför sättet på att lösa 

gruppens problem till andra. 

 

2.1.3 Konflikter mellan grupper av människor med socioekonomisk status 

De socioekonomiska nivåerna som existerar i en organisation behöver nödvändigtvis inte vara 

synliga inom organisationen om kulturen inom organisationen arbetar för en jämställd och ge-

mensam arbetsplats. Till exempel att det existerar en klädkod som alla behöver förhålla sig 

till, där det finns en gemensam matsal som alla har tillgång till, gemensamt omklädningsrum, 

toalett, parkeringsplats etc. (Bang, 1999, s. 71). Konflikter skapas när de socioekonomiska 

faktorerna blir synliga i form av att chefer/ledare kontra arbetare skapar egna subkulturer. När 

detta stadie uppnås skapas en bristande tillit från arbetare gentemot chefer/ledare och gemen-

samma värderingar, idéer och dylikt separeras till egna som i sin tur skapar en tröghet i in-

formations- och instruktionsflödet i organisationen. (Bang, 1999, s. 36) 

2.1.4 Konflikter mellan olika åldersgrupper I organisationen 

Konflikter mellan åldersgrupper i en organisation skapas främst när en yngre generation med 

nyutvecklade idéer, utbildningar och kunskaper krockar med den äldre generationen vars ut-

veckling och kunskaper stagnerat i förhållande till utvecklingen. Rättare sagt; när ny teknik 

möter gammal teknik, bryter detta mot den rådande normen i organisationen. I de flesta orga-

nisationer spelar erfarenheten i verksamheten stor roll i beslutsfattandet och när nya individer 
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med mindre erfarenhet hamnar i samma beslutsfattningsorgan skapas konflikter. (Bang, 1999, 

s. 37). I ett kulturellt perspektiv beskrivs detta som kulturkrock eller avkulturering dvs. den 

ena kulturen smulas sakta sönder t.ex. genom att folk går i pension, omfattande nyanställ-

ningar eller friställande av personal. Avkulturering är den främsta orsaken till att konflikter 

skapas inom en organisation då den befintliga kulturen som medlemmarna har vant sig vid, 

fått kunskap om, byggt upp samt utvecklat verksamheten, inte längre har samma inflytande på 

organisationen som tidigare. (Bang, 1999, s. 39) 

 

2.1.5 Motivationsteori 

Inom en organisation kan motivation se annorlunda ut, vilket beror på ur vilket perspektiv 

motivation betraktas. Inom företagsledningen kan fysiska medel som lön och semesterdagar 

vara motiverande faktorer. Hos arbetarna kan abstrakta medel som företagskultur och normer, 

vara motiverande faktorer.  

 

Alvesson (1993, s. 87) nämner att i organisationer ska det vara möjligt att kunna beskriva 

vilka faktorer arbetarna eller ledarna får motivation av. Han nämner i sin bok att forskarna 

Schwab & Cummings definierat tre synsätt. 

 

• Arbetstillfredsställelse  -------->  Arbetsprestation 

• Arbetstillfredsställelse -------->? --------> Arbetsprestation 

• Arbetsprestation --------> Arbetstillfredsställelse  

 

Enligt det första synsättet skulle prestationen vara beroende av tillfredställelse. Enligt det 

tredje skulle det vara tvärtom och enligt det andra skulle något entydigt kausalt förhållande 

inte existera. Schwab & Cummings (Alvesson, 1993, s. 87) refererar några studier som tyder 

på att sambandet mellan arbetstillfredsställelse och prestation är svagt och oklart. De antyder 

att arbetsvillkoren i sig är inte nödvändiga eller behöver vara tillfredställande för att leda till 

prestationer. Istället går det att skapa andra motiverande faktorer, instrumentell motivation, 

t.ex. lön m.m. Därmed får vi ett fjärde synsätt 

 

• Lön-------->Arbetsprestation 

 

Men de menar att avsaknaden av arbetstillfredsställelse kan skapa en negativ inverkan på ar-

betarnas motivation. I arbeten där arbetsmomenten är hårt styrda, kontrollerade och förenk-

lade till den grad att de är monotona under långa perioder är prestationen hög, men tillfred-

ställelsen väldigt låg. Kan leda till att den kvalitativa aspekten blir irrelevant hos arbetaren 

och som i sin tur kan leda till att kvalitativa problem som existerar i en organisation inte lyfts 

upp och därmed leder till sämre effektivitet →mindre vinster→mindre löner/förmåner →ökat 

missnöje→ ökade klyftor mellan arbetare och ledning. (Alvesson, 1993 s. 87–88; Locke, 

1975) 

 

Arbetsuppgifter som ger hög valfrihet och kräver att den anställde använder sitt omdöme är en 

betydande maktresurs för den enskilde arbetaren. Arbeten som har låg valfrihet och inte stäl-

ler krav på att den anställde skall använda sitt omdöme gör däremot en stor del av arbetarnas 

individuella maktresurs värdelösa eftersom de inte krävs eller kan utnyttjas i arbetet. Det blir 

lätt att byta eller ersätta arbetarna. (Alvesson, 1999, s. 127) samtidigt som företagsledningens 

makt stärks genom en kontrollhierarki, där de befattningar som kräver omdöme och erbjuder 

valfrihet är få och är centraliserade hos ledningen. 
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Den så kallade produktionstekniska utvecklingen har fört med sig en hög frekvens av frag-

menterade och monotona arbeten som i sin tur har lett till en motivationskris där arbetarna 

känner sig oförmögna att kunna se möjligheter till att utvecklas utan snarare risker att försvåra 

arbetet. (Alvesson, 1993, s. 139). Motivationskrisen berör de okvalificerade produktions- och 

administrationsuppgifterna.  I takt med produktionstekniska utvecklingen har en trend hos 

fackföreningarna även utvecklats, där motståndet mot företagsledningens kontrollhierarki ökat 

för att möta motivationskrisen (Alvesson, 1993, s.139) Eftersom det ständigt sker en centrali-

sering av makten hos organisationer och även statsförvaltning, skapas en legitimitet hos de 

som har kontrollen. Detta har i sin tur lett till att organisationer som har fått makten att centra-

lisera sin verksamhet till en grad att det förenat med svårigheter att få den att framstå som le-

gitim. Detta kan leda till att det skapas subkulturer i organisationen som därmed utvecklats till 

två block inom samma organisation. Vi mot dem, arbetarna mot cheferna, avdelningen mot 

ledningen. (Alvesson, 1993, s. 140 

2.1.6 Vad leder till att motståndet utvecklas mot nya implementeringar? 

Det är vid det här stadiet som organisationer stöter på hinder vid införandet av förändringar då 

man två block att hantera som är i konflikt med varandra. Ena blocket står för att humanisera 

arbetet medan det andra blocket står för att effektivisera arbetet i syfte för att öka vinsterna. 

(Alvesson, 1993, s. 140-142). Problematiken i denna kamp är att i den ena sidan vill arbetarna 

få större valfrihet och utrymme för egna val. De vill att arbetet ska ha ett syfte som i sin tur 

leder till ökad motivation som leder till ökad prestation och som leder till högre löner och för-

måner (se kapitel 2.15). Det andra blocket vill ha ökad prestation av sina arbetare genom 

styrda processer och effektiviseringsprogram som i sin tur ska generera högre vinster och som 

i sin tur ger högre löner. (Alvesson, 1993, s.126–127). Det blir rätt uppenbart att blocken mot-

arbetar varandra fast de strävar mot samma resultat och förväntan att löner och vinster ska 

öka. 

 

2.2 Lean production system 

Lean production systems är strävan efter perfektion. (Liker, 2004, s. 15) Lean Production är 

en integrerad uppsättning av olika principer och aktiviteter formade för att uppnå en produkt-

ion med minimala lager av råmaterial, produkter i arbete och färdiga produkter. Lean product-

ion grundar sig på att materialet anländer till nästa arbetsstation just in time (JIT) genom en så 

kallad dragande funktion. Att produktionen följer ett utjämnat flöde med strävan efter en-

stycksflöde och strävan efter maximal effektivitet. Lean productions strävan följer elimine-

ringen av tre kategorier, muda mura och muri.  

 

• Muda: Slöserierna 

• Mura: Ojämnhet 

• Muri: Ö verbelastning 

 

Logiken bakom är att inget ska produceras förrän det existerar en order eller kund. 
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Figur.1 (Liker, 2004.) 

2.2.1 Just in time 

Just in time är en uppsättning av metoder, tekniker samt principer som gör det möjligt för ett 

producerande företag att producera rätt produkt vid rätt tillfälle och vid rätt mängd. För att JIT 

ska fungera behöver det finnas vissa premisser och dessa måste följas. 

• JIT fungerar enbart om produktionssystemet följer ett dragande system. 

• Den föregående processen måste alltid göra som den efterföljande processen säger, an-

nars fungerar inte JIT. 

• Sträva efter enstycksflöde, för stora stycken gör det svårt för JIT att nå sin potential. 

(Liker, 2004, s. 24–26) 

Betydelsen av JIT för LPS, är som TPS utrycker: Just in time är en av grundstenarna med Ji-

doka (inbyggd kvalitet) för hela TPS. (Liker, 2004, s. 44) 

 

2.2.2 Kitting 

Kitting eller satsning som det heter på svenska är en princip för att organisera försörjningen 

av material. Kitting innebär att man använder sig av så kallade försorterade satser eller kit. 

Detta innebär i praktiken att det är fack eller lådor med komponenter till en specifik produkt 

som levereras då produkten är i behov av de komponenterna för att kunna fortsätta längs med 

monteringen. Hanson (2012 s,3) nämner i sin beskrivning och definition av kitting som: en 

specifik samling av komponenter och halvfärdiga produkter som tillsammans (samma fack / 

container) stöder en eller flera monteringsbalanser för en given produkt eller order. 

 

Kitting en väldigt viktig del av en flödesorienterad produktion, där materialen är förbehand-

lade i satser förberedda i förväg för de olika slags monteringar som existerar i produktionen. 

Dessa satser förbereds för att se till att montören snabbt kan få tillgång till bestämt material 

för bestämd aktivitet vid rätt tillfälle utan att behöva uppoffra extra tid och rörelse för att få 

fram rätt material. Tanken bakom kitting är att man inte vill ha en massa delar liggandes vid 

monteringslinan, men även att spara på resurser i form av tid och rörelse, därför flyttar man 

delarna till en egen station där materialen behandlas till satser (kitting) av material. Detta i sin 
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tur sparar väldiga ytor och sparar på materialfasader så att annat material nödvändigt kan an-

vändas vid monteringen. 

Fördelar med kitting 

1. Reducerad materialhantering  

2. Eliminerar söktid efter material  

3. Frigöring av yta på verkstadsgolvet  

4. Bättre kontroll över WIP (work in process) 

 

2.2.3 Standardiserat arbetssätt 

Standardiserat arbetssätt är ett fundament i tillverkningsprocesser som implementerat produkt-

ionssystem. (Pierre, 2013, s. 151). Syftet är att skapa så kallade stabila processer genom sta-

bila arbetsmoment. Detta leder till att man minskar på variationen i processerna, ökar kvali-

teten och säkerheten i processerna. (Liker, 2009, s. 77). 

Att arbeta på ett standardiserat arbetssätt innebär i grunden att man definierar det allra bästa 

och kända sättet att utföra ett moment på. Kriterierna som bör uppfyllas innan man tar sig an 

uppdraget med att standardisera ett produktionsflöde, är grundläggande för att det skall fun-

gera samt skapa ett värde. Produktionen måste besitta rätt mognadsgrad samt redan upprätt-

hålla en viss kvalitetsnivå. Produktionen måste ha ett stabilt flöde med små variationer av 

återupprepade arbetsinsatser (Pierre, 2013, s. 153). 

Standardiserat arbetssätt används för att kunna upptäcka variationer samt fel inom produkt-

ionsflödet så tidigt som möjligt så att det går att åtgärda det innan det blir ett större problem 

för företaget. Standardiserat arbetssätt används även för att man skall uppnå jämn kvalitet på 

produktionen samt eliminera så mycket icke värdeökande aktiviteter som möjligt. 

Det standardiserade arbetssättet tas fram genom noggranna förstudier via en studiegrupp på 

ett flertal personer som har stor förståelse för hur de olika arbetsmomenten bör organiseras. 

Dessa personer kartlägger alla moment som skall utföras vid den aktuella arbetsstationen samt 

specificerar den tid som åtgår för att dessa moment utförs genom att analysera allt ifrån takt-

tid, cykeltid, produktionssekvens samt produktionsmål (Pierre, 2013, s. 156). 

Att engagera alla inblandade så att de blir delaktiga är en grund inom det standardiserade ar-

betssättet. För att man skall kunna få alla att arbeta mot samma mål måste alla känna att de är 

delaktiga inom förbättringsprocesserna samt att de är aktiva medaktörer och bidrar till att 

standardiseringsarbetet genomförs enligt de målsättningar som formulerats (Bryce, 2007).  

Standardiserat arbetssätt har även fördelen att den är flexibel. Det må vara det bästa sättet i 

nuläget att utföra ett visst moment just nu, men om teknisk utveckling och innovation vid ett 

framtida tillfälle medger möjligheter till förbättringar och ökad effektivitet, skall detta imple-

menteras, genomföras och utvärderas. Således är de dokument som ligger till grund för plane-

ring och genomförande av standardiseringsprocesser att betrakta som levande dokument som 

ger utrymme för uppdateringar. 

Fördelar med standardiserat arbetssätt är bland annat: 

• Säkrare arbetsplats 

• Hög kvalitetsnivå på processer 
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• Leveranstider förbättras 

• Minskat slöseri 

• Ständiga förbättringar inom processerna (Pierre, 2013, s. 153) 

 

2.2.4 Slöserier 

Första steget till att förstå fundamenten av LPS och målet med att eliminera slöserier börjar 

med att förstå grundprinciperna. I sin bok hävdar Liker att arbetet mot att eliminera slöserier i 

produktionen och alla processer runt om är hjärtat av LPS (Liker, 2009, s. 27). 

Slöserier eller muda som det heter på japanska definieras av Gresham: ”Alla aktiviteter som 

konsumerar resurser utan att ge ett värdeökande till kunden är slöseri.” (Gresham, 2006, s. 

20). Gresham menar att i produktionsorienterade företag vill företag helst producera endast 

det som kunden är villig att betala. Företaget ansvarar för alla processer som berör produkt-

ionen och det sker sannolikt revisioner av verksamheten för att minimera slöseri och identifi-

era nödvändiga aktiviteter. Gresham (2006, s. 20) menar att nödvändiga aktiviteter är ”[…] 

aktiviteter som är nödvändiga för att kunna utföra momenten som kunden inte betalar för” 

Liker (2009, s. 27) beskriver de olika slöserierna i sju olika former: överproduktion, onödig 

väntan, onödiga transporter, onödiga lager, defekter, onödiga rörelser och omarbetning. På se-

nare tid har teorin om slöserier utvecklats till ett så kallat 7+1 slöserier och fokuserar på det 

faktum att arbetarnas kreativitet är en viktig resurs. Att inte utnyttja denna för att utveckla 

verksamheten är ett slöseri. 

• Ö verproduktion: Att producera produkter utan någon order eller kund. Ö verproduktion 

anses vara den värsta formen av slöseri då överproduktion även generar flera andra 

slöserier t.ex. onödiga lager och onödiga transporter vilket innebär ökade produktions-

kostnader. 

• Onödig väntan: Att vänta på att få utföra ett moment eller vänta på att material ska 

komma fram, innebär att arbetaren inte utför något värdeökande för kunden. 

• Onödiga transporter: Att transportera långa distanser eller bristen på tillräckliga trans-

portkapacitet samt upprepade omflyttningar av material. 

• Onödig lagerhållning: Ö verlagring betraktas som den största formen av slöseri då det 

är enkelt att ackumulera stora mängder i lager vilket medför stora kostnader för företa-

get i form av låst kapital, lagringskostnader samt förflyttningskostnader. Ö verlagring 

kan uppstå på grund av flera orsaker, till exempel att företaget vill ha en säkerhetsbuf-

fert inför eventuella fluktuationer vid ökad orderingång där kunder önskar snabba le-

veranser. Ö verlagring kan också ske på grund av dålig planering inom produktionsflö-

den och detta kan bidra till stora slöserier (Lean Manufacturing Tools, 2016). Man kan 

eliminera överlagring genom att använda sig av JIT-principen samt låta kunden ha en 

pulleffekt på produktionen. Detta kommer medföra att lagernivåerna håller sig på rätt 

nivåer under hela produktionen (Lean Manufacturing Tools, 2016). 

• Defekter: Att producera produkter med kvalitetsbrister. 

