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Förord 
	  

Vi vill inledningsvis tacka alla anställda på Trioplast Sifab AB för ett vänligt bemötande och 

för den tid ni avsatte under våra besök. Utan er öppenhet hade denna studie inte gått att 

genomföra som vi önskat. Dessutom vill vi tacka vår handledare och våra opponentgrupper 

för värdefulla synpunkter och tips i skrivprocessen.  

Stockholm den 27 maj 2014 

Martin Lundin & Jonas Larsson  

	  



 

Sammanfattning 
	  

Vilken strategi ett tillverkande företag arbetar efter kan variera och bero på en mängd olika 

faktorer. En effektiv tillverkning kan bli komplicerad när marknaden efterfrågar allt mer 

skräddarsydda produkter med varierande egenskaper. För att bemöta denna typ av 

komplexitet finns en rad strategier och modeller som har fått global spridning. En av dessa 

strategier är lean production, ett begrepp som vuxit fram utifrån studier genomförda på den 

japanska tillverkningsindustrin.  

I denna studie undersöktes varför lean production valdes som styrningsfilosofi i ett svenskt 

tillverkande företag, vilka förändringar detta inneburit samt vilka åsikter som fanns kring 

förändringsarbetet. Insamling av empiri har skett genom att genomföra en fallstudie på 

företaget Trioplast Sifab. Målet med fallstudien var att genom observationer, intervjuer och 

frågeformulär fånga alla anställdas bild av förändringsarbetet.  

Kortfattat syftar lean production till att bedriva en resurssnål tillverkning där slöseri skall 

elimineras. För att besvara studiens syfte har en analys om motivet till förändringsarbetet 

gjorts. Flertalet studier pekar på att förändringsarbete kan vara komplicerat och att en stor del 

av alla förändringsprojekt misslyckas med att leda till långsiktig förbättring. Nyckelfaktorer 

för ett lyckat förändringsarbete är bland annat kommunikation, delaktighet och ledarskap.   

Studien visar att lean production infördes med målet att minska kostnader i form av slöseri av 

resurser. Trioplast Sifab använder sig av vissa omarbetade delar ur filosofin och har skapat en 

tilltro till förändringsarbetet hos samtliga anställda på företaget.    

    

Nyckelord: Lean production, Förändringsarbete 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund  
Det tillverkande företaget har många aspekter att ta hänsyn till. Traditionellt sett har 

tillverkande företag lagt stor vikt vid en effektiv produktionsprocess som syftar till att 

producera stora volymer av en standardiserad produkt (Storhagen, N. 2011). För vissa företag 

bör detta fortsatt vara en ledstjärna för den strategiska styrningen av tillverkningen. Genom 

denna styrning kan positiva effekter som exempelvis låg produktionskostnad per enhet, få 

omställningar i produktionsapparaten och inköp av stora kvantiteter för att få ett bättre pris 

vara viktiga inslag i det som bidrar till det tillverkande företagets konkurrenskraft och 

långsiktiga överlevnad (Mattsson. S. 2012). För andra företag är denna form av styrning 

förlegad. Enkla och standardiserade varor är inte längre det som är mest attraktivt för 

marknaden vilket kan leda till att tillverkande företag idag i allt större utsträckning 

kundanpassar sin tillverkning (Storhagen, N. 2011). En viktig aspekt i dagens samhälle som 

ofta lyfts fram för att uppnå konkurrensfördelar är att sätta kunden i centrum. Om det 

tillverkande företaget kan uppfylla eller överträffa sina kunders behov ökar chansen att de 

kommer fortsätta köpa produkten. För att förstå sina kunders behov är det viktigt att veta vad 

det är som utgör deras preferenser för vad som är en bra produkt. Exempel på en preferens 

kan vara priset, men det kan även vara kvaliteten på produkten eller produktens funktion 

(Bergman, B. & Klefsjö, B. 2010). 