• Onödig rörelse: All form av rörelse som den anställde måste utföra under sitt arbete så 

som hämta, leta eller lagra material ses som slöseri (Liker, 2004, s. 34). Slutkunden 

vill endast betala för värdeökande processer. Kunden vill inte betala för alla kringrö-

relserna som måste ske i samband med det värdeökande momentet. (Liker, 2009, s. 

104).  
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• Omarbetning: Att vidta onödiga åtgärder för att bearbeta komponenterna samt skapa 

onödiga arbetsmoment som inte ökar produktens värde till exempel att lacka delar som 

inte kommer att synas vid färdig produkt (Liker, 2004). Orsaken till att detta slöseri 

oftast uppstår är för att operatören inte har tillräckligt med information samt kunskap 

om själva arbetet. Operatören i fråga har oftast inte fått tillräckligt med information 

om att just denna del inte kommer att synas vid slutprodukt (Lean Manufacturing 

Tools, 2016). Detta slöseri medför större materialkostnader, större slitage på utrust-

ning samt förlorad tid för operatören som via adekvata åtgärder kan omdirigeras till 

mer värdeökande moment (Liker, 2009). Det är möjligt att minimera antalet moment 

av omarbetning genom att berörd personal får tillgång till relevant information om 

hela produktionsflödet. 

• Outnyttjad kreativitet hos medarbetarna: De som inte engagerar sig eller lyssnar på 

sina anställda förlorar tid, går miste om idéer samt förbättringar inom de olika proces-

serna (Liker, 2009). De anställda är den mest värdefulla resursen företaget har. Utan 

de anställdas fulla engagemang kan inte företaget fungera felfritt, då det är de an-

ställda som får företaget att fungera dagligen (Liker, 2009). När man hoppar över 

chansen att utnyttja de anställdas kreativitet samt deras idéer, så riskerar man missa 

vitala förbättringsförslag som kan leda till kortare produktionstider samt optimeringar 

av olika arbetsstationer, vilket kan leda till negativa ekonomiska konsekvenser i det 

längre perspektivet (Lean Manufacturing Tools, 2016). För att ge optimalt utrymme de 

anställdas kreativitet, måste man få alla i företaget att känna sig delaktiga, något som 

börjar med ett tydligt ledarskap med förmågan att lyssna och uppmärksamma de an-

ställda. En annan åtgärd av betydelse för att engagera de anställda i produktionen, är 

projektrelaterade uppgifter där man arbetar i grupp med uppgifter som skall leda till 

olika former av förbättringar i produktionsmomenten (Liker, 2004, 2009, s. 28-29; 

Gresham, 2006, s. 20-22) 

2.2.5 Kaizen 

Kaizen är ett ord på japanska och betyder ständiga förbättringar. Inom LPS är Kaizen en av 

flera stödpelare som stöder LPS (Prashar, 2013, s. 475). Kaizen fungerar som en process där 

man arbetar i strävan efter att öka värdet i produkten genom ständiga förbättringar, hur små de 

än är. Kaizen betonar även kunskapsspridning i arbetet mot ständiga förbättringar genom att 

skapa små grupper och få dessa att arbeta effektivt med problemlösning, dokumentation och 

förbättringar av processer (Liker, 2009, s. 45). 

Liker betonar betydelsen av Kaizen i sin bok The toyota way: ”Kaizen är en filosofi som bör 

genomsyra en organisation från fabriksgolvet hela vägen upp till ledningen att alltid sträva ef-

ter att förbättras”. (Liker, 2009, s. 45). Som nämnts i det ovanstående är Kaizen ett verktyg 

som tillämpas av flera företag för att förbättra sina processer (Prashar, 2013, s. 478) men även 

som ett konkurrenskraftigt verktyg för att klara av de ständiga utmaningar som uppkommer. 

Prashar beskriver att Kaizen är det främsta vapnet i bekämpningen mot slöserier (Prashar, 

2013, s. 478). Att få organisationen att använda Kaizen som en slags mentalitet innebär att 

alla inom företaget ständigt ska vilja utvecklas samt förbättras i sina olika arbetsuppgifter. 

Alla inom företaget skall besitta förmågan att kunna analysera den egna arbetsuppgiften och 

reflektera över möjligheterna att förbättra denna. Kaizen omfattar således allt ifrån hur en 

montör utför ett visst moment på verkstadsgolvet till hur en hög ansvarig befattningshavare i 

hög position skall sätta upp nya handlingsplaner (Prashar, 2013, s. 478). 
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Lyckas man implementera Kaizen så medför det som regel ökade vinster för företaget och det 

höjer personalens medvetenhet om sin roll och sitt ansvar i organisationen. Medarbetarna kän-

ner sannolikt, vid en fullt implementerad och genomförd Kaizen, en glädje samt ägandeskap 

över produkten de gemensamt skapar. Detta medför förbättrad kvalitet samt substantiella be-

sparingar där det finns möjlighet för förbättring (Stephen, 1990, s. 327). Kaizen är en oerhört 

viktig faktor i produktionen och kan inte överskattas. Inte minst berör detta det faktum att de 

företag som inte aktivt arbetar med att ständigt förbättra och utveckla sin verksamhet, kom-

mer förr eller senare tappa sin konkurrenskraft på en globaliserad marknad (Stephen, 1990, s. 

280). Kaizen förespråkar även kompetensspridning i så stor utsträckning som möjligt, vilket 

bidrar till en högre och övergripande förståelse samt bättre analysförmåga. Något som bidrar 

till bättre produktionskvalitet samt eliminering av icke värdeökande aktiviteter. 

Processen när man arbetar med Kaizen går ut på att använda sig av Kaizens kända fem varför. 

Detta är frågor som är utvecklade för bryta ner varje avvikelse till sin grundkälla och därifrån 

vidta adekvata åtgärder, eftersom när man arbetar med ständiga förbättringar kan det vara lätt 

att handskas med det uppenbara man ser och missa allt som gömmer sig under. De fem varför 

ger en större förståelse och perspektiv på vad ett problem är och vad det innebär i form av 

lämpliga åtgärder, inte minst mot bakgrund av att ett sådant arbete är proaktivt och förebygger 

att akuta situationer uppstår (Liker 2009 s.300) 

2.3 Typ II slöserier 

Det finns risker med att betrakta LPS som en verktygslåda som kan brukas för avgränsade im-

plementeringsinsatser. Mer specifikt handlar det om att när LPS betraktas som en selektiv 

verktygslåda, så riskerar man utsätta organisationen för oönskade effekter genom att utveckla 

mer slöseri än vad som elimineras (Ketchen & Hult, 2007, s. 572).  

 

Det är ett värdeflöde från början till slut som skapar konkurrenskraft (Ketchen & Hult, 2007, 

s. 572). En utomstående produktionscell som matar in material i en okontrollerad lagerhåll-

ning är slöseri. Eller ett 5S-program utan uppföljning med fast standard leder definitivt till 

slöseri. Ä ven om problemen kan klarläggas och försöka lösas med ett Kaizen-program så 

finns risken fortfarande för att lean-potentialen inte uppnås.  LPS handlar om att förebygga 

slöserier och inte tvärtom (Bicheno, 2009, s.6). 

 

Vid en implementering av LPS i en organisation betonar Bicheno (2009, s. 6–9) att det är 

flera delar som måste synkroniseras med varandra för att LPS ska vara effektiv och genom-

förs inte detta, så skapar organisationen en grund för att typ-II slöserier uppstår. Tydligaste 

exemplet på vad konsekvenserna blir vid missuppfattningar om vad syftet med LPS är, kan 

uppstå där organisationen tolkar LPS som ett selektivt verktyg, vilket kan leda till att man 

ofrivilligt skapar slöserier under ett pågående förbättringsarbete där organisationen implemen-

terat lean som system men bortser från att hela processkedjan måste hänga ihop (Bicheno, 

2009, s. 5–11). 

2.3.1 Vad är typ-II slöserier 

Typ-II slöserier är aktiviteter som inte tillför produktionen någon värdeökning. Snarare för-

störs eller minskar värdet för intressenter, kunder och anställda. Typ-II slöserier tenderar i 

somliga fall tillta genom ouppmärksamhet eller genom vårdslöshet (Bicheno, 2009, s. 16).  

 

Bicheno (2009, s. 16) beskriver att verksamheter som inte har grundläggande förkunskaper 

inom LPS och förbättringsarbete, försätter sig själva i situationer som de inte förstår sig på 
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och ändrar på processer vårdslöst och det är här organisationer i väst stöter på hinder vid im-

plementeringen av LPS för att typ-II slöserier inte blir synliga för det otränade ögat. Enligt 

Dan Jones (Bicheno, 2009, s. 16) behöver en organisation mer än ett Kaizen 5s, standardise-

rings, kartläggnings, utjämning av produktionsprogram för att kunna eliminera typ-II slöse-

rier. De behöver ha förståelse och kunskap om skillnaderna mellan att eliminera och före-

bygga slöserier (Bicheno, 2009, s.16). 

 

Womack och Jones (Bicheno, 2009, s. 16) talar om fenomenet att tillverka fel produkt perfekt. 

Ett fall Womack & Jones nämner är biltillverkare som inför ett standardiserat arbetssätt och 

blir perfekta på att följa standarden, men saknar kunskapen över hur man lyfter upp felen till 

ytan så att arbetssättet, som egentligen ska eliminera och förebygga slöserier, istället växer i 

omfattning på grund av att arbetarna som följer direktiven för standarden, bygger bilen per-

fekt, men att felen som inte uppmärksammats också följer med (Bicheno, 2009, s. 16). 

 

För att eliminera slöserier behöver montörerna, arbetsledarna, ledningen, produktdesigners, i 

metaforiska termer uttryckt, ta på sig så kallade Muda-glasögon. (En förmåga som utvecklas 

genom att man ständigt försöker eliminera slöserier i alla processer vid en produkts framställ-

ning) En premiss för att ett slöseri ska kunna elimineras är att den måste vara synlig. Dock 

gäller inte samma premiss vid förebyggandet av slöserier. Det är i detta stadiet som typ-II slö-

serierna kan riskera växa på ett ohämmat sätt.  

 

Att förebygga typ-II slöserier kräver stark närvaro vid designen av systemet, processen och 

produkterna. Det är allmänt känt att 80 % av omkostnaderna fastlås vid designstadiet. Av 

dessa 80 % kommer mycket resultera i slöseri, vilket innebär att man måste tänka igenom 

noga över hur man designar systemet, informationsflödet och produktionen. Att förebygga 

slöserier inom systemdesign innebär att man också måste tänka igenom flödet av information, 

produkter och kunder i framtida system. Man kan t.ex. ifrågasätta behovet av ERP och valet 

av avlägsna leverantörer. En aspekt av att förebygga slöserier inom processdesign kan vara att 

undvika och eliminera moment och behov av justeringar. Att samarbeta med framtida kunder 

och leverantörer för att säkerställa att framtida processer är en annan aspekt av att undvika 

slöserier (Bicheno, 2009, s. 16). När man tillägnat sig en djupare förståelse om hur man före-

bygger slöserier, blir det uppenbart varför typ-II slöserier kan riskera att växa okontrollerat 

utan att uppmärksammas. Att däremot eliminera slöserier är en något enklare åtgärd, då det 

till en viss grad enbart omfattar specifika delar, avdelningar och processer. Förebyggandet av 

slöserier hanterar större och mer komplexa delar, processer och organisationer 

2.3.2 Lean production systems och organisationskultur 

För att förstå begreppet konflikter mellan organisationskulturer, kännetecknas detta enkelt för-

klarat som två företag slås ihop eller som en omfattande förändring i en existerande organisat-

ion. Det tydligaste och enklaste exemplet att förstå är sammanslagningar mellan organisat-

ioner med olika kulturer. Konflikter kan uppstå på alla nivåer inom organisationen eftersom 

de faktorer som utmärker ena sidan av organisationens kultur oundvikligen möter den andra 

sidans faktorer.  

 

Bang (1999, s. 38) nämner att det finns fem olika utfall som kan ske vid en fusion av två olika 

organisationskulturer och varvid olika konflikter kan uppstå. 

 

• Samexistens: De två kulturerna kan existera sida vid sida i den nya sammanslagna or-

ganisationen utan att någon av kulturerna ändras särskilt mycket. 
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• Assimilation: Den ena kulturen (oftast det uppköpta bolaget) assimileras in i den andra 

kulturen (köpande bolaget) och övertar sedan bolagets värderingar och normer. 

• Nyskapande: Ur sammanslagningen av de två kulturerna växer det fram en ny kultur 

med drag från båda tidigare kulturerna och med inslag av helt nya kulturella represen-

tationer. 

• Avvisning: De två organisationerna kan hamna i stark konflikt med varandra och för-

kasta varandras kulturer till följd av skilda värderingar. Ett tillstånd som på lite längre 

sikt antagligen slutar med samexistens, assimilation, nyskapande eller med avkulture-

ring. 

• Avkulturering: Den ena kulturen smulas sönder. Tex genom att organisationsmedlem-

marna från en av kulturerna slutar (Bang, 1999, s. 38–39). 

 

Vid stora förändringar i en existerande kultur så ersätter ledningen med påtryckningar från ak-

tieägare och andra intressenter sin redan kända kultur utan att detta också förankras hos med-

arbetarna och kan då bidra till att skapa en konflikt, något som kännetecknar en fusion mellan 

två organisationskulturer. Ett känt exempel på detta är när en organisation implementerar ett 

nytt system eller värdegrund, t.ex. agile, lean m.m. (Dombrowski, Mielke & Engel, 2012, s. 

437). Om vi väljer att använda oss av samma begrepp så kan vi se att något av de fem utfallen 

även kan hända vid en sådan implementering (Bicheno, 2006, s. 90; Bang, 1999, s. 38-39; 

Comm & Mathaisel, 2000, s. 118-128). 

 

För att LPS ska implementeras behöver organisationer som vill kopiera LPS ha förståelse att 

LPS är inte enbart en verktygslåda, produktionssystem eller filosofi. Det är en kultur som be-

höver genomsyra hela organisationen för att vara effektiv och inte destruktiv. Det är vid det 

här stadiet som många organisationer med starka kulturer misslyckas med att kopiera LPS ef-

tersom de ser sina fabriker som ett tekniskt system (Dombrowski, Mielke & Engel, 2012 s. 

437). För att lyckas genomföra en förvandling krävs ingående kunskaper om viktiga principer 

och verktyg i LPS. Det är förenat med svårigheter att skapa en äkta LPS-vision utan att ha 

goda kunskaper om LPS (Bicheno, 2006, s. 90; Dombrowski, Mielke & Engel, 2012, s. 437). 

För att det ska finnas potentiella utvecklingsmöjlighet med så få risker som möjligt att miss-

lyckas, så behöver företrädare för de olika kulturerna i en existerande organisation vara öppna 

för en diskussion som kan leda till konsensus om nödvändiga förändringar. De behöver vara 

medvetna om hur viktigt det är med förståelsen och kunskapen om LPS och dess principer, 

filosofier och verktyg samt att förståelsen och kunskapen genomsyrar alla nivåerna i en orga-

nisation (Dombrowski, Mielke & Engel, 2012, s. 437) 

 

Worley & Doolen (2015, s. 40) talar för att om en organisation ska vara mottagbar mot en så-

dan förändring så finns det några faktorer som kan förenkla eller försvåra en sådan förändring. 

 

• Personalens utbildningsnivå: Hur utbildade personalen är betyder mycket i förhållande 

till förmågan att acceptera förändringar i arbetssätt och arbetsförhållanden eftersom 

det är mycket enklare att införa förändringar med en arbetsstyrka som kan se förde-

larna och nackdelarna vid diskussioner och samarbete. Vid de fall där arbetsstyrkan 

har en låg utbildningsnivå blir motståndet högre eftersom de inte har den kunskap som 

krävs för att förstå den egna rollen i organisationen. Där tenderar förändringar i orga-

nisationen att uppfattas som ett hot. 

• Hur implementeringen är driven inom organisationen: Hur implementering är genom-

förd har ett symboliskt och strukturellt värde. Eftersom en stor förändring generellt all-
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tid startar från ledningsnivå och att ansvaret för denna förändrings genomförande dele-

geras till medarbetarna inom organisationen, elimineras misstron och en tillit samt tro-

värdighet kan växa fram. 

• Befintliga organisationskulturen: Man behöver vara vaksam när man inför stora för-

ändringar som sannolikt avkulturerar eller assimilerar den befintliga kulturen, då 

många inom organisationen har skapat sina identiteter inom den befintliga organisat-

ionskulturen och de kan uppleva sig hotade när deras identitet riskerar att försvinna i 

spåren efter en förändring. 

• Ledarskap och lednings engagemang: Det viktigaste steget är att ha tydliga och enga-

gerade ledare som för förändringarna framåt med respekt, trovärdighet och förståelse. 

Det är trots allt ledningen som förväntas besitta den huvudsakliga kunskapen. Ä r dessa 

inte engagerade så kan en misstro skapas och då riskerar den befintliga organisations-

kulturen att hamna i en energikrävande konflikt (Worley & Doolen, 2015, s. 40) 

 

En LPS-implementering innebär distribution av information och därigenom identifiering, för-

värv, utveckling, överföring, tillämpning och bevarande av kunskap. Därför är kunskapsbe-

stämmelserna avgörande för LPS-implementeringen, men de flesta implementeringsprocesser 

saknar en systematisk beskrivning av flödet av kunskap under genomförandet (Dombrowski, 

Mielke & Engel, 2012, s. 437) 
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3. METOD 
Rapportens metodansats utgörs av kvalitativa och kvantitativa metoder med tyngdpunkt på 

kvalitativ metod. En litteraturstudie har genomförts via de databaser som högskolan erbjuder. 

Insamling av data har skett genom observation, intervjuer och simuleringar för att få ett hel-

hetsperspektiv på nuläget i Volvo Cars i Göteborg. 

 

Första steget innebar en litteraturöversikt för att skapa en teoretisk bas baserad på föregående 

forsknings-, tidnings-, tidskrifts- och populärvetenskapliga artiklar. 

 

Andra steget innebar frekventa besök på fabriksgolvet så att observationer och analyser i fa-

briken kunde registreras och ge en grundförståelse över hur produktionsflödet samt monte-

ringen fungerade. I och med de frekventa besöken i fabriken genomfördes intervjuer med per-

sonal i olika befattningar.  

3.1 Tillvägagångssättet 

Tillvägagångsättet för att genomföra studien inleddes med faktainsamling av vetenskapliga 

artiklar och övrig relevant litteratur, för att skapa en teoretisk grund för studien. Intervjuer av 

respondenterna genomfördes på Volvo Cars. I syfte att skapa ett produktionsorienterat per-

spektiv inför simuleringarna, deltog vi i några praktiska moment som montörer på fabriksgol-

vet. Valet av forskningsmetod utgår från forskningsfrågorna, teoretiskt perspektiv och hur em-

pirin samlas in och analyseras. För att genomföra observationer och intervjua individer så kan 

enbart kvalitativa metoder. Intresset ligger då i att studien avser att beskriva, förklara och 

tolka resultatet. (Ahrne, 2011) 

 

Kvalitativa metoder utgår från att verkligheten kan upplevas i många olika sätt och grundar 

sig i att absoluta eller objektiva sanningar inte existerar, utan att en mångfald uppfattningar 

gestaltas beroende på hur man tolkar svaren (Malterud, 2009). För att det ska vara möjligt att 

ta del av flera teorier och perspektiv och sammanfläta dem med varandra behöver det finnas 

utrymme för olika tolkningar och perspektiv, framförallt gällande Toyota Production Systems 

(LPS), organisationskultur och flera. Därför passar en kvalitativ forskningsmetod som helhet. 

3.2 Insamling och analys av empiri  

Primärdata utgör den information som författarna själva samlar in och tolkar. Primär datain-

samling består huvudsakligen av intervjuer, praktiska moment, observationer och simule-

ringar. Syftet bottnar i att öka empirins omfattning så att djupare analyser ska kunna utföras 

och förenkla paralleller mellan insamlad primär och sekundärdata. (Mälardalens Högskola 

2016)  

 

En litteraturstudie har utförts för att samla in information om teorier som kan relateras till 

kunskapsområdet som berör effektivitet, lean-management och förbättringsarbete. Litteratur-

studien omfattar branschartiklar, vetenskapliga artiklar, litteratur inom kunskapsområdet. 

 

Sekundärdata utgör information som har anskaffats av tidigare författare eller forskare från 

tidigare studier. Sekundärdatainsamlingen består huvudsakligen av en litteraturstudie med fo-

kus på vetenskapliga artiklar, litteratur och branschtidskrifter. Avsikten med detta är att öka 

den generella kunskapen om det berörda kunskapsområdet. (Mälardalens Högskola 2016) Da-

tabaserna i Borås Högskola har använts för att samla in sekundärdata, främst genom databa-

serna summon och libris. Förutom dessa databaser har Google utgjort en sökresurs. De sökord 

som har använts mest frekvent i litteraturstudien är: Lean, Lean management, seven types of 
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waste, organizational structure, lean organizations, Taiichi Ohno, Muda, Womack and Jones, 

Jeffrey K Liker, lean hybrid m.fl. Med dessa sökord avsåg vi att täcka in ett så brett spektrum 

som möjligt inom lean för att få en tydlig och nyanserad bild på alla de olika aspekterna som 

förekommer inom kunskapsområdet för lean management. 

3.2.1 Intervjustudie 

I syftet för att få en djupare förståelse och bredare perspektiv över hur montörer upplever ar-

betsmomenten, utförandet och hur de upplever samt tolkar LPS på Volvo Cars, har intervjuer 

genomförts med en semistrukturerad frågeansats. För att underlätta intervjustudien har den 

delats i två delar. Lag 36 vilket innebär att antalet deltagare reducerats till enbart åtta perso-

ner, som har en gemensam bakgrund i företag och utbildning inom förbättringsarbete, men 

med olika socioekonomiska status. Andra delen representerar resterande montörer och chefer 

på avdelningen 1.41 och 1.42 

Utförandet av intervjuerna består av kvalitativa frågor som berör LPS och organisationskultur, 

som sträcker sig från en generell nivå av kunskap till en djupare nivå. Deltagarna innehar 

olika positioner i fabriken men har ett gemensamt ansvar i sina olika yrkesroller, nämligen att 

ansvara för att fabriken producerar effektivt, med kvalitet och med kunden i fokus. Den ge-

mensamma arbetsrollen förenklar även intervjustudien genom att de olika deltagarna svar har 

en gemensam bakgrund beträffande förbättringsarbetet. 

 

Intervjuerna har genomförts i fabrikslokalerna och vi bedömer att urvalet av respondenter är 

representativa för studiens syfte.  

• Kategori 1 Montörer: 27  

• Kategori 2 Lagledare: 3 

• Kategori 3 Chefer/Produktionsledare: 2 

Intervjustudiens frågor är formulerade för att besvara respondenternas upplevelser av och re-

flektioner över LPS och organisationskultur i Volvo Cars. Med hjälp av en så kallad berätta 

hur- och uppmuntransteknik. Syftet med teknikerna är att personerna som intervjuas ska för-

djupa sina svar där målet är att få en så bred men verklighetsuppfattad bild av arbetarnas syn 

på LPS och organisationskultur (Rautalinko, 2007) 

3.2.2 Observationer 

För att samla mer fakta och bredda perspektivet utfördes frekventa studiebesök med observat-

ioner. Syftet med observationerna var att imitera vissa tekniker samt fastställa giltigheten av 

de teorier som förespråkar dessa tekniker, men även få en tydligare bild över produktions-

strukturen och arbetsprocesserna. Vid fastställandet att teknikerna var godtagbara och kart-

läggningen av den faktiska produktionsstrukturen och arbetsprocesserna, förändrades syftet 

till att öka primärdatainsamlingen via djupare analyser av kartläggningen. 

 

För att fastställa att Taiichi Ohnos teknik med Muda var praktiskt genomförbar fick förfat-

tarna själva få uppleva detta genom att ordagrant följa de instruktioner som Taiichi Ohno an-

vände sig av (Bicheno, 2009). Det visade sig att tekniken var applicerbar då produktionen var 

uppbyggd genom en dragande produktionslina som innehöll flertalet delprocesser samt en för-

utbestämd produktionsvariation.  

 

Observationerna bidrog till mer primärdata genom att observera arbetarna i flera arbetsdagar. 

När fel eller stopp uppstod, följde författarna med lagledaren eller produktionsledaren för att 

samla in deras reflektioner och även orsaker till felen och stoppen 
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3.2.3 Praktik 

Ett begrepp inom samhällsvetenskaplig teoribildning som syftar på handlingsmönster i olika 

sammanhang i sökandet av mer erfarenhet är praktik som är ett av de bästa tillvägagångsätten 

för att öka individens erfarenhet över vad den utövar som arbete (Wallén, 1996).  

 

I och med att studien bedrevs på en fabrik som tillverkar bilar fick författarna även chansen 

att arbeta ett flertal pass på Volvo-Cars fabriken som montörer med utgångspunkt från studi-

ens syfte. Arbetet avgränsades till den avdelning där studiens respondenter arbetade. Syftet 

med att testa på arbetet var flera. 

 

• Att länka samman det teoretiska arbetssättet med det faktiska arbetssättet  

• Att få ökad kontakt med montörerna 

• Att se faktiska skillnader mellan teori och praktik 

• Att få delta i förbättringsarbetet och lean 

• Att få möjlighet att kunna utföra simulationer på den berörda avdelningen 

3.2.4 Simulering 

Sista steget i författarnas insamling av primärdata bestod av att testa de teorier som kunde re-

lateras till respondenternas utsagor från intervjuerna, observationerna och de praktiska insla-

gen. Genom att simulera vissa situationer förutsattes att ett förväntat utfall skulle kunna ske 

och att detta kunder korrelera mot de antaganden som formulerats i studiens syfte. Simulering 

är ett sätt att försöka återskapa verkligheten i en ytterst kontrollerad miljö för att förenkla pro-

cessen med analys, resultat och slutsatser. Vad som betonades tydligt av Volvo Cars, var att 

studien fick bedrivas på fabriksgolvet utifrån premissen att det under inga omständigheter fick 

störa produktionen eller utföra tillfälliga avbrott i den. Syftet med att simulera grundar sig i att 

upplysa vikten av slöserier men även hur man identifierar slöserier. Att påvisa skillnaderna 

mellan värdeökande aktiviteter och icke värdeökande aktiviteter.  

 

För att det skulle vara möjligt att testa data och teori, bedömdes simulering vara den mest 

framkomliga vägen (Detty & Yingling, 2000, s. 431). Simuleringen planerades att återskapa 

tre situationer som kunde uppstå vid vissa förutsättningar. Dessa förutsättningar var förutom 

mätbara även verkliga. Grunden till simuleringen låg i att produktionen fortgick som vanligt 

och enbart några justeringar behövdes för att återskapa de situationer som skulle analyseras 

utan att kompromissa fabrikens produktion. 

 

• Situation 1 idealt tillstånd 

• Situation 2 nutida tillstånd 

• Situation 3 kaotiskt tillstånd 

Tillvägagångssättet till simuleringen gick ut på att simulera tre situationer. 

 

En situation där produktionen och flödet följer en så kallad problemfri miljö där de kända av-

vikelserna inte existerar genom att vi sätter personer som arbetar med en så kallad förmonte-

ring där förberedelse av aktiviteter förbereds i optimalaste form innan de når monteringarna. 

 

Andra situationen går ut på att simulera en så katastrofal miljö som möjligt där slöserier exi-

sterar i alla aktiviteter.  Tillvägagångssättet är som tidigare nämnt, placering av arbetare som 

arbetar med att försvåra monteringen på utvalda monteringar. (Syftet till att vi väljer att skapa 
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en miljö där vi medvetet försöker sabotera produktionsflödet har sin rot i antagandet över hur 

stora bovar slöserier egentligen kan vara. 

 

Tredje situationen går ut på att följa och observera befintlig situation (Detta innebär att vi ob-

serverar produktionsflödet utan att några yttre faktorer förutom de som redan existerar en helt 

vanlig arbetsdag) 

 

Simuleringen går ut på att när simuleringarna sker i dessa olika miljöer, ska varsin monte-

ring ha en utsedd person som enbart jobbar med att registrera med en tidtagare tiden det 

tar att utföra momenten vid respektive miljö, för att senare kunna jämföras och bevisa hur 

mycket tid egentligen respektive montering borde ta. Syftet med att simulera dessa situat-

ioner är att bevisa att tid som ges för att utföra vissa aktiviteter sannolikt går till spillo och 

försvårar produktionen eller omöjliggör en så kallad effektivisering genom att den till-

gängliga tiden som skall disponeras för de olika arbetsmomenten utnyttjas av onödiga ak-

tiviteter som bäddats in som standardutförande. 

 

3.3 Metodkritik 

Litteraturstudie har utförts för att samla information samt fördjupa kunskapen i förhållande till 

studiens syfte. Valet av metod har motiverats och syftet med flertalet olikartade kunskapsin-

samlingar har varit att minska eventuella felkällor. En källkritisk process har använts för data-

insamling via de vetenskapliga databaser som är tillgängliga på Borås högskola. 

  

Valet av metodansats avser att minska potentiella felbedömningar som skulle kunna leda till 

tolkningsfel av litteraturstudiens utfall. 

 

Författarna bedömer att valet av en kvalitativ metodansats med observation och intervjuer ut-

gör en viktig och kompletterande empiri till utfallet från litteraturgenomgången. Ä ven en 

kvantitativ metodansats med mätningar. 

 

Vad som i teoretisk och metodologisk mening fungerar i föreliggande studie av ett specifikt 

företag, kan i en annan studie skapa andra förutsättningar för ett annat kunskapsutfall och slut-

satser.  

 

Utöver att genomföra en källkritisk informationssökning har tolkningar över vad som anses 

vara relevant och valid kunskap i en kvalitativ studie använts för att säkerställa att studiens lit-

teraturstudie inte bygger enbart på antagande utan på faktisk kunskap. Wallén (1996) betonar 

att valet av metod är en del av processen, den andra processen ligger hos författaren att se hur 

primär och sekundär-data är uppbyggd.  

 

Han nämner sju former- 

• Fakta, begreppslig kunskap samt teoretiska sammanhang 

• Förtrogenhets och färdighetskunskap 

• Värderingar och omdömen 

• Kunskap om djupare innebörder i symboler 

• Kunskap om att skapa och rekonstruera  

• Normer, regelsystem, handlingsregler 

• Personlighet och samarbetsförmåga 
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Det är med hjälp av dessa utvärderingsformer som informationssökningen även präglats av 

vid valet av teorier och insamling av primär-sekundärdata. (Wallén 1996) 

) 

3.4 Validitet 

För att modeller, begrepp och empiri inte ska byggas med systematiska fel behöver de en hög 

validitet eller giltighet som det även benämns. Validitet är hur väl ett mått mäter det är avsedd 

att mäta. (Wallén 1996 s.61) För att höja validiteten i undersökningen valdes jobbobservation-

erna att täcka en hel veckas rotation av montörerna på de berörda balanserna för att öka möj-

ligheterna till att få ett helhetsperspektiv på alla montörer och alla variationer som kunde upp-

stå med respektive montör. Intervjuerna utformades av att två personer var med och intervju-

ade montörerna enskilt på grund av att utesluta skam, nervositet, mobbing, utpekning m.m. 

Intervjuerna spelades in för att inte missa något väsentligt och för att ha en sparad version att 

kunna gå tillbaka till. De olika metoder som använts för att förstärka giltigheten återspeglar 

den verklighet som existerar på avdelningen då de täcker väldigt stora delar inom avdelningen 

och inkluderar de faktorer som kan generera faktiskt information t.ex. montörer, ledare, che-

fer, struktur, policy, experiment m.m. Vad som kan kritiseras och kan vara en potentiell faktor 

som påverkar giltigheten är den höga personalomsättningen som tenderar att existera på indu-

strijobb.  

 

3.5 Reliabilitet  

Hög reliabilitet eller tillförlighet innebär att samma resultat i en studie ska kunna genereras 

oavsett vem det är som utför den. Det innebär att studien ska vara upprepbar utan att resultatet 

varierar. I den hermeneutisk tolkningen som studien innefattar omfattas författarnas värde-

ringar och beteende som en grund över hur resultaten tolkas. (Alvesson & Sköldberg 2011 

s.201). För att minska påverkan av en partisk författare har studien bedrivits på ett sådant sätt 

att författarna inte utför jobbobservationerna/mätningarna och de praktiska momenten tillsam-

mans utan separat för att sedan jämföra varandras resultat för att minska riskerna för systema-

tiska fel, misstag eller oenigheter. Ä ven här står den höga personalomsättningen som tenderar 

att existera på industrijobb som en potentiell påverkande faktor gällande reliabiliteten.  Hur 

bemötande montörerna, ledarna och cheferna är varierar i en hög utsträckning då det är olika 

personligheter och individer. 
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4. EMPIRI OCH NULÄGE 
I detta kapitel kommer vi att redovisa resultatet från vår studie vid Volvo Cars, mer specifikt 

avdelning 1.42 och de berörda balanserna. Vår resultatsammanställning berör teoriansamling, 

simuleringar, intervjustudie och praktiska moment. För att öka överskådligheten har vi valt att 

kategorisera resultatsammanställningen i tre huvuddelar: Volvo-Cars, Lean Productions 

Systems och Organisationskultur.  