 

För de tillverkande företagen vars konkurrenskraft bygger på att kunna skräddarsy produkter 

från en kund till en annan är det dock inte ovanligt att det uppstår effektivitetsproblem och att 

kostnaderna kan öka (Borgström, B. & Hertz, S. 2008). Det kan bland annat röra sig om att 

produktionsserierna blir korta vilket leder till många omställningar i produktionsapparaten 

från en serie till en annan. Kundernas önskemål om anpassade produkter kan också leda till en 

mer komplicerad och krävande material- och råvaruförsörjning (Mattsson. S. 2012). För att 

hantera dessa typer av komplexitet, att kunna ge olika kunder vad de vill ha och samtidigt 

bedriva en effektiv och lönsam tillverkning, finns en uppsjö av beprövade idéer (Bjørnland, 

D. Persson, G. & Virum, H. 2010).  

 

När ett företag behöver genomföra förändringar vänder de sig inte sällan till sin omvärld för 

att titta på hur andra arbetar. Företagsledningen identifierar ett problemområde och ser sig helt 
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enkelt om efter den bästa lösningen, det effektivaste verktyget. Det kan beskrivas som att 

förändringen drivs inifrån organisationen (Røvik, K. 2012). En annan aspekt av vad som 

påverkar hur företaget väljer att förändra sin styrning är att vissa verktyg betraktas som såpass 

vedertagna och effektiva att de blir en symbolbärare som organisationer måste förhålla sig till 

för att vinna legitimitet från sin omvärld. Ett effektivitetsproblem kan således betraktas som 

att det kan ha skapats utifrån (Røvik, K. 2012). 

 

1.2 Problematisering 
Enligt organisationsforskaren Kjell Arne Røvik (2012) finns det ett flertal reformer, något han 

själv refererar till som recept, som gör anspråk på att vara effektiva verktyg och som i vissa 

fall får en global spridning. Ett exempel som ofta lyfts fram är receptet Total Quality 

Management (TQM) och dess omfattande spridning i västvärlden (Røvik, K. 2012). TQM 

handlar om att tillfredställa eller överträffa en kunds behov till en så låg kostnad som möjligt. 

Detta skall ske genom ett kontinuerligt förbättringsarbete av engagerad personal. Ett företag 

kan således arbeta med TQM för att det betraktas som ett effektivt recept (Bergman, B. & 

Klefsjö, B. 2010). Røvik (2012)  menar att en stor del av förklaringen till receptets spridning 

ligger i att företag arbetar med TQM för att omvärlden förväntar sig det av dem, även om 

receptet i sig inte skulle visa sig fungera effektivt (Røvik, K. 2012). En styrningsfilosofi som 

har mycket gemensamt med TQM och som har spridit sig över världen är lean produciton 

(LP). Ett företag som lyfts fram som ett framgångsexempel för denna filosofi är Toyota med 

deras produktionssystem Toyota Production System (TPS) (Bjørnland, D. Persson, G. & 

Virum, H. 2010). Med LP som styrningsfilosofi är ambitionen att med ett helhetsgrepp uppnå 

en resurssnål produktion. Genom att bryta ner och kartlägga processer försöker organisationen 

finna och eliminera allt som inte medför ett värde till kunden. Ett annat sätt att se på detta är 

att LP helt enkelt kan införas för att sänka ett företagets kostnader genom eliminering av 

slöseri (Bergman, B. & Klefsjö, B. 2010). 

 

Ett sätt att styra verksamheten när ett företag tillverkar kundspecifika produkter är att låta 

tillverkningen vara kundorderstyrd. Med detta menas att artiklarna som produceras kan 

kopplas ihop med en specifik kund och att produktionen inte startar förrän ordern från kunden 

har inkommit till det tillverkande företaget (Lumsden, K. 2012). En bidragande orsak till att 

ett företag arbetar på detta sätt, utöver att det förenklar tillverkningen av kundspecifika 

produkter, är att undvika kapitalbindning i färdigvarulager samt i råvarulager. Detta löper i 
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linje med många av de tankar från Japan om resurssnål tillverkning som fått stor 

genomslagskraft i västvärlden (Storhagen, N. 2011). Det råder dock delade meningar om 

huruvida de positiva effekterna överväger nackdelarna. Kundorderstyrning ställer bland annat 

höga krav på flexibilitet hos det tillverkande företaget eftersom efterfrågan ofta varierar. 