4.1 Avdelning 1.42 

Genom de olika de olika observationstillfällena i fabriken, genomförandet av de praktiska mo-

menten, simuleringarna, intervjuerna, erhöll vi en mängd data över nuläget i fabriken. Till-

sammans skapade mängden data förutsättningar, dels att få ett övergripande perspektiv av 

produktionsprocessen på avdelning 1.42, dels att identifiera enskilda källor till fel och hinder i 

dess olika delar. På Volvo Cars avdelning 1.42 består den berörda arbetsgruppen, som studien 

har valt att använda sig av som testplattform av totalt 10 personer, benämnda som arbetslag 

36.  

 

Arbetslag 36 är består av 9 montörer och 1 lagledare, vilken fungerar som hjälpresurs. Montö-

rerna är uppdelade på 6 stationer (eller balanser som det benämns i Volvo Cars). Här är det 

också viktigt att påpeka de sekretessrestriktioner som Volvo Cars ställt upp som villkor för 

studiens genomförande. I huvudsak gällde dessa ett allmänt förbud att fotografera eller på 

andra sätt avbilda verksamheten på Volvo Cars fabriksområde, samt att personal inte får be-

nämnas vid namn. Dock utgör det inget hinder att beskriva brister, slöserier samt material-

flöde i studien. I denna studie kommer vi benämna stationerna med A B C D E och hur mon-

törerna är placerade på de olika balanserna. Se figur 2 och tabell 1. 

Figur 2.) 

 

 

Station Montörer 

A 1 

B 3 

C 2 

D 1 

E 1 

Lagledare/extra resurs 2 

Tabell 1 Lag 36.  

.  
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Lagledare och ersättare: Består av två montörer som agerar som extraresurs ifall montörerna 

på balanserna stöter på hinder eller fel och tillhör ingen specifik station. En viktig aspekt i 

sammanhanget är att Station C och D inte är belägna på banan. Station C är en försatsnings-

station och är belägen på en yta intill produktionen. Station D är en station som enbart hante-

rar specialbeställningar vilket inte tillhör den vanligen förekommande produktionsprocessen. 

Takttiden som förlöpte under studiens utförande var satt på 56 bilar per timma, vilket motsva-

rade att varje balans hade 64,2 sekunder tillgängligt för sina respektive monteringsmoment. 

 

Det framgick tämligen omgående att Volvo Cars var influerade av LPS i form av lagtavlor, 

resultattavlor, organisation av arbetslag, Ishikawa-diagram, Kaizen-pärmar, andonsnören, po-

kayoke-lampor, arbetssekvensblad etc. Lagledaren nämner även att Volvo Cars arbetar med 

en modifierad version av LPS, benämnd som Volvo Production System (VPS). 

. 

4.2 Slöserier 

Efter flera analyser av de data som samlats in via frekventa studiebesök och utförda inter-

vjuer, har vi kunnat identifiera och lokalisera 4 typer av slöserier som existerar och orsakar 

problem på bana.1.42 och arbetsgrupp 36. 

 

• Onödiga rörelser 

• Onödiga lager 

• Omarbetning 

• Outnyttjad kunskap och kreativitet hos medarbetarna 

Bristernas källor blev snabbt lokaliserade på banan och berörda stationer, här indelade i 3 stat-

ioner för en tydlig bild över situationen. 

 

• Station A  

• Station B  

• Station D 

 

4.2.1 Onödiga rörelser 

Onödiga rörelser var något montörerna framhöll tydligt efter att vi förklarat innebörden och 

teorin bakom slöseriet. Det gav oss en antydan att vi borde utföra observationer och själva få 

uppleva arbetsmomenten och bekräfta huruvida dessa uppfyllde premissen för det som lean 

produktion betecknar som slöseri (se även kapitel 2.2.3). Vår analys bekräftade att så var fal-

let och slöseriet identifierades.  Ett par olika situationer där slöserierna beskrivs nedan. 

 

• Den tydligaste formen av slöseriet var i form av onödiga steg. Den uppkom genom att 

föregående montör inte följde det standardiserade arbetssättet och glömde flytta på 

kitting-lådan som montören på station A var beroende av för att kunna utföra sina mo-

ment under tillgänglig takttid.  

• Andra formen bestod av att montören på föregående balans följde standardiserat ar-

betssätt och flyttade på kitting-lådan, dock utan att ta hänsyn till hur den var placerad i 

förhållande till montören på station A.  



- 28 - 

 

4.2.1.1 Situationer som uppstod på station A 

1. Består av att kitting-lådan som flyttas av föregående montör och står därmed i 

vägen för de moment montören på station A behöver utföra. Lådan som står i 

vägen innehåller det material som ska användas och behöver därför flyttas. 

 

2. Består av att kitting-lådan som flyttas av föregående montör och är utom räckhåll 

för montören på station A där denne behöver hämta den eller att kitting-lådan står 

för nära montören och stör monteringsprocessen för honom genom att den står i 

vägen för dragaren eller kopplingarna, vilket innebär att extra tid åtgår för att flytta 

lådan till en optimal plats. 

 

3. Består av att kitting-lådan som innehåller visst material som bedöms vara viktiga 

nyckelmoment för station A och har prioritet 1 för montören, tar tid att få fram. 

Problemet ligger i att de två materialen ligger utanför synhåll för montören i form 

av att annat material och som ska till eftergående montering, är i vägen. Denna si-

tuation är den som ger upphov till mest slöseri i form av onödiga rörelser. I denna 

situation upplevde montörerna att tid gick till spillo genom att leta efter dessa två 

produkter i kitting-lådan. De upplevde en frustration över det ner-arbete som till-

kom på grund av den extra tid det tog att leta i kitting-lådan. I ett experiment (1) på 

15 bilar upplevde vi att när det var som värst, kunde montören förlora mellan 4-18 

sekunder arbetstid enbart på att leta efter material, flytta på lådan, hämta dragaren 

(eftersom tiden det tog för att leta, sträcka på sig och flytta på lådan fick bilen att 

rulla förbi dragaren). Detta motsvarade i våra beräkningar att slöserierna bidrog till 

att montören behövde utföra 6-28 % ner-arbete i form av tid i relation till den an-

givna takttiden. 

 

4. Består av att föregående montör vid föregående station placerar material på olämp-

lig plats som ska monteras på station A och montören på station A blir tvungen att 

placera materialet rätt för att kunna utföra sitt moment. 

 

Det är dessa 4 situationer som frekvent uppstår vid station A. Våra observationer visade tyd-

ligt att det var just dessa 4 situationer som uppstod flesta gånger. Efter att ha observerat stat-

ion A en hel arbetsdag för att se om det fanns en individuell variation mellan olika montörer, 

visade det sig att situationerna uppstod oavsett vilken montör som stod placerad vid stationen. 

Av det kunde vi sluta oss till att slöseriet inte kunde härledas till individuella montörsrelate-

rade avvikelser utan systematiska. Montörerna på föregående stationer arbetade på samma 

sätt, vilket indikerade att arbetsmomenten som utförs på föregående stationer inte tar hänsyn 

till kitting-lådans placering. Vi noterade att slöserierna gav upphov till ojämnhet i arbetsmo-

menten. Något som, å ena sidan, innebar att monteringsarbetet temporärt fungerade tillfreds-

ställande, å andra sidan att montören fick springa fram och tillbaka onödigt många gånger. 

4.2.2 Onödiga lager 

Som nämnt tidigare framhöll montörerna över att mycket tid gick till spillo på grund av onö-

diga rörelser, vilket då fick till följd att montörerna upplevde att de fick ner-arbete. Konse-

kvensen av detta ner-arbete påverkade också arbetet längre bort på monteringsbanan. Således 

kan slöseriet på ett specifikt avsnitt av monteringsbanan, få till följd att slöseri uppstår i ett el-

ler flera påföljande steg i produktionsprocessen (se kapitel 2.2.3). 
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Vid station B där montören arbetar enbart med värdeökande aktiviteter, hade stationen ett 

mindre lager med delar som montören på station A använde sig av. Vid studiebesöken ställdes 

frågor om varför det fanns små lager av olika material runt om på stationerna och det visade 

sig vara montörernas egna initiativ för att kunna reparera sina egna eller andra montörers 

misstag på grund av de slöserier som orsakar ner-arbetet.  

 

När vi jämförde deras svar med vad Lean-production förespråkar (se kapitel 2), så blev det 

snabbt uppenbart att även detta var slöseri. Små lager som tidigare nämnt, var lagets egna ini-

tiativ för att kunna åtgärda föregående montörs eventuella misstag. Detta för att undvika stopp 

i monteringsbanan. När vi frågade varför montörerna behövde säkerhets lager svarade dessa 

att det förekom tämligen ofta, på grund av ner-arbete, att montören vid föregående balans 

kunde glömma bort något monteringsmoment. Detta var en erfarenhet de flesta i arbetslaget 

delade. De poängterade dessutom att det inte alltid hade varit så utan ett fenomen som tillkom 

efter ett Kaizen-arbete. 

 

Vi insåg omgående att det var det föregående slöseriet som var upphov till detta slöseri. Ge-

nom att fortsätta med våra observationer kunde vi också styrka sambandet mellan dessa slöse-

rier. Observerade situationer då montören på station B var tvungen att använda sig av säker-

hets lager gav upphov till ännu mer onödiga rörelser, vilka kunde identifieras direkt till två si-

tuationer av slöseri. 

4.2.2.1 Situationer som uppstod på station B 

1. Består av att montören på föregående station, station A, är ned-arbetad (se kapitel 

4.2.1.1 situation 3). Detta medför att montören missar ett av sina arbetsmoment, vilket 

blir tydligt när monteringen når station B. Detta skapar även upphov till ytterligare 

mer onödig rörelse då montören på station B blir tvungen att använda sig av säkerhets 

lager och kompensera föregående montörs misstag. 

 

2. Består av att montören på station A varit stressad på grund av att tiden inte räcker till 

för att avsluta sina monteringar som en konsekvens av onödiga rörelser eller omarbete 

som orsakats av föregående stationer. Detta medverkar i sin tur till att placeringen av 

skruv materialet inte blir optimal och när den når station B för slutmontering blir den 

röddragen, där den registreras som en ogiltig montering och behöver bytas. Detta leder 

till att montören på station B blir tvungen att byta skruv materialet med hjälp av säker-

hets lager och repetera samma arbetsmoment, vilket implicit stöder förekomsten av sä-

kerhets lager som en slags standard.  

Vid våra analyser, som ovan nämnts, blev det uppenbart att slöserier tenderar att skapa fler 

slöserier. Beviset var hur station A skapade slöserier för station B. Ä ven här upplevde montö-

rerna en ojämnhet i arbetsmomenten och efter ytterligare förklaring över vad slöserier bestod i 

blev det uppenbart för montörerna. 

4.2.3 Omarbete 

Tredje typen av avvikelser som identifierades, hanterade överarbete eller omarbete (se kapitel 

2). Denna typ av slöseri var något vi uppmärksammades på genom att jämföra arbetsinstrukt-

ioner och sättet montörerna arbetade på. Det visade sig att det frekvent skapades situationer 

där föregående montörer inte tagit någon hänsyn till hur materialet är placerat eller att montö-

ren inte lagt märke till att materialets placering inte var optimalt på grund av slöserier som or-
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sakat ner-arbete, stress och avvikelser från standardiserat arbetssätt. De situationer som orsa-

kade mest omfattande bortfall av monteringstid kvantifierades till två situationer på station A 

och en situation på station B. 

 

• Station A 

1. Föregående montör placerar inte materialet optimalt vilket leder till att när 

montör på station A ska använda dragare för att montera blir den sned dragen. 

Något som orsakar att materialet blir ej monterbart och kasserat i samband med 

att montören måste hämta en ny, placera den optimalt och repetera samma mo-

ment. 

2. Orsakas av att föregående montör är ner-arbetad och placerar materialet opti-

malt, dock fel artikel, vilket upptäcks efter att montören på station A blivit 

halvfärdig med monteringen.  Detta leder till att montören på station A måste 

demontera de han redan monterat för att kunna byta artikel till rätt artikel.  

 

• Station B  

3. Montören blir tvungen att repetera samma moment då skruvar och muttrar som 

ska vara förberedda för montering inte är förmonterade optimalt och detta leder 

till att man behöver använda dragaren två gånger för att utföra samma moment  

4.2.4 Outnyttjad kreativitet och kunskap hos medarbetarna 

Vi upplevde efter flera studiebesök att arbetarna inte var så engagerade i arbetet mot ständiga 

förbättringar (se kapitel 2.2.5). Genom intervjuer framgick det att arbetarna upplevde att deras 

idéer och reflektioner inte tillmättes någon större betydelse i arbetet mot ständiga förbätt-

ringar. De upplevde att den arbetsinsats detta krävde inte motsvarades av den feedback som 

oftast uteblev. De menade, att i de fall då feedback gavs, saknade den förmågan att motivera 

medarbetarna till förbättringsarbeten. I arbetet med att eliminera slöserier, upplevde arbetarna 

en brist på kommunikation och förståelse från ledarna. I de fall då ledningen formulerat pro-

duktionsmål som inte uppnåddes, blev detta föremål för kritik från ledningen. Vid intervju-

erna framgick det att montörerna ett flertal gånger pekat ut distinkta källor till slöserier, men 

att detta inte föranlett någon åtgärd i form av Kaizen-arbete eller uttalad vilja att undersöka de 

närmare omständigheter som låg till grund för slöserierna. I det längre perspektivet förefaller 

detta medverkat till en arbetskultur som präglas av en låt-gå-mentalitet.  

4.2.5 Förbättringsarbete 

Under fabriksbesöken och de diskussioner som uppstod efter intervjuerna, blev det uppenbart 

att avdelningen arbetade ständigt med förbättringar. Det visade sig att schemalagda Kaizen 

förekom, men bara till en viss grad då det, av olika skäl, fördröjdes eller blev uppskjutet till 

framtida tillfällen. Således, vid flera tillfällen då ett förbättringsarbete skulle påbörjas, sköts 

det upp på grund av varierande orsaker. Dessa kunde vara: 

 

1. Personalbrist 

2. Kvalitetsproblem som innebar att fokus på annat behövdes 

3. Inget underlag existerade från tekniker/beredare 

4. Utbildning av ny personal 

5. Högt tryck på produktionen 

 

Avdelningen delade med sig hur förbättringsarbetet var utformat. Dessa beskrev att förbätt-

ringsarbetet startade med att ledarna/cheferna uppmärksammade att stopptider och kvalitets-
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problem hade ökat och upplyste att förbättringar måste ske. Montörerna blev tilldelade då till-

gång till system där de granskade statistik över var flest fel eller stopptider registrerades. Där-

efter påbörjades en analys för att identifiera ursprunget till var/vad/vem som orsakade dessa 

fel och stopptider. När de via analys, diskussioner och antaganden identifierat de bakomlig-

gande orsakerna, skickades informationen över till tekniker/beredare (ifall ändringarna be-

rörde maskiner, produktionslayout, produktändringar och materialadresser m.m.)  

 

Tekniker och beredare kontrollerade huruvida deras antagande och försök till ändringar kunde 

härledas till deras sektor. Efter att klartecken angivits, påbörjade avdelningen eventuella änd-

ringar. Vad som var anmärkningsvärt, var att förbättringsarbetet inte involverade hela grup-

pen, utan det var enskilda personer från gruppen som arbetade med förbättringsarbetet. Föru-

tom det framgick det tydligt att kompetensen över processer och slöserier var minimal då ett 

direkt resultat av deras Kaizen var flera små säkerhets lager med material och skruvar. 

 

Vid simuleringen ställdes montörerna mot tre scenarion. Innan simuleringen tog plats frågade 

vi montörerna ifall de berörda stationerna haft en Kaizen innan. Montörerna berättade att flera 

Kaizen hade utfärdats mot stationerna och de berättade vilka ändringar som hade skett. Det 

visade sig att synsättet på slöserier, kvalitet och hur man formulerar problem till berörda inte 

var tillräckligt utvecklad. Simuleringen visade att slöserier existerade i en oroväckande grad. 

Dock var de inte synliga för montörerna, då deras uppfattning över vad slöserier är, inte över-

ensstämde med vad slöserier egentligen är. 

 

Efter att avdelningen fått genomföra de tre scenarion och fått en grundläggande uppfattning 

om orsakerna bakom slöserierna, blev det uppenbart att de inte fått några förutsättningar för 

att kunna förstå vad slöserier är, hur man upptäcker dem och hur man minskar eller eliminerar 

dem. Kunskapen och förståelsen över de grundläggande principerna och metoderna inom LPS 

och Kaizen existerade inte. Ä ndå fortsatte de att arbeta med Kaizen. Montörerna kommente-

rade detta med att man dock får göra det bästa av situationen.  

 

De vill att vi ska arbeta med Kaizen och försöka effektivisera, fastän hälften av oss 

inte har någon aning om vad det egentligen är förutom att det är från Japan. (Montör 

XX) 

 

Vid diskussioner med montörerna framgick det även att dessa inte fått någon grundläggande 

utbildning över VPS/LPS. Dock framgick det att utbildningarna existerade men att det främst 

var ledarna som genomgick dessa. De berättade att Volvo Cars har som mål att se till att alla 

deras montörer får en grundläggande utbildning inom VPS/LPS men tillfällena för dessa in-

träffade sällan. Det tog således alldeles för lång tid innan en montör fick tillgång till utbild-

ningen. 

4.3 Organisationskultur 

Kulturen på Volvo Cars genomsyrar hela företaget detta är ett väldigt anrikt företag som stolt-

serar som Sveriges största producerande bolag. Företaget har blivit synonymt med Sverige 

och är ett av landets allra kändaste varumärke utomlands. 

 

Den specifika företagskulturen på Volvo Cars genomsyrar hela företaget. Detta är ett företag 

med en lång och framgångsrik historik och kan sägas vara ett av Sveriges största produce-

rande bolag. Företaget och dess produkter har blivit synonymt med bilden av Sverige och ut-

gör ett respekterat och välkänt varumärke utomlands. 
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Företaget har implementerat lean till en viss grad. De har valt att integrera sitt egna produkt-

ionssystem med LPS och skapat vad de kallar för Volvo Production System (VPS). Dock har 

den haft en väldigt liten inverkan på kulturen och företagets identitet då VPS och LPS inte ge-

nomsyrar hela organisationen. Inflytandet från LPS existerar i hög grad i form av att produkt-

ionslinan använder sig av grundläggande produktions principer, andon-snören, pokayoke-lam-

por, lagtavlor, arbetslag, just in time m.m. Trots dessa influenser beskriver montörerna att det 

är inget som de har förståelse för, utan snarare att det är ett arbetssätt, verktyg och säkerhets-

strategier av ledningen för att säkerställa produktionen som de har tagit från någon japansk 

biltillverkare. Och att de enbart följer vad ledningen beordrar dem att göra utan att de fått an-

ledning att reflektera över detta.  

4.3.1 Subkulturer 

Ö verallt framträder det symboler över Volvo och dess grundare, modeller men även represen-

tanter i form av anslagstavlor och arbetarföreningar som facket, m.m. Vad som utmärker sig 

mest är stoltheten över att vara göteborgare. Det påvisas ständigt av de äldre anställda i form 

av dialekt och verbala beteende. Vi är Sveriges bästa biltillverkare och vi är riktiga götebor-

gare. Hos de yngre medarbetarna tillmäts inte det dialektala särdraget någon större betydelse, 

utan snarare att Volvo ändå är en bra bil. Det är vi som bygger den. En gemensam nämnare, 

oavsett ålder, är att den sociala aspekten förblir densamma. Vi håller ihop, vi är arbetskollegor 

och sliter tillsammans. Att den historiskt situerade socialistiska normen förefaller existera är 

inte förvånande. Göteborg har alltid, som gammal industristad präglats av en socialistisk ideo-

logi. 

 

Subkulturer existerar i olikartat synliga grader. En enighet och helhet mellan avdelningen och 

ledarna framstår som otydlig, då den existerande organisationskulturen innehåller flera olika 

synsätt på vad och vilka Volvo är och hur Volvo bör vara.  Det tydligaste och mest framträ-

dande är relationen mellan arbetare och ledare. Arbetarna upplever ingen tillhörighet med le-

darna och misstron är väldigt hög. Det grundar sig i att den ena sidan anser att ledarna tar led-

ningens sida i alla nivåer, vilket går emot normen som existerar på avdelningen. Medan le-

darna tar åt sig äran och får det bättre, upplever de att ledningen tar deras ära och överför det 

svåra och konfliktskapande nedåt som i sin tur hamnar hos arbetarna. Det som är mindre syn-

ligt är de subkulturer som existerar mellan montörerna. Då Volvo haft flera ägare under årt-

ionden så har även olika kulturer skapats.  

  

• Subkultur 1: Montörer som arbetat i Volvo under ett svenskt ägarskap men följt med 

försäljningen till det amerikanska företaget Ford och sedan efter till kinesiska företaget 

Geely. 

• Subkultur 2: Montörer som arbetat i Volvo under ett amerikanskt ägarskap men följt 

med försäljningen till det kinesiska företaget Geely 

 

• Subkultur 3: Montörer som arbetat i Volvo under kinesiskt ägarskap. 

Vad som framgår tydligt är att subkultur 1 har varit med om flera omorganisationer och kul-

turförändringar. Subkultur 2 är även de montörer som var med om när det var en stor ekono-

misk nedgång i företaget och dessa uttryckte sig inte lika mycket som subkultur 1, utan sna-

rare mer öppna för förslag 

 



- 33 - 

 

Subkultur 3 bestod av väldigt unga personer. För majoriteten av subkultur 3 var montörsyrket 

på Volvo även deras första jobb och det var väldigt tydligt i lunchrummen då det gick att ob-

servera att de äldsta satt med varandra och för sig själva. De som var i medelåldern med sig 

själva och de yngsta med varandra 

4.3.2 Konflikter 

Inom företaget sker konflikter på olika nivåer. En del konflikter uppstår på grund av person-

liga skiljaktigheter som inom vilket företag som helst. Men man kan urskilja en extra stor 

misstro mot all överordnad personal och den befintliga fackföreningen av svaren från inter-

vjuerna och diskussionerna. De beskriver att de känner att facket inte längre representerar 

montörerna och att det är ledningen som styr facket. Anledningen till denna stora misstro som 

ligger och gror i större delen av fabriken grundar sig i att anställda inte känner sig delaktiga 

och uppskattade av företaget och att facket inte har lika stor inverkan som förr. De känner sig 

lurade, pressade, en opålitlighet för att det är mycket som lovas och sägs men inget händer.  

 

Motivationen inom företaget blir lidande till att en stor del av att de anställda känner misstro 

samt brist på uppskattning och delaktighet. Man kan se tydliga tecken på uppgivenhet samt 

engagemanglöst arbete då de anställda inte känner att det spelar någon roll hur de känner de 

lever med övertygelsen att företaget & facket inte bryr sig nämnvärt om deras uppfattning så 

länge målen nås. 

 

Värdegrunder som representerar företaget var inte enhetlig på alla nivåer. Flera montörer upp-

lyste om problematiken, där det föreföll diffust över vilka som var de egentliga representan-

terna av företaget, då det fanns en omfattande erfarenhet samt känsla av tillhörighet. Det var 

flera montörer som var anställda innan Fords uppköp av Volvo och även de som var med efter 

köpet. Därav kunde det konstateras att en schism mellan montörerna existerade. 

4.3.3 Motivation 

Det framgick indirekt av intervjustudien med montörerna, att konflikterna som existerat och 

existerade tärde mycket på arbetsmiljön i form av att de kände att det existerade alldeles för 

många faktorer som sätter käppar i hjulen för dem eller sina kollegor. De uttryckte sig att det 

inte var enbart ledningen utan även medarbetare och de kände att strävan efter att utvecklas 

eller synas utan att det renderade nedsättande kritik eller negativa kommentarer. Motivationen 

till att vilja ta initiativ och arbeta utanför boxen, att göra mer än vad som förväntas av dig och 

vad du får betalt för, existerade inte, och om de existerade var det enbart en tidsfråga innan 

det försvann. Flera montörer omvittnade om att det finns en norm som säger att du inte ska 

göra mer än vad du får betalt för. Vill ledningen att du ska göra något ytterligare förutom att 

montera under dina arbetstider ska du säga nej eller be om mer betalt. 
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5. ANALYS OCH RESULTAT 
Att använda sig av avdelningen 1,42 på Volvo Cars i Göteborg som plattform för att genom-

föra studien, har varit givande i sökandet efter förståelse över vad organisationskultur och 

LPS innebär för företag som implementerar LPS i ett redan existerande produktionssystem. 

Avdelningen uppfyller de kulturella och tekniska krav som ställs för att tillhörande teorier och 

antagande ska kunna resultera till en slutsats.  

5.1 Förutsättningar för en organisationskultur att implementera LPS 

Vad som framgår av Liker (2009, s. 59–61) så står organisationskulturen som grund för Toyo-

tas framgång. Han menar att framgången består av att organisationskulturen genomsyrar hela 

verksamheten och involverar alla medlemmar. Genom att integrera personal och ledare så att 

ett gemensamt mål skapas och förtydligas, förs de små öar som existerar i organisationen 

samman och bildar en stor ö. Detta beskrivs även av Bang (1999, s. 29) i två former, dels ge-

nom integrationsperspektivet dels genom differentieringsperspektivet (se kapitel 2.1.1). Jäm-

för vi vad Liker anser vara grunden till Toyotas framgång och Bangs integrationsperspektiv, 

blir det väldigt tydligt att Bang och Liker i princip förespråkar samma sak. Det måste existera 

flera grundläggande fundament för att en organisation ska kunna anamma en implementering 

som innebär stora organisatoriska förändringar 

 

Liker (2009, s. 59–61) anser att grunderna till varför företag misslyckas med att implementera 

LPS, består av att organisationer anpassar medel och verktyg utan att ta hänsyn till deras verk-

samhets- och organisationskultur som i sin tur leder till att subkulturer skapas på grund av att 

ledarna inte är de främsta formarna av kulturen, utan det finns andra som påverkar och upp-

rätthåller den. Ä ven här förespråkar Bang (1999, s. 29) i princip samma sak som Liker i form 

av differentieringsperspektivet (se kapitel 2.1.1). Existerar inte de grundläggande fundamen-

ten så skapas inte förutsättningar utan snarare hinder för en implementering som berör en hel 

organisation. 

 

Jämför vi vad Bang och Liker förespråkar med nuläget i Volvo Cars på avdelning 1.42, kan vi 

tydligt se att integrationsperspektivet inte existerar inom organisationen. Snarare ett differenti-

eringsperspektiv. Montörerna känner ingen tillhörighet med ledarna och misstron är hög. 

 

Under intervjuerna ställdes frågor specifikt hur positiva resultat på avdelningen behandlades 

av medarbetarna och cheferna/ledarna. De upplever att så länge målen uppnås så får de en 

viss form av feedback, men att det i huvudsak är ledarna som utgör målgruppen för detta och 

sedan vidarebefordrar resultaten till de högre cheferna. Men om det omvänt visar det sig att 

målen inte uppnås, så är det arbetarna som får ta emot kritik (se kapitel 4.2.3). 

 

Ä n tydligare förefaller det bli när differentieringsperspektivet bryts ner till sina beståndsdelar. 

Då blir det uppenbart att det montörerna egentligen syftar på är den brist på samförstånd och 

inkonsekvens som existerar. Vidare kan vi även se att Volvo Cars har handplockat medel och 

verktyg utan att ta hänsyn till helheten genom att låta montörerna, som ska använda sig av 

medlen och verktygen, inte har den grundläggande förståelsen över vad verktygen och medlen 

innebär (se kapitel 4.2.8). Tydligast syns det i hur montörerna hanterar arbetet med ständiga 

förbättringar. Det får då snarare funktionen som brandsläckare istället för arbete med ett före-

byggande syfte (se kapitel 4.2.8 och 2.2.5). Det betonas att Kaizen skall fungera som en slags 

mentalitet där alla inom företaget ständigt ska vilja utvecklas samt förbättras. Kaizen betonar 

även kunskapsspridning i arbetet mot ständiga förbättringar genom att skapa små grupper och 
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få dessa att arbeta effektivt med problemlösning, dokumentation och förbättringar av proces-

ser (Liker, 2009, s. 45).  När avvikelser sker så uppmanas de anställda att sitta ner samt reflek-

tera med hjälp av fem varför för att kunna identifiera den grundläggande orsaken till proble-

met. Detta medför att man som anställd inte bara bygger upp en kumulerad kunskap utan 

också ökar förmågan till en reflekterad förståelse (Liker, 2009, s. 300; Prashar, 2013, s. 475–

478). Lyckas man implementera Kaizen, så medför det som regel stora vinster för företaget. 

Det höjer medvetenheten inom personalen, arbetarna känner glädje samt ägandeskap över 

produkten de skapar. Detta medför förbättrad kvalitet samt besparingar där det finns möjlighet 

för förbättringar (Stephen, 1990, s. 327). 

På avdelningen 1.42 betonas det i diskussionerna och intervjuerna med medarbetarna att de 

flesta inte upplever glädje, medvetenhet eller ägandeskap över vad som byggs. Den genomgå-

ende attityden liknar mer att det inte spelar någon roll eftersom cheferna ändå inte lyssnar. De 

beskrev bland annat att det tog alldeles för lång tid för chefen att reagera eller föra saker vi-

dare ifall det inte berörde chefen specifikt eller avdelningens produktionsmål. Lag 37 som be-

stod av 10 montörer beskrev att station A som kunde vara behäftat med en rad svårigheter 

som påverkade samtligas monteringsarbete. Det hade tidigare framförts att station A varit pro-

blematisk under flera månader utan att någon ändring skett och att intresset hos chefen var 

väldigt lågt. Bang (1999) talar om en tröghet som existerar i informations- och instruktions-

flödet när två subkulturer inom samma organisation hamnar i konflikt med varandra (se kapi-

tel 4.2.8). Premisserna för en sådan negativ utveckling består av att arbetarna upplever en 

bristande tillit till ledarna och att de inte upplever någon tillhörighet då man till det yttre före-

faller arbeta mot olika mål. Ser vi på nuläget på avdelningen 1.42 och vad de flesta erfar, kan 

det gå flera månader utan att ett känt problem som existerar och tidigare uppmärksammats av 

medarbetarna, inte utreds, är det uppenbart att det finns ett samband med trögheten i informat-

ions- och instruktionsflödet. 

5.2 Subkultur 

Schein (1984 och Bang (1999) menar att bildandet av subkulturer är processer som utvecklas 

med tiden. De menar att de specifika premisserna medverkar till att subkulturer kan utvecklas 

och jämför vi det med subkulturerna som existerar i nuläget på Volvo Cars, ser vi likheter i 

det som Bang och Schein förespråkar. Bryter vi ner informationen som insamlats och jämför 

det med vad teorin beskriver blir det tydligt (se kapitel 4.3.1). 

 

Subkultur 1> Premiss1: Att de subgrupper som existerar måste ha varit med varandra i en 

längre tid där de har upplevt och delat betydelsefulla problem. 

Subkultur 2> Premiss 2: Subgrupperna måste ha haft möjlighet att lösa dessa problem och 

iakttagit effekten av lösningarna. 

Subkultur 3> Premiss 3: Subgrupperna måste ha tagit in nya medlemmar så att man överför 

sättet på att lösa gruppens problem till andra. 

5.2.1 Konflikter 

I en organisation kan subkulturer skapas och förankras i organisationen och utifrån det skapas 

möjligheterna till att konflikter kan uppstå. Konflikterna i sin tur behöver inte betyda att det är 

något negativt, då mycket positivt kan komma ut ur konflikter. Det är när blocken som är i 

konflikt med varandra drar mot varsitt håll som konflikterna hämmar verksamheten i en orga-

nisation. Speciellt vid implementering av ett nytt system som innebär organisatoriska/arbets-

relaterade förändringar. 
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Bang (1999, s. 36) menar att när en organisation hamnar i ett läge där två block drar varsitt 

håll, synliggörs skillnaderna mellan ledning och arbetare. Det är vid sådana tillfällen som 

skillnader utvecklas till åsikter och förståelse, som då förstärker vi-mot-dom-mentaliteten (se 

kapitel 4.3.1 och 4.3.2). Bang talar om att de första skillnader som blir synliga, är de socioe-

konomiska skillnaderna som får en tydlig signatur och drar blocken ytterligare ifrån varandra. 

Han nämner att konflikterna skapas när de blir synliga i form av att cheferna/ledarna kontra 

arbetarna skapar egna subkulturer. Vid de här stadiet skapas en opålitlighet från arbetarna 

gentemot cheferna/ledarna och splittrar de gemensamma värderingar som en gång höll de två 

blocken ihop. Pågår detta under en längre period separeras värderingarna till egna som in sin 

tur skapar en tröghet i information och instruktionsflödet i en organisation. 