Variationen kan leda till minskad produktivitet i väntan på kundordrar, likväl som ett för hårt 

ordertryck kan göra det svårt att få kapaciteten att räcka till (Borgström, B. & Hertz, S. 2008).  

 

En fördel med att applicera en välkänd och beprövad styrningsfilosofi som LP är att det redan 

finns en utarbetad verktygslåda att använda sig av. Alla ställer sig dock inte positiva till att 

införa verktyg med obegripliga japanska begrepp eftersom de anser att det kan skapa en 

förvirring (Klefsjö, B. Pettersen, J. & Elg, M. 2010). Det är dessutom svårt att lyckas med 

förändringsarbete, 60 - 90 % av alla förändringsinitiativ misslyckas (Burnes, B. 2011). Enligt 

den amerikanske konsulten Art Smalley i tidsskriften Intelligent Logistik misslyckas 85 % av 

alla leanprojekt med att leda till ett långsiktigt förbättrat resultat (Hultén, H. 2013). 

Företagsledningen bör se till att alla förstår målet med förändringen och att förändringsarbetet 

bereds tid så det blir en del av företagskulturen även på lång sikt (Kotter, J P. 2007). 

Forskning visar att införandet av LP med standardiseringar som följd kan leda till mindre 

stress på arbetsplatsen då exempelvis mindre tid spenderas till att leta efter rätt utrustning 

(Conti, R. et al. 2006). Standardiserande arbetsuppgifter kan kopplas till Taylorismen där de 

effektivaste arbetssätten valdes ut med hjälp av tidsstudier. Moyano-Fuentes & J. Sacristán-

Díaz, M. (2012) framhåller att LP är resultatorienterat och inte tar hänsyn till andra faktorer 

vid utformningen av arbetsuppgifter än effektivitet och resultat. Med Toyotas framgångar har 

LP vunnit legitimitet i världen och de anställda hos Toyota målas upp som engagerade, 

motiverade och självsäkra (Liker, J. 2009). Enligt Moyano-Fuentes & J. Sacristán-Díaz, M. 

(2012) ger forskning och litteratur en splittrad bild där arbetarna och ledningens engagemang 

lyfts fram som viktiga faktorer för att lyckas med LP. Det finns dock ingen entydig idé om 

hur detta engagemang på bästa sätt skapas (Moyano-Fuentes, J. Sacristán-Díaz, M. 2012). 
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1.3 Problemformulering 
Oavsett om drivkraften till en förändring kommer inifrån eller utifrån verkar 

förändringsarbete vara komplicerat där många tenderar att misslyckas. Införandet av LP är 

inget undantag utan tycks följa samma mönster. Faktorer som lyfts fram för att lyckas är 

bland annat att konceptet görs begripligt, att arbetet sker långsiktigt och att det skapas ett 

engagemang hos de anställda. Varför väljer ett företag att förändra sig och hur märks 

förändringen på olika platser i företaget?  

1.4 Syfte 
Den föreliggande studien har till syfte att förklara varför en företagsledning beslutat att 

implementera LP samt redogöra för hur detta förändringsarbete operationaliserats och 

mottagits runt om i företaget.   