 

Jämför vi situationen på Volvo Cars och om vad Bang talar om, blir det tydligt om varför 

kommunikation mellan chefer/ledare och montörerna brister. Det blir uppenbart om varför 

montörerna upplever att det inte spelar någon roll om vad de säger. Det når aldrig ledningen 

eller så tar det för lång tid (se kapitel 4.2.8 och 4.3.2). Men i andra hand blir det även uppen-

bart om varför cheferna/ledarna inte når fullt ut till sina medarbetare. Förutom informations-

flödet så innebär det också att instruktionsflödet blir trögt. Tittar vi närmare på kompetensen 

inom LPS hos montörerna blir det tydligt att en grundläggande förståelse inte existerar på ett 

adekvat sätt. Belysande exempel på det är hur man behandlar och betraktar slöserier, Kaizen 

m .m 

5.2.2 Konflikter mellan åldersgrupper 

Bang (1999, s. 39) talar om att konflikter mellan åldersgrupper i en organisation främst skapas 

när en yngre generation med nyutvecklade idéer, utbildningar och kunskaper krockar med den 

äldre generationen vars utveckling och kunskaper stagnerat. Rättare sagt, när ny teknik möter 

äldre teknik, vilket bryter mot implicita och underliggande normer i organisationen. I de flesta 

organisationer spelar erfarenheten i verksamheten stor roll i beslutsfattandet och när nya män-

niskor med mindre erfarenhet hamnar i samma beslutsfattande organ skapas konflikter. Dock 

innebär det inte att den nya generationen enbart stöter på motstånd från montörernas sida, utan 

kan även stöta på motstånd från ledningen om den består av äldre personer som inte är mot-

tagliga till nya idéer och system. 

 

Utifrån nuläget på Volvo Cars kan vi se att det finns likheter med vad Bang talar om gällande 

konflikter mellan åldersgrupper (se kapitel 4.3.1). Det kan vara chefer/ledare som inte fullt ut 

förstår vad LPS innebär, men även montörer som vägrar ta åt sig den nya kulturen. I och med 

att de vägrar ta till sig den nya kulturen, så tvingas de nya till att sannolikt välja den gamla 

kulturen eller vara mottagliga för den nya och som i sin tur då blir en grund till ytterligare 

subkulturer och konfliktgrupper. I ett kulturellt perspektiv beskrivs detta som en kulturkrock 

5.2.3 Kulturkrock, Avkulturering 

Bang (1999, s. 39) beskriver kulturkrock som avkulturering och det överensstämmer med hur 

situationen ser ut på Volvo Cars. Det har uppmärksammats flera gånger av montörerna och 

cheferna/ledarna att det börjar bli mindre som förr. Att de äldre och erfarna kollegorna börjar 

försvinna ut i pension och dylikt. Deras åsikter tillmäts inte längre den tyngd och påverkan i 

organisationen som förut varit fallet. Att vara göteborgare och känna en stolthet över att 

bygga svensk bil med svensk kvalitet intar inte längre en lika stor plats. Tydligt exempel på 

avkulturering är relationen mellan montörerna och fackföreningen (se kapitel 4.3.2). Avkultu-

rering är den främsta orsaken till att konflikter skapas inom en organisation då den befintliga 

kulturen som medlemmarna har vant sig vid, fått kunskap om, byggt upp samt utvecklat, inte 
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längre har samma påverkan på organisationen som tidigare och detta framstår som ännu tydli-

gare i en organisation som Volvo Cars då avkulturering har skett två gånger inom loppet av 

tio år (se kapitel 4.3.1). 

5.2.4 Motivation 

Jämför vi hur montörerna upplever LPS och vad Alvesson (1993, s. 87) beskriver som bidra-

gande faktorer till skapandet av motivation, kan vi se att mycket av det montörerna upplever 

som problematiskt egentligen bottnar i att det inte existerar något slag av drivande motivation 

till att vilja fortsätta med att internalisera LPS och dess filosofi (se kapitel 4.4), då det inte be-

rör montören som individ. Oaktat det faktum att individen får lön, så speglar det inte ett till-

räckligt incitament för att väcka en inre motivation och tillfredställelse. 

 

Montörerna på Volvo Cars betonar att om direktiven och instruktionerna från cheferna låter 

bra, så har det ingen betydelse för montörernas tillfredställelse, utan snarare uppfattas det bara 

som ett omskrivande sätt av cheferna att övertyga montörerna om att tänka på prestationen 

och få så mycket producerat som möjligt (se kapitel 4.3.2, 4.4). Alvesson (1993 s.87–88) talar 

om att vid sådana situationer, som leder till att montörerna på Volvo Cars inte känner någon 

tillfredställelse, kan den kvalitativa aspekten bli irrelevant hos montören och leda till kvali-

tetsproblem. Det blir väldigt tydligt då att implementeringen av LPS stöter på hinder då den 

kvalitativa aspekten är irrelevant hos den som egentligen är grunden till att LPS ska fungera. 

 

Kvalitativa problem som inte lyfts upp→sämre effektivitet →mindre vinster→mindre lö-

ner/förmåner →ökat missnöje→ ökade klyftor mellan arbetare och ledning (se kapitel 2.1.5, 

4.2.8) 

5.3 Lean production systems 

Lean production systems (LPS) är en filosofi som grundar sig på noggrant genomtänkta meto-

der, verktyg och principer, som sätter ett ekonomiskt och intellektuellt engagemang med inte-

grerat ledarskap och kreativitet i förgrunden. I lika hög grad är det såväl ett produktionssy-

stem som en sinnesstämning (Comm och Mathaisel, 2000, s. 118–128). 

 

På avdelningen 1.42 ges bilden av att LPS genomsyrar avdelningen och gruppen med lagtav-

lor, ishikawa-diagram, Kaizen-pärmar, 5s, andon-snören, pokayoke-lampor, arbetssekvens-

blad m.m. Dock benämns det inte LPS utan VPS och vid närmare analys blir det tydligt att 

VPS-loggan präglar alla typer av tavlor, diagram och m.m. (se kapitel 4.2). Detta innebär att 

Volvo Cars kategoriseras som en lean-hybrid då de anammar nästintill alla aspekter från LPS, 

dock med en så kallad liten vridning för att anpassa det till sin företagskultur och sitt varu-

märke. Detta kan vara intuitivt då varumärke inom bilbranschen utgör en viktig aspekt av 

marknaden 

 

5.3.1 Slöserier 

Efter att studiebesöken, praktiska moment och intervjuerna avslutats, framgick det vid jämfö-

relse mellan data och teorier över vad slöserier innebär samt att slöserier existerade i en stor 

grad på avdelningen. Det gick också att utesluta vissa former av slöserier då de sannolikt inte 

existerade eller inte fanns på avdelningen utan längre bort i produktionsledet. Det som dock 

existerade lokaliserades och identifierades till 4 typer av slöserier och vilka stationer som var 

berörda (se figur 2 och kapitel 4.1–2). 
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Utifrån montörernas utsagor (se kapitel 4.2.1–8) från intervjuerna träder bilden fram av en 

bristande förståelse för slöserier. Vad de anser vara ett standardiserat arbetssätt och ett nöd-

vändigt arbetssätt går att härleda till vad Dan Jones (Bicheno, 2009, s. 16) säger med att 

bygga fel bil perfekt (se kapitel 2.3). 

 

Kompetensen över hur man arbetar med att identifiera, minska eller eliminera slöserier på av-

delningen bedöms vara så låg att deras Kaizen-program utgör en viktig faktor (se kapitel 

2.2.5) för att utveckla både personal och produkt, men även öka kunskapsspridningen inom 

gruppen. Funktionen med Kaizen som innebär att också att inprägla en slags mentalitet där 

alla ständigt skall vilja utvecklas samt förbättras (Prashar 2013, s. 478) förefaller nu att bara 

tillämpas vid akuta åtgärder. Det framgick av intervjuerna att flertalet av de onödiga säkerhets 

lager och förekomst av omarbetning på produktionslinan kan härledas till en felanvändning av 

Kaizen-programmet (se kapitel 4.2.8). 

 

Förutom att kunskapen inte är tillräcklig, berörs avdelningen av att ett processtänkande inte 

existerar på avdelningen, som också har ett signifikativt samband med uppenbara och synliga 

slöserier, t.ex. situationerna 1, 2, 3 och 4 som uppstod på station A (se kapitel 4.2.1) 

 

1. Består av att kitting-lådan som flyttas av föregående montör; står i vägen för de 

moment montören på station A behöver utföra. Lådan står i vägen i form av att 

den innehåller material som ska användas och därav behöver flyttas. 

Med hjälp av situation 1 blir det möjligt att identifiera onödiga rörelser som inte är direkt 

påtagliga vid en ytlig observation, men eftersom kunskapen kring slöserier och process-

tänkande inte är tillräcklig, så innebär det att något så enkelt som att placera kitting-lådan 

fel, inte syns som ett slöseri utan mer som ett standardiserat arbetssätt. Womack & Jones, 

Bicheno och Liker nämner att om det brister i förståelse över vad slöserier är, så kommer 

montörerna sannolikt bygga fel bil perfekt, skapa mer slöserier eller med tiden utveckla 

typ-II slöserier (Liker, 2009, s. 77; Bicheno, 2009, s. 16; Womack & Jones, 2005, s. 1). 

 

2. Består av att kitting-lådan som flyttas av föregående montör nu är utom räck-

håll för montören på station A där denne behöver förflytta sig för att hämta den 

eller att kitting-lådan nu står alldeles för nära montören och hindrar honom ge-

nom att stå i vägen för dragaren eller kopplingarna och ser sig tvingad att lägga 

extra tid för att flytta lådan till optimal plats. 

Med hjälp av situation 2 blir det även här tydligt, att även om föregående montör har fått 

instruktionen att flytta på kitting-lådan, så finns det ingen förståelse över var det är mest 

optimalt att ställa lådan, vilket nedströms på banan får konsekvenser för montörer i form 

av att onödiga rörelser krävs för att skapa ett optimalt läge för att montera. 

 

3. Består av att kitting-lådan, som även innehåller visst material som anses vara 

nyckelmoment för station A och har prioritet 1 för montören, tar tid att få fram. 

Problemet ligger i att de två materialen ligger utanför synhåll för montören i 

form av att annat material som ska till eftergående montering är i vägen. 

Med hjälp av situation 3 börjar ett mönster framträda. Denna typ av slöseri präglas av en 

brist på förståelse över slöserier och processtänkande, då föregående montör inte tar hän-

syn alls till lådans placering och innehåll för eftergående montör (se kapitel 4.2.6). Al-

vesson (1993, s. 87–88) nämner att förutsättningen för förståelse och utveckling tenderar 

att försvinna i yrken vars arbete innebär monotona och kontrollerade moment under långa 
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perioder, då individens kreativitet ersätts med en prestation mot lön och kreativiteten för-

flyttas till tekniker, ledare och chefer. Delvis går det också att härleda till det Alvesson sä-

ger och jämföra det med filosofin bakom LPS. Att det är montörernas uppgift att arbeta 

med att eliminera och minska slöserierna genom att få ett helhetsansvar, där kreativitet, 

lagkänsla, att ständigt vilja utvecklas och förbättras ska vara grunden till arbetet. 

 

4. Består av att föregående montör vid föregående station placerar material som 

ska monteras på station A är felplacerat och montören på station A blir tvungen 

att placera om materialet rätt för att kunna utföra sitt moment. 

Sambandet som existerar vid dessa fyra situationer grundar sig i att processtänkandet, förstå-

elsen över vad slöserier är, hur man förhåller sig till Kaizen inte uppnås fullt ut. Men också att 

kunskapen inte är fördelad ut i hela organisationen utan är centraliserad (se kapitel 4.2.8).  

 

Arbeten som har låg valfrihet och inte ställer krav på att den anställde skall använda sitt om-

döme resulterar i att en stor del av arbetarnas individuella maktresurs blir värdelös eftersom 

det inte finns något utrymme eller krav för detta (Alvesson, 1993, s. 127). Alvesson menar 

också att den direkta effekten av centralisering av kompetensen kan få ledningen att framstå 

som illegitim och skapa två block i samma organisation. Vi mot dem, arbetarna mot cheferna, 

avdelningen mot ledningen (Alvesson, 1993, s. 140) (se kapitel 4.3.1). 

 

Liker (2009, s.59-61) poängterar tydligt att LPS inte är verktyg och metoder som du enbart 

kan välja och vraka mellan. Organisationer som gör det ökar möjligheterna att misslyckas 

med implementeringsprocesser för LPS då resultaten inte möter förväntningarna. Han betonar 

även att LPS måste genomsyra hela organisationen (Bang 1999, s. 36–39; Schein, 1984, s. 3–

16; 2003, s. 59–61). 

 

Alvesson och Liker talar i princip om samma fundament för att hinder inte ska existera i en 

organisation och jämför vi situationen över hur montörerna på 1.42 upplever relationen med 

ledarna och cheferna, framgår det att fundamenten är en förutsättning som saknas för att 

kunna förstå LPS och identifieringen av slöserier. Jones (Bicheno 2009 s.16) betonar att orga-

nisationer, vars ledning inte driver igenom implementeringen fullt ut, orsakar att kunskapen 

inte når ut till alla nivåer på grund av en tröghet i informations- och instruktionsflödet (Bang, 

1999, s. 36). Detta leder till att kunskapen över hur man uppmärksammar felen så att arbets-

sättet, som egentligen ska eliminera och förebygga slöserier, istället växer på grund av att ar-

betarna som följer standarden, bygger bilen perfekt men bygger samtidigt in felen (Bicheno, 

2009, s. 16) (se kapitel 4.2.8). Bicheno talar även om den grundläggande aspekten med att 

sätta på sig muda-glasögon. Har montörerna ingen kunskap om hur de skall bedöma och tolka 

processerna, så försvinner också förutsättningarna att förbättra dem (Bicheno, 2009, s. 16) (se 

kapitel 4.2.8). 

5.3.2 Roten till slöserierna på station A och B. 

Station C är satsningen. Här hanteras materialförsörjningen för ett antal stationer. Inom ramen 

för studiens avgränsningar med fokus på 3 arbetsstationer som försörjs av satsningen, utveck-

lar vi i det nedanstående implikationerna som berör materialflödet från station C. Satsningen 

som vi benämner station C hanterar materialförsörjningen i form av kitt (se figur 2 och kapitel 

kitting). Vi valde att utföra observationer på just denna station för att kunna fastställa 

huruvida stationen i sig var källan till slöserierna som uppstod längre fram på banan.  Vi 

kunde konstatera att problemet kunde härledas till de lådor som användes för att distribuera 
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materialet, hade en design, i form av en fyrkantig låda som gjorde dem olämpliga för ändamå-

let.  Utöver detta tillkom också att de montörer som förberedde lådorna, inte tog hänsyn till 

hur materialet placerades och de olika variationer som lådan möter under vägen fram till stat-

ion A, något som här kan förklara varför slöserierna existerar. Efter att simuleringen avslutats 

ställdes frågan till montörerna över deras uppfattning om kittinglådan. Det visade sig att mon-

törerna inte tillskrev denna någon större betydelse i sammanhanget. De visste inte heller vem 

som ursprungligen bar ansvaret för den primitiva designen samt att dessa lådor alltid funnits 

där som en del av arbetsmiljön. 

.  

5.3.3 Simulering av tre scenarion på station A 

Vi valde att testa tre olika scenarion på station A då vi kände att flertalet besparingar skulle 

kunna gå att genomföra med väldigt små medel samt justeringar. Genom vår visuella analys 

av stationen samt arbetet kunde man snabbt urskilja de värdeökande aktiviteterna ifrån de icke 

värdeökande aktiviteterna. Vi valde att testa vår teori genom att simulera tre olika förutsätt-

ningar för arbetarna. Se appendix för tillvägagångsättet av simuleringen av de tre olika scen-

arion 

 

• I situation 1(se kapitel 3.2.4) upplevde arbetarna en ideal arbetssituation, befriad från 

stress och som präglades av en god ergonomi, där simuleringen långt ifrån motsvarade 

tempo och krav i den vardagliga arbetssituationen. Tvärtom uppgav arbetarna sig upp-

leva en paradoxal och absurd känsla av att något var fel, eftersom de var vana att alltid 

avsluta momenten vid slutet av monteringen och inte vid mitten. Detta ingav dem en 

falsk känsla hela tiden över att de har missat något eftersom monteringsmomenten 

vanligtvis inte tog så lite tid att utföra. 

 

Den information var att det egentliga standardiserade arbetssättet hos arbetarna omfattade 

även att de olika slöserierna som existerade, var en del av det faktiska standardiserade arbets-

sättet. 

. 

• Situation 2 (se kapitel 3.2.4) omfattade en vanlig arbetsdag. Arbetarna upplevde att si-

tuation tre kunde jämföras med situation två vid vissa stunder under dagen. Skillna-

derna låg i att vid situation två gavs arbetarna ingen chans att arbeta sig uppåt då situ-

ation tre låg i att utrymme för att arbeta sig uppåt i banan gavs vid flera stunder, man 

behövde bara hålla ut tills den stunden 

 

• Situation 3 (se kapitel 3.2.4) upplevde arbetarna situationen som svår och tuff men inte 

omöjlig. De uttryckte väldigt omgående att enbart få individer i arbetslaget hade klarat 

av denna tuffa miljö och att det enbart var en tidsfråga innan de hade börjat stoppa ba-

nan. De tyckte att det tärde väldigt mycket på energin och kroppen för att klara av 

monteringen utan att stoppa banan. De delade med sig även information att detta 

kunde hända några gånger under månaden, vilket även förklarade varför vissa klarade 

av simuleringen. Ytterligare att tillägga hade laget redan upplyst sina ledare att station 

A var problematisk. Att vissa dagar var det ett rent helvete att stå och montera på den 

stationen. Men det hade gått flera månader utan att något ändrats. Montörerna på före-

gående stationer jobbade likadant vilket indikerade på att arbetsmomenten. (Däremot 

hade situation två en säkerhet för att inte stoppa banan ifall montören närmade sig 

ett visst avstånd till slutet utan att ha avslutat ett visst moment för att inte avsiktligt 

sabotera flödet. Detta möjliggjorde att simuleringen kunde genomföras.) 
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När vi jämförde resultaten av de olika utfallen visade det sig finnas stora skillnader mellan si-

tuation 1 och mot situationerna 2 och 3. Situation 1 visade att montören alltid hade ordentligt 

med tid för att fokusera på monteringen och kunde jobba enligt standardiserat arbetssätt där 

kvalitet spelar stor roll och inte var nära gränsen till att stoppa banan. Fysiskt och psykosocialt 

välmående präglades av en stressfri, ergonomisk och relativt enkel arbetsprocess. 

Vid situation 3 visade att montören ständigt var i närheten till den kritiska gränsen där banan 

stannar. Montörerna upplevde en väldigt tuff och fysiskt krävande arbetsprocess som tärde på 

kroppens energi och styrka. Mellan situation 3 och 2 fanns likheter, men med tillägget att det 

vid flera tillfällen fanns en viss tid för återhämtning och möjlighet att uppnå balans i monte-

ringsrytmen, som en följd av att det uppstod stopp någonstans längre upp eller nedför banan. 

Viktigt är att också nämna att produktionen tidvis kunde fortgå utan störningar och slöserier, 

men att det kvarstod ett bestående inslag av ojämnhet i produktionsprocessen. 

 

I vår studie kunde vi med stor säkerhet slå fast att slöserier allvarligt påverkar produktionska-

paciteten, inte bara på en eller några få arbetsstationer, utan får också konsekvenser för hela 

produktionskedjan. Vi bedömer att det, i viss utsträckning, går att generalisera slöserierna och 

att det finns en negativ och identifierbar spridningseffekt som riskerar att sprida sig i en mon-

teringsbanas hela utsträckning. Faktorer som ner-arbete, materialkassation, omarbete samt den 

ojämnhet som vi kunde observera, bidrog till en omotiverat ökad arbetsbelastning för montö-

rerna. Genom våra simuleringar blev det klart att förebyggande åtgärder och eliminering av 

slöserier påtagligt minskade andelen stopptid. För montörernas vidkommande bidrog detta till 

en ökning allmänt ökad känsla av välmående, något som också bidrog till att kvaliteten blev 

bättre genom att resurser frigjordes och kunde sättas i andra kapacitetskrävande aktiviteter, till 

exempel extra resurs och egenkontroll. 

 

Vid situation 1.2.3 i simuleringen utfördes även en tidmätning för att se hur mycket kapacitet 

frigjordes i relation till den kända takttiden. Vi kunde snabbt konstatera att redan efter tidmät-

ningarna handlade om ett utrymme mellan 15–27 sekunder beroende på vilken produktmodell 

som monterades och vilket scenario som simulerades. 

Scenario Max frigjord kapacitet 

i sekunder 

Min frigjord kapacitet i sekunder Medelvärde i se-

kunder 

1 +27 +15 +18 

2 +13 +1 +5 

3 -15 -3 -9 

Tabell 2. 

 

Slutsatsen var att vårt antagande stämde. Slöserierna som existerade var inbäddade i standar-

derna och skapade stora förluster i form av tid samt en förlust av montörers fysiska och psy-

kiska välmående, när vi jämförde situation 3 med situation 1. Här vill vi också tillägga att om 

kittinglådan och dess innehåll hade placerats i enlighet med vad situation 1 förespråkade, så 

hade slöserierna inte existerat som en typ-II slöseri(se kapitel 4.2.7) i en sådan utsträckning. 

 

 

5.3.4 Typ-II slöserier 

Utifrån nulägesbeskrivningen kunde vi fastställa att Volvo Cars följde de principer och in-

struktioner som LPS förespråkar. Därför var det förenat med svårigheter att förstå de omstän-

digheter som gav upphov till de slöserier som identifierats. Således, efter att slöserierna iden-

tifierades och lokaliserades övergick studien till nästa steg, med syfte att försöka förstå varför 
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dessa existerade och varför adekvata åtgärder inte vidtagits eller åtminstone rapporterats. Ge-

nom att analysera svaren från intervjuerna kunde vi tämligen omgående konstatera att dessa 

slöserier hade utvecklats utan att påkalla någon uppmärksamhet från berörda och kunde rela-

teras till vad Bicheno (2009) beskriver angående typ II-slöserier. Istället för att avsätta resur-

ser för att eliminera och förebygga slöserierna integrerades dessa som en del av det standardi-

serade arbetssättet. I intervjusvaren beskrevs vissa moment som standardutförande trots att det 

stod klart att det var ett slöseri. Montörerna kunde även i vissa fall försvara arbetssättet då de 

har utfört momenten under så lång tid att dessa införlivats som en naturligt förekommande 

(och oreflekterad) del av arbetsprocessen. Exempel på typiska utsagor från intervjumaterialet 

var bland annat Hur annars ska man montera? De vill ju att vi ska följa arbetsinstruktion-

erna.; Arbetsinstruktionerna gör det svårare för oss. 

 

Vid station C var det uppenbart att typ II-slöserierna existerade. Efter observationer, via tekni-

ken med muda-glasögon (se kapitel 2.3), under en arbetsdag, noterade vi inget avvikande tills 

vi började ställa frågor till montörerna som arbetade på Station C. Det visade sig att ingen 

hänsyn togs till materialplaceringen och lådornas olämpliga design. Vid den fortsatta diskuss-

ionen men montörerna framgick det att dessa inte hade någon kunskap eller intresse av detta. 

Inte heller hade man tidigare berört problematiken med placering och design. Bicheno (2009) 

beskriver att typ II-slöserierna växer i smyg eller på grund av vårdslöshet. Det framgick även 

att ingen på avdelningen specifikt kunde peka ut vem som ansvarade för lådorna och 

vem/vilka ansvarade för arbetssättet. Dokumentationen över de Kaizen-åtgärder som utförts 

var inte heller tillgängligt. Lagledaren för avdelningen tillstod att det ibland kunde vara rörigt 

mot bakgrund av att det är tre skift som arbetar och att det är svårt att hålla reda på pärmar 

och annan dokumentation, då alla skiften har tillgång till samma material. 

 

Vid alla berörda stationer gick det att identifiera en gemensam nämnare. Slarv. Det började 

med slarv och sedan efterhand standardiserades slarvet i arbetssätten. Detta hade fått ske un-

der en lång tid och mot bakgrund av den höga personalomsättningen som generellt förekom-

mer inom industrisektorn utbildades de nya montörerna att producera med slarvet inbyggt i de 

standardiserade arbetssättet. 

 

Det framkom tydligt i diskussionerna efter intervjuerna att frågorna som ställdes av montö-

rerna indikerade att kunskapen över slöserier var låg, då de inte kunde förstå skillnaden mel-

lan aktiviteter som var nödvändiga men som inte tillförde något värde och omvänt aktiviteter 

som var onödiga och som inte tillförde något värde utan snarare skadade värdet för kunden 

och andra intressenter. 

5.3.5 Skapandet av slöserierna 

På avdelningen 1.42 arbetar laget frekvent med ständiga förbättringar med hjälp av bl.a. LPS-

verktyg och metoder (se kapitel 4.2.8). Dock så är det tydligt att mycket av de slöserier som 

de anser sig ha minskat eller eliminerat har förflyttats nedströms på banan eller skapat nya i 

former av onödiga lager, rörelser eller omarbete (se kapitel 4.2 och 4.2.8). Efter djupare dis-

kussioner och intervjuer med de anställda på 1.42 fann vi en viss okunskap inom området gäl-

lande LPS och varför man använder sig av vissa metoder och verktyg (se kapitel 4,2,2–8). De 

anställdas kompetens inom LPS och deras synsätt på denna indikerade förekomst av missupp-

fattningar om de arbetsprocesser som syftade till att minska eller eliminera slöserier. 

 

Vad som framgick tydligt var att typ-II slöserierna existerade och orsaken till det kunde härle-

das till en vårdslös hantering av Kaizen då man fick utrymme för att effektivisera och för-
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bättra. Vårt intryck är att de som leder arbetet med Kaizen inte har grundförståelse eller för-

kunskaper (se kapitel 4.2.8). Dan Jones (Bicheno 2009 s.16) nämner ”En organisation behö-

ver mer än ett Kaizen 5s, standardiserings-, kartläggnings- och utjämning av produktionspro-

gram” (se kapitel 4.2.8). På avdelningen existerade alla förutsättningar till att minska och eli-

minera slöserierna i form av verktyg och metoder. Men förståelsen över hur och förståelsen 

över varför existerade inte. Vidare visade det sig också att förståelsen inte existerade på ledar-

nivån trots att det var ledarna som drev genom med hjälp av montörerna arbetet mot att 

minska och eliminera slöserierna (4.2.8). 

 

När man jämför arbetssättet, kunskapen och approachen som de anställda har på 1.42 och 

jämför det med vad Bicheno, Womack & Jones (Bicheno 2009 s.16) hävdar, blir det tydligt 

att Volvo Cars faller in i kategorin över företag som implementerat LPS men inte förstått dess 

fulla innebörd och därmed hur den tillämpas fullt ut i en industriell tillverkningsprocess. 

Grundläggande kunskap om processer, produktionsdesign och informationsflöde är nödvän-

digt vid implementeringen av LPS, men även med arbetet för att minska, eliminera och före-

bygga slöserier (Bicheno, 2009, s. 16). 

 

Visserligen är en premiss för att minska eller eliminera slöserier, att de behöver vara synliga. I 

det perspektivet är ledarna och montörerna på avdelningen enade och besitter tillräcklig kom-

petens. Dock delar inte typ-II slöserier den premissen. För att typ-II slöserierna ska kunna eli-

mineras, behöver arbetssättet för att minska och eliminera slöserier även innefatta en förebyg-

gande aspekt. Men problematiken med att förebygga slöserier ligger inte enbart i montörernas 

händer utan i ledningen i form av att en starkare närvaro vid designen av systemet, processen 

och produkterna (se kapitel 4.2.8). Säkerställer inte ledningen designen av systemet, proces-

sen och produkterna med en betoning av att slöserier ska förebyggas från första början, så 

kommer det vara omöjligt att eliminera typ-II slöserierna helt. Det går därvid härleda att teo-

rin bakom LPS startar med ledningen och att det är ledningen som representerar LPS och 

trycker på organisationen som en helhet och inte selektivt. 

5.3.5.1 Lyfta upp slöserierna till ytan 

Det visade sig att under fabriksbesöken och diskussioner med de berörda på avdelningen 1.42, 

att med deras synsätt på slöserier och processtänkande, så existerade det inte slöserier i den 

omfattningen att det berörde kvaliteten eller balanstiderna negativt (se kapitel 4.2.8). 

Womack & Jones, Bicheno (Bicheno 2009 s.16) talar om att i förbättringsarbetet så är det vik-

tigt att försöka lyfta upp problemen och slöserierna till ytan. Enbart då går det att sätta in re-

surser och medel för att minska eller eliminera dem. Dan Jones (Bicheno 2009 s.16) talar spe-

cifikt om hur viktigt det är med att designen på systemet, informationsflödet och produktionen 

även har förutsättningen att kunna förebygga potentiella hinder, problem eller slöserier i fram-

tiden). Genom att följa grundprincip 8 (se figur 1.) fick montörerna en möjlighet att se pro-

duktionen och slöserierna från ett annat perspektiv. Genom att skapa scenarion som sannolikt 

lyfter upp slöserierna direkt till ytan eller döljer dem blev det möjligt för dem att inse att för-

bättringsarbete inte handlar om akuta åtgärder, utan mot ett långsiktigt processtänkande, där 

man bedömer och behandlar värdeökande aktiviteter kontra icke värdeökande dito. 

 

Ser vi på empirin och nuläget (se kapitel 4.2.6–8) visar vår studie att det att det existerar om-

fattande slöserier. Vid en noggrannare undersökning blir det också tydligt att typ-II slöseri-

erna är de största felkällorna i form av bindning till tid och energi, eftersom de har integrerats 

med ett standardiserat arbetssätt. Bicheno (2009, s. 5–11) poängterar att typ-II slöserier är de 

största felkällorna då typ-II slöserier är aktiviteter som inte skapar något värde överhuvudta-

get. Snarare förstörs/minskas värdet för intressenter, kunder och anställda. Situationen på 1.42 
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överensstämmer med vad Bicheno (2009, s. 5–11) syftar på vid organisationer som imple-

menterar LPS som ett verktyg och inte som en helhet. Det skapar slöserier under förbättrings-

arbetet. Som tidigare nämnts, framgår det via intervjuerna med montörerna att flertalet av slö-

serier är direkta resultat av deras förbättringsarbete (se kapitel 4.2.8). 

 

Eftersom de har använt sig av Kaizen för att förbättra sina processer flera gånger och det re-

sulterat till skapandet av mer slöserier, blir det underförstått vad Bicheno (2009, s. 16) menar 

när typ-II slöserier skapas när ett förbättringsarbete pågår och de som utför den inte har full 

förståelse över LPS som system och processtänkande och dessutom inte tar lärdom av felen 

man gör. Då växer typ-II slöserierna i det fördolda och blir en del av det standardiserade ar-

betssättet (se kapitel 4.2.8). 
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6. DISKUSSION 
Det visar sig vara tydligt att en implementering av LPS innebär stora förändringar i en organi-

sation, både ekonomiskt och kulturellt. Att våga sig på att frångå ett system som har fungerat i 

flera års tid till att övergå till ett system man i själva verket inte fullt ut förstår, skapar ansträng-

ningar på alla nivåer, från ledning hela vägen ner till montörerna. Det är vid dessa ansträng-

ningar på organisationen som organisationskultur blir tydlig och en viktig aspekt. LPS är inte 

en uppsättning av verktyg som företag kan välja och vraka mellan. LPS är en filosofi, en kultur, 

en förståelse över processer och helhetsperspektiv. Det är vid detta stadium som implemente-

ringen av LPS i ett företag med existerande produktionssystem stöter på organisatoriska hinder 

och där konflikter uppstår mellan ledning, mellanchefer, fackföreningar, montörer, konsulter 

och nyanställda. Det är således på grund av att tydlighet, intention, förståelse och hängivenhet 

inte fullt ut når ut i alla nivåer  

Organisationskulturen och slöserier 

Det framgår med en viss tydlighet att det kulturella visserligen har en stor inverkan på hur väl 

en implementering tas emot, men även hur stor påverkan en kultur kan ha på implementerings-

processen. I Volvo Cars, som har fått genomgå flera kulturkrockar på grund av de olika aktieä-

garnas policy och visioner inom en relativt kort period, blir det uppenbart varför LPS möts av 

ett motstånd till förändring. Det blir tydligt att medarbetare som har fått uppleva hur deras ge-

mensamma förhållningssätt till arbetet avkultureras, upplever ett motstånd till något som inne-

bär ytterligare avkulturering. Förståelsen blir större när en typ av implementering också inklu-

derar de viktiga grundfundament som utgör en förutsättning för denna process. LPS kräver att 

man följer dess filosofi, principer, verktyg, metoder och inställning i ett helhetsperspektiv och 

att man strävar efter att förhålla sig till detta engagemang under en lång period. Det handlar om 

att sträva efter att utvecklas och uppnå det som beskrivs i princip 14, en lärande organisation. 

Det som tydligt kunde uppenbaras under vår tid där var att medarbetarna saknade motivation 

för att fullt ut kunna uppnå det lean eftersträvar. Avsaknaden av motivationen går att härleda 

till bristen av uppskattning samt uppfångning av arbetarnas arbete och idéer från högre ledning.  