1.5 Avgränsningar 
Undersökningen bygger på en svensk industrikoncernens implementering av LP. Koncernen 

bedriver tillverkning i åtta svenska städer och en avgränsning har gjorts till 

produktionsenheten Trioplast Sifab i Sundsvall. Vi har valt att avgränsa oss till att vara på 

endast en fabrik för att på nära håll följa hur arbetet fungerar i praktiken och för att i största 

möjliga mån inhämta information kring vårt undersökningsområde.  
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1.6 Begreppslista 
	  

Organisationsrecept - Reformer som gör anspråk på att vara effektiva verktyg för hur ett 

företag väljer att organisera verksamheten. (Røvik, K. 2012). 

 

Interna förändringskrafter - När förändringarna drivs fram internt, exempelvis genom en 

ny företagsledning eller låg lönsamhet (Nahavandi, A. 2014).      

 

Externa förändringskrafter - När förändringarna drivs fram externt, exempelvis efter 

politiska beslut eller nya tekniska innovationer (Nahavandi, A. 2014).      

 

TPS - Toyota Production System är namnet på Toyotas produktionssystem (Liker, J. 2009).  

 

Lean production - Styrningsfilosofin som med ett helhetsangrepp syftar till att undvika 

slöseri av alla former (Liker, J. 2009).  

 

5S - Ett verktyg som stärker teamwork och har som uppgift att eliminera slöseri genom att 

sortera, strukturera, städa, standardisera och ha självdisciplin (Liker, J. 2009).  

 

Kanban - Det dragande systemet i TPS där ofta ett enkelt styrkort ger en signal bakåt i ledet 

om att det är dags för påfyllnad (Liker, J. 2009).  

 

Just-In-Time - En uppsättning tekniker, redskap och principer för att rätt varor skall levereras 

i rätt mängd och vid rätt tidpunkt (Liker, J. 2009).  

 

Kaizen - Begreppet som används för att hela tiden arbeta mot ständiga förbättringar (Liker, J. 

2009).  

 

SMED - Single Minute Exchange of Die är ett verktyg för att eliminera flaskhalsar vid 

omställningsprocesser (Bjørnland, D. Persson, G. & Virum, H. 2010). 
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2. Metod 
	  

2.1 Metodval  
Denna studie har genomförts med en kvalitativ ansats. Insamling av data och analys har gjorts 

för att försöka förstå de bakomliggande orsakerna till en förändring och vilken påverkan detta 

haft på en arbetsplats och dess medlemmar. Det är tolkningar av vad företagets samtliga 

medlemmar sagt och gjort som skapat förståelse för effekterna av förändringen, inte 

kvantifierbar data. För att besvara studiens syfte ansågs därför en kvalitativ metod lämplig 

(Trost, J. 2010). Med hänsyn till studiens avgränsning har fallstudie valts som 

undersökningsdesign, detta för att skapa insikter om en specifik företeelse i en avgränsad 

miljö (Merriam, S. B. 2009). Valet av Trioplast Sifab som studieobjekt gjordes för att 

underlätta och säkerställa access till en miljö där ett rikligt empiriskt underlag fanns att tillgå. 

En av författarna till denna uppsatts har arbetat på företaget vilket möjliggjorde tillträde till 

den sociala miljön eftersom en tillit och relation redan var etablerad. Den tidigare 

erfarenheten av företaget kan ha präglat studiens resultat men eftersom företaget var lämpligt 

för att kunna besvara studiens syfte ansågs detta vara av underordnad betydelse. En god 

access prioriterades eftersom det kan vara problematiskt att få tillträde till ett fält (Bryman, A. 

& Bell, E. 2010). När en fallstudie genomförs studeras fenomen i detalj vilket vanligtvis inte 

en surveyundersökning klarar av. En kvalitativ fallstudie inriktar sig på insikt, upptäckt och 

tolkning snarare än på hypotesprövning (Merriam, S. B. 2009). Denna fallstudie studerar hela 

företaget vilket gett en möjlighet att upptäcka hur många olika delar påverkar varandra. För 

studien var det verkliga värdet med denna design inte bara att ta reda på hur ett resultat är, 

utan också förklara varför vissa resultat har uppstått (Merriam, S. B. 2009). Studien har en 

abduktiv ansats, vilket Merriam (2009) menar är vanligt vid fallstudiebaserade 

undersökningar. Trost (2010) resonerar kring abduktion som en sorts kvalificerad gissning, 

baserad på erfarenheter, som präglar forskningsarbetet. Genom förkunskaper från studier samt 

tidigare kännedom om företagets verksamhet så fanns en övergripande utgångspunkt av 

forskningsområdet och allt eftersom empiriskt underlag samlats in skapades en klarare 

verklighetsbild (Alvesson, M. & Sköldberg, K. 2008) 
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2.2 Datainsamling 
	  

2.2.1 Metodtriangulering 

Fallstudien	   som	   undersökningsdesign	   uppmuntrade	   och	   möjliggjorde	   flera	   olika	  

datainsamlingsmetoder	   under	   genomförandet	   (Merriam,	   S.	   B.	   2009).	   Observationer,	  

dokument	  från	  möten,	   intervjuer	  och	  frågeformulär	  har	  kombinerats	  för	  att	  ge	  svar	  på	  

de	   processer	   som	   varit	   intressanta	   för	   undersökningen.	   Användandet	   av	   flera	   olika	  

metoder	   för	  att	   samla	   in	  data	  kallas	   för	  metodtriangulering	  och	  motivet	  bakom	  denna	  

strategi	   var	   att	   utnyttja	   fördelarna	   samt	   undvika	   nackdelar	   med	   de	   olika	   metoderna	  

(Merriam,	  S.	  B.	  2009).	  Genom	  att	  kombinera	  datainsamlingsmetoder	  ökades	  möjligheten	  

för	   samtliga	   respondenter	   att	   få	   uttrycka	   sin	   åsikt.	   En	   ytterligare	   fördel	   med	  

metodtriangulering	   är	   att	   det	   genom	   användandet	   av	   flera	   metoder	   säkrare	   går	   att	  

bestämma	  förekomsten	  av	  ett	  visst	  fenomen	  (Alvesson,	  M.	  &	  Sköldberg,	  K.	  2008).	  	  	  

2.2.2 Primär data 

För	   att	   få	   en	   flexibel	   intervjuprocess	   valdes	   en	   semi-‐	   strukturerad	   intervjuform.	  Detta	  

gav	  möjlighet	  att	  ställa	  frågor	  utifrån	  specifika	  teman.	  Frågorna	  behövde	  inte	  ställas	  i	  en	  

bestämd	   ordningsföljd	   utan	   utrymme	   gavs	   att	   ändra	   den	   under	   intervjuns	   gång.	   Som	  

hjälpmedel	   utformades	   en	   intervjuguide	   med	   teman	   och	   ämnen	   som	   skulle	   beröras.	  

Utifrån	  de	  svar	  som	  gavs	  gick	  det	  även	  att	  ställa	  följdfrågor.	  Denna	  intervjuform	  kändes	  

mest	   lämplig	   för	   att	   få	   ett	   avslappnat	   samtal	   och	   för	   att	   skapa	   en	   möjlighet	   för	  

respondenterna	   att	   utveckla	   sina	   resonemang	   om	   hur	   de	   upplevde	   sin	   situation	  

(Bryman,	  A.	  &	  Bell,	  E.	  2010).	  Målet	  var	  att	  i	  största	  möjliga	  mån	  genomföra	  intervjuerna	  

vid	   sidan	   av	   produktionsprocessen	   eftersom	   miljön	   var	   bullrig	   och	   för	   att	   ha	  

respondentens	  fulla	  uppmärksamhet.	  

Som	  komplement	   till	   intervjuerna	  har	  observationer	  och	  deltagande	  observationer	  ägt	  

rum.	   Det	   gav	   möjlighet	   att	   betrakta	   undersökningsområdet	   i	   verkliga	   situationer	   och	  

dess	  naturliga	  miljö.	  Detta	  har	  varit	  av	  stor	  vikt	  för	  att	  skapa	  en	  bild	  av	  de	  processer	  och	  

den	   kultur	   som	   företagets	   medlemmar	   möter	   i	   den	   dagliga	   tillvaron.	   Tid	   var	   avsatt	  

under	  studiens	  genomförande	  för	  att	  sitta	  med	  i	  möten,	  iaktta	  personalen	  under	  arbetet	  

och	  studera	  avdelningarnas	  utformning	  (Fangen,	  K.	  2005).	  En	  fördel	  med	  att	  välja	  denna	  
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metod	  som	  komplement	  till	  intervjuer	  var	  att	  det	  skapades	  en	  möjlighet	  att	  styrka	  eller	  

ifrågasätta	   om	   det	   som	   sades	   faktiskt	   efterlevdes	   (Denscombe,	   M.	   2009).	   För	   att	  

bestämma	  vad	  som	  skulle	  observeras	  var	  studiens	  syfte	  i	  åtanke	  under	  genomförandet	  

(Merriam,	  S.	  B.	  2009).	  

Ett	  kortare	  frågeformulär	  delades	  ut	  till	  alla	  anställda.	  Detta	  gjordes	  inte	  med	  syfte	  att	  få	  

kvantifierbar	  data.	  Målet	  var	  snarare	  att	  ge	  de	  anställda	  en	  möjlighet	  att	  anonymt	  svara	  

på	   vissa	   frågor	   och	   för	   att	   kunna	   styrka	   eller	   omkullkasta	   det	   som	   observerades	   och	  

sades	  under	  intervjuerna.	  

2.2.3 Sekundärdata 

Insamling	   av	   primärdata	   utgjorde	   främmande	  moment	   i	   den	   sociala	  miljö	   som	   skulle	  

beskrivas.	  Det	   var	  därför	   bra	   att	   komplettera	   ovanstående	  metoder	  med	   insamling	   av	  

dokument	  som	  kommit	  till	   i	  andra	  syften	  än	  studiens	  ändamål.	  När	  dokument	  används	  

som	   informationskälla	   är	   det	   viktigt	   att	   avgöra	   dess	   riktighet.	   Om	   dokumenten	   är	  

trovärdiga	   utgör	   de	   bra	   källor	   för	   kvalitativa	   fallstudier	   eftersom	   de	   kan	   ge	  

undersökningen	  en	  bredare	  empirisk	  grund	  (Merriam,	  S.	  B.	  2009).	  

2.3 Intervjuguide och frågeformulär  
Både intervjuguiden och frågeformuläret var utformade för att generera data som skulle 

analyseras och inte för att förändra attityder (Denscombe, M. 2009). Intervjuguiden innehöll 

samma tema för alla som intervjuades, oberoende av respondentens befattning. Avsikten var 

inte att lägga ord i munnen på respondenten och dessa teman konstruerades utifrån vad 

studien avsett att undersöka. Under varje tema fanns stödämnen för att vid behov få igång ett 

samtal (Larsen, A. 2009). Det var viktigt att påpeka under intervjuerna att det inte fanns något 

rätt eller fel svar. Efter den första genomförda intervjun var tid avsatt för justering av 

intervjuguiden, något som inte behövde göras. Intervjuguiden ligger som bilaga nr 1. 
 

Frågeformuläret som delades ut var detsamma för alla anställda. Det var även här viktigt att 

förmedla att inget svar var rätt eller fel. Målet var att skapa ett kort frågeformulär och 

konstruera frågor som alla kunde förstå för att undvika bortfall. På frågeformuläret angavs att 

respondenten skulle välja alternativet som stämde bäst in enligt dennes preferens och den 

utformades med slutna svarsalternativ eftersom avsikten var att lämna längre resonemang till 

intervjuerna och för att underlätta kodningen av svaren. Ett medvetet val vid utformningen av 
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svarsalternativen på den första frågan var att erbjuda alternativ som alla kunde betraktas som 

korrekta. Detta gjordes för att få en bild av vilken inriktning förändringsarbetet tagit. De flesta 

frågor hade även svarsalternativet “vet ej” vilket kan vara ett lämpligt alternativ när personers 

åsikter efterfrågas (Larsen, A. 2009). Efter att det första frågeformuläret samlats in 

kontrollerades det med respondenten om denne upplevt något bristfälligt i utformningen av 

formuläret. Det hade avsatts tid för att genomföra eventuella korrigeringar om brister 

upptäckts. Svaren från fråga nummer fyra i frågeformuläret behandlas inte under resultat eller 

analys i denna uppsats. Frågan formulerades om ett tema som efter sammanställning av all 

data inte sågs för nödvändig att analysera för att kunna besvara studiens syfte. Valet att bortse 

från svaren på denna fråga kan till viss del försvaras med att studien har en abduktiv ansats. 

Det fanns genom tidigare studier anledning att tro att frågan skulle vara av vikt vilket den allt 

eftersom data sammanställdes inte visade sig att vara (Alvesson, M. & Sköldberg, K. 2008). 

Frågeformuläret ligger som bilaga nr 2. 

	  

2.4 Studieobjektet 
LP bör fungera som en styrningsfilosofi som skall genomsyra helheten av en organisation och 

därför genomfördes datainsamling inom hela företaget. Målet var att intervjua och lämna 

frågeformulär till samtliga trettiotvå personer på arbetsplatsen. Under tiden för genomförandet 

skedde dock ett fullständigt bortfall på grund av sjukdom i ett av produktionsskiften på 

extruderingsavdelningen, samt ett delvis bortfall då en person inte intervjuades på grund av att 

inget lämpligt tillfälle gavs. Den personen har ändå bidragit till underlaget med svar på 

frågeformuläret. Sammanfattningsvis innebar detta att en del av studiens empiriska underlag 

utgjordes av trettioen frågeformulär och trettio intervjuer. Endast en person på 

extruderingsavdelningen saknas helt i det empiriska underlaget vilket är synd men samtidigt 

deltog fjorton av femton personer på den avdelningen vilket innebär att det är avdelningen 

med flest antal deltagande respondenter. På nästa sida följer ett organisationsschema för 

företaget med syfte att illustrera insamlingen av underlaget vad gäller intervju och 

frågeformulär.  
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Figur 1: Organisationsschema över studieobjektet; Egen illustration  

 

2.5 Genomförandet 
Företaget kontaktades via mail under hösten 2013 och ett första besök på fabriken i Sundsvall 

gjordes 31 januari 2014 för att tillsammans med VD diskutera igenom förutsättningarna för 

undersökningen samt för att skapa en bild av företaget. Det samtal som ägde rum denna dag 

gav delvis en bild av ledningens perspektiv på vad införandet av LP inneburit för förändringar 

på företaget. Information vi erhöll präglade i viss utsträckning vilka frågor vi sedan ställde 

under själva genomförandet av fallstudien, med skillnaden att vi vid detta tillfälle ville 

undersöka hela företaget och alla dess medlemmars tankar. Detta förfarande kan kopplas till 

studiens abduktiva ansats, det fanns redan innan genomförandet en kvalificerad gissning om 

vad vi skulle få se (Trost, J. 2010). För att det skulle vara möjligt att träffa samtliga skiftlag 

behövde fallstudien genomföras överlappande över en helg. Efter mailkontakt med VD:n gavs 

klartecken att fallstudien kunde genomföras mellan fredag den 4:e april till onsdag den 9:e 

april 2014. 

 

Vid insamlingen av primärdata med intervju och frågeformulär användes en lista för att 

säkerställa att samtliga respondenter intervjuades och besvarade frågeformuläret. Ytterligare 

Planering/Inköp. Produk2onschef.
Lean8

koordinator.Ekonomi. Säljare.
Sälj8.

koordinator