 

Det går att förstå varför vissa slöserier uppkommer och existerar. Arbetare är individer och är 

olika personligheter med olika förutsättningar till utveckling. Organisationsteorierna beskriver 

att monotona och hårt kontrollerade yrken/moment har en tendens att avhumanisera individer 

där kreativitet inte får något utrymme att växa. Sålunda kan man anta att om möjligheten till 

kreativ aktivitet begränsas eller försvinner så hämmas också motivation till att utvecklas inom 

sitt professionsområde. Speciellt tycks detta vara fallet i organisationer där man centraliserar 

kompentens och kunskap inom organisationen och använder det som verktyg en kontrollhie-

rarki. Betoningen bottnar i att LPS verktyg, metoder och system samt mentalitet grundar sig i 

att alla i organisationen ska vara med i utvecklingen då det sporrar kreativiteten hos alla med-

arbetare som i sin tur leder till en inre motivation förutom lön och bidrar därmed till ett enga-

gemang att vilja förbättras.  LPS menar, att saknas dessa instrument och grunder, så kan inte 

syftet med LPS appliceras. Med andra ord så innebär det att målet med att eliminera slöserier 

sannolikt försvåras eller förvärras.  Med tanke på Volvo Cars hårt pressade situation där för-

säljningssiffrorna stiger för varje kvartal och större press sätts på fabriken för att kunna uppnå 

rätt produktions antal. Detta har bidragit till att största delen av fokusen på alla nivåer legat på 

att klara av dessa mål. Man känner tydligt hur förbättringsarbeten samt personlig utveckling 

har fått ta baksätet i dessa tider. Detta är förståeligt då Volvo Cars är uppe i produktionsnivåer 

de aldrig varit i närheten av tidigare vilket medför stora förändringar inom alla led men med 

tid samt rätt engagemang bör dom få grepp inom alla aspekter vilket kommer leda till ökad 

motivation hos arbetarna. 
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Vid eftertanke kan man även härleda att slöserierna existerar på grund av att kulturen antagligen 

är destruktiv gentemot LPS eller att kulturen som existerar i en organisation inte är mottaglig 

mot denna typ av förändring i alla nivåer. LPS är topmanagement och innebär att det är led-

ningen som ska vara ledarna och påtryckarna på att LPS ska följas. De ska vara de yttersta 

garanterna i organisationen. Med detta sagt, bör det också nämnas att det kan existera subkul-

turer i ledningsgrupper vilket kan innebära svårigheter för implementering av LPS. Vad som är 

viktigt att förstå, är att subkulturer som existerar i en organisation och som är i konflikt med 

varandra, skapar tröghet i informations- och instruktionsflödet. Denna tröghet i sin tur bidrar 

till att informationen och instruktionerna som kommer uppströms eller nedströms tar alldeles 

för lång tid att nå sina mål och utgör en risk för missförstånd, slarv och ansvarslöshet I tu med 

det blir det också enklare att förstå varför en organisationskultur kan stå som en barriär mot en 

implementering av större slag.  

 

Väljer Volvo Cars att fortsätta med sitt sätt att implementera och fortsätta med Lean kommer 

inslagen av slöserier sannolikt att öka och försvåra produktionen, till vilken grad går det inte att 

uttala sig om. Men tittar vi närmare på resultaten i studien kan vi härleda att de hade kunnat 

vara mer lönsamma och haft en kultur med mindre inslag av konflikter och misstro.  

Organisationskulturen är grunden 

Typ-II slöserier har en mer diffus framtoning då det är en efterföljd av vårdslöshet och brist på 

förståelse över hur man minskar eller eliminerar slöserier. integrationsperspektivet beskriver en 

gemensam verklighetsuppfattning som uppstår bland organisationens medlemmar och känne-

tecknas av att kulturens uttrycksformer och manifestationer överensstämmer starkt med med-

lemmarnas värderingar och antagande, att det råder samförstånd och att den är ledarfokuserad. 

Liker (2003, s. 59–61) beskriver att organisationskulturen står till grund för Toyotas framgång 

genom att organisationskulturen genomsyrar hela verksamheten och involverar alla medlem-

mar. Att integrera personal och ledare så att ett gemensamt mål skapas och förtydligas. Tittar 

vi närmare på vad resultaten visar kan vi se i princip att en organisationskultur är grunden för 

en hälsosam organisation. Ä r organisationskulturen inte etablerad eller destruktiv så skapas ne-

gativa förutsättningar som hämmar organisationer i sina mål, sin utvecklingspotential och vis-

ion om att utvecklas.  

Att undra över vad som är orsakerna till att en organisationskultur agerar som en barriär mot en 

implementering av något slag som genomsyrar hela organisationen, och hur man kan motverka 

det kan härledas tydligt till att den befintliga organisationskulturen måste vara mottaglig till 

förändringar. På Volvo Cars ser vi att misstron gentemot ledarna som är påtryckarna av Lean 

production system är väldigt hög. Därav blir det tydligare även varför konflikter samt subkul-

turer skapas. Ytterligare blir motståndet starkare eftersom förutsättningarna som krävs för en 

lyckad implementering försvinner i och med skapandet av ytterligare kulturer och konflikter.  

Hur man motverkar att organisationskulturen står som en barriär bottnar i att försöka förankra 

alla små öar som existerar till en stor ö. Liker(2003), Bang(1999) Bicheno( 2006) beskriver det 

väldigt detaljerat och tydligt. Resultaten påvisar även samma uttalanden. Ett ständigt engage-

mang som är ledarfokuserad, tydlig, synlig och konsekvent måste existera i alla nivåer i en 

organisation för att positiva förutsättningar ska existera. Problemet med dessa uttalande är att 

de är väldigt svåra att beskriva, mäta och följa upp som resultat inom kultur, konflikter m.m 

som i sin tur försvårar möjligheterna till insatser eftersom ledare, chefer och ledning kräver 

oftast att ett problem är känt, uppenbar och konkret då de inte har så stor insyn längre ned i 

organisationsnivåerna. 
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7. SLUTSATS  
 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser som uppnåtts med stöd av tidigare redovisade teorier 

och empiri. Slutsatserna ska besvara på forskningsfrågorna som lyder: Vad är det i ett förbätt-

ringsarbete som skapar slöserierna när man ständigt arbetar med att försöka minska dem och 

hur motverkar man att organisationskulturer agerar som barriärer till en lyckad implemente-

ring av LPS? 

 

Vad är det i ett förbättringsarbete som skapar slöserier när man ständigt arbetar med 

att försöka minska dem? 

De faktorer som skapar slöserierna i ett förbättringsarbete bottnar i att personerna som ansva-

rar för att eliminera slöserierna inte har de rätta förutsättningarna. Visserligen existerar verk-

tygen och metoderna men fundamenten som bidrar till att verktygen & metoderna blir effek-

tiva existerar inte eftersom de ansvariga saknar kunskapen, kompetensen och förståelsen över 

varför, vilka, var, när och hur de ska använda sig av verktygen och metoderna. Men proble-

matiken med att förebygga slöserier ligger inte enbart i montörernas händer, utan i ledningen i 

form av kunskapsnivån och förståelsen över förbättringsarbete inte är tillräcklig hög.  Att en 

starkare närvaro vid designen av systemet, processen och produkterna måste existera. Närva-

ron måste genomsyra alla nivåer och skapa förutsättningar till en större kunskapsspridning 

och engagemang hos sina medarbetar att vilja utvecklas.  Kunskapsspridningen är av stor vä-

sentlighet den viktigaste faktorn till att minska och eliminera slöserierna både hos montörer 

och chefer. På Volvo Cars blev det uppenbart varför deras förbättringsarbete skapade slöserier 

istället för att minska och eliminera dem, Detta gick tydligt att påvisa inom Volvo Cars då 

montörerna som hade koll på vart slöserierna fanns inte behärskar de verktyg som finns för att 

lyfta dessa slöserier till ytan samt de personer som behärskar dessa verktyg inte har tillräcklig 

inblick i arbetet för att upptäcka dessa slöserier. Det hade behövts en förhöjning av kompe-

tensnivån och en bättre uppfångning av arbetarnas iakttagelser samt förbättringsförslag. Pro-

duktionsledarna hade behövt arbeta med att försöka minska på trögheten mellan instruktions 

och informationsflödet så att de slöserier som existerar inte bäddas in i standarderna och ut-

vecklas till typ-II slöserier som i sin tur försvårar förbättringsarbetet och hämmar organisat-

ionen ytterligare.  

 

Hur motverkar man att organisationskulturer agerar som barriärer till en lyckad imple-

mentering av LPS? 

Genom att använda sig av ett integrationsperspektiv som främjar en gemensam verklighets-

uppfattning inom organisationens alla nivåer och medlemmar, där det också krävs att vara 

konsekvent så att kulturens uttrycksformer och manifestationer överensstämmer med de vär-

deringar och antagande medlemmarna delar i organisationen och ständigt se till att ledarna 

inom organisation ska vara ledarfokuserade och uppmärksamma om att det är ledarna som 

först och främst formar kulturen och representerar organisationen. Att tydlighet, intention och 

förståelse med en påtryckande kraft av hängivenhet hos ledarna existerar så den befintliga or-

ganisationskulturen kan anamma LPS och dess kultur i en hälsosam avkulturering (fusion) 

som tillåter LPS att genomsyra hela organisationen. Det framgår väldigt tydligt att avdel-

ningen 1.42 på Volvo Cars behöver omforma sin kulturella apporach gällande implemente-

ringen av LPS så att man inte skapar fler subkulturer och fler konflikter mellan kulturblocken 

inom organisationen, De behöver identifiera och beakta de redan befintliga subkulturerna och 

pågående konflikterna seriöst och lösa problemen så att de blir mottagliga till förändringarna 

och inte tvärtom, vilket framgick i studien att så är inte fallet. Endast då, skapas utrymme och 

förutsättningar till att motverka att en organisationskultur agerar som en barriär mot en för-

ändring av stora slag. 
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APPENDIX  

SIMULERING 
Tillvägagångsättet för simuleringen beskrivs detaljerat för att skapa en tydligare förståelse för 

läsaren men även möjligheten att återskapa samma resultat.  

Simuleringens struktur befattar den kända takttiden på avdelning 1.42 på 64.2 sekunder eller 56 

bilar i timmen.  En station av möjliga 6 station A se figur 1 och tre olika scenarion som vi 

iscensätter själva. 

Scenarion benämns som ideal, neutral och kaotiskt tillstånd. Varje scenario utspelas på 15 bilar 

under varje pass vilket motsvarar sammanlagt 60 bilar per scenario och 180 bilar totalt. 

De verktyg, metoder och resurser vi använder oss av för att utföra, mäta och säkerställa simu-

leringen omfattas av tidtagare, berörda montörer(enligt faktiska rotation schemat under de till-

fällena simuleringen tog skede), anteckningsblock, berörda artiklar och monteringsverktyg för 

station A (kablage, dragare, skruvar, muttrar, lådor, plastskydd, mm), diskussioner med berörda 

montörer i form av frågor, coachande och en extra resurs i form av montör som tar över arbetet 

så att under inga omständigheter stoppar produktionen.  

 

Simuleringen går ut på att mäta tiden det tar för montören att avsluta monteringen i relation till 

takttiden och sedan mäta skillnaderna med vad standarden säger att det ska ta för given monte-

ring.  

Skillnaderna antecknas sedan ned för att skapa underlag över minsta och största tidsskillnaderna 

och därefter kvantifiera resultatet för att skapa ett medelvärde för varje scenario som vi sedan 

använder som antagande till hur mycket tid det egentligen går att frigöra genom elimineringen 

av slöserier kontra hur mycket tid slöserier kan binda. 

 Under simuleringens gång delar vi in oss i två kategorier. En som tar tiden och antecknar och 

en som skapar de olika tillstånden. Andra kategorin är det 1 montör och 1 författare som obser-

verar den berörda montören på station A och samtalar om vad hen tycker och funderar över 

gällande de olika scenarion. 

Scenario 1 (Ideal tillstånd) 

Scenario 1 utspelar sig i att försöka skapa en så perfekt tillstånd i produktionen som möjligt för 

station A i form av att se till att inga slöserier existerar alls inför självaste monteringen. 

Kablage 

• Inte står i vägen för monteringen 

• inte behöver förflyttas då det står i vägen för dragare, materiallåda, kittinglådan men 

även för självaste montören.  

• Inte behöver ta bort onödigt skräp i form av plast, skydd m.m. 

Verktyg 

• Inte behöva leta eller gå mer än ett steg till dragaren 

• Inte behöva sträcka sig mer än en armlängd för materiallådan 

Kittinglåda 

• Inte behöva leta efter rätt material för given artikel för given montering, artiklarna ska 

vara synliga och lättillgängliga utan någon extra rörelse. 

• Inte behöva flytta på lådans placering, så att den är vid idealt avstånd från montör 

• Inte behöva gå hämta lådan då föregående montör glömt att placera den rätt 

• Att rätt material finns tillgängligt och inte behöver hämtas från försatsningsstationen 
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Scenario 2 (Neutral tillstånd) 

Scenario 2 utspelar sig i att observera och analysera det normala tillståndet i produktionen utan 

att några förändringar eller yttrefaktor spelar in. En observation över hur en helt normal arbets-

dag ser ut på Station A. 

 

Scenario 3 (Kaotiskt tillstånd) 

Scenario 3 utspelar sig i att försöka skapa en så kaotiskt tillstånd i produktionen som möjligt 

för station A i form av att se till att så många som möjligt slöserier existerar inför självaste 

monteringen 

Kablage 

•  Står i vägen för monteringen 

• Behöver förflyttas då det står i vägen för dragare, materiallåda, kittinglådan men även 

för självaste montören.  

• Behöver ta bort onödigt skräp i form av plast, skydd m.m. 

Verktyg 

• Behöva leta eller gå mer än 5 steg till dragaren 

• Behöva sträcka sig mer än en armlängd för materiallådan 

• Behöva justera materialådans placering så att material inte faller ut på grund av att 

kablage, skräp, skydd står i vägen 

Kittinglåda 

• Behöva leta efter rätt material för given artikel för given montering, artiklarna ska inte 

vara synliga och lättillgängliga. Montören ska behöva leta med flera rörelser. 

• Behöva flytta på lådans placering, eftersom den inte är vid idealt avstånd från montör 

• Behöva gå hämta lådan flera gånger då föregående montör glömt att placera den rätt 

• Att rätt material inte finns tillgängligt stundtals gånger och behöver hämtas från för-

satsningsstationen 

• Behöva justera lådans placering så att material inte faller ut på grund av att kablage, 

skräp, skydd står i vägen 

Detta uppnår vi genom att förbereda allting själva innan bilen når station A. 

En viktig aspekt att ta hänsyn till är att det är författarnas tolkning över vad Lean förespråkar 

som slöserier med stöd av tidigare forskning och teorier vid skapande av de olika scenarion 
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RESPONDENTER 
Produktionsledare Volvo Cars Torslanda TC Fabriken 1.41, intervju 160502 

Produktionsledare Volvo Cars Torslanda TC Fabriken 1.42, intervju 160502 

Arbetslag 36, 10 montörer,1 lagledare 1.42 intervju 160608. 180712 

Arbetslag 37 10 montörer, 1 lagledare 1,42 intervju 160615, 180722 

Arbetslag 38 7 montörer, 1 lagledare 1,42 intervju 16062, 180726 

 

Intervjuformulär 

1. Hur upplever du din förmåga att upptäcka variationer samt förebygga variationer inom 

ditt flöde? 

2. Varför tror du att dessa variationer uppstår? 

3. Hur kan man minska variationerna som uppstår? 

4. Känner du att du har rätt verktyg samt förutsättningar för att utföra ditt arbete på rätt 

sätt? 

5.  Har du fått teoretisk samt praktisk utbildning på dina arbetsuppgifter? 

6. Har du fått teoretisk samt praktisk utbildning gällande VPS/LPS? 

7. Hur ofta har du medverkat i förbättringsarbeten 

8. Finns det några inkommande kvalitetsproblem på din arbetsstation? 

9. Hur upplever du organisationen med de nya ägarna 

10. Hur upplevde du organisationen med de äldre ägarna 

11. Hur upplevde du organisationen med svenska ägare 

12. Hur ofta stöter du eller laget på konflikter mellan er själva men även andra så som le-

dare och chefer 

13. Anser du att grupperingar existerar?  

14. Vad anser du vara de tydligaste grupperna 

15. Existerar det konflikter mellan grupperingarna 

16. Hur upplever du din arbetsmiljö? 

17. Hur upplever du din relation med din ledare och chef 

18. Hur upplever du att din kreativitet behandlas 
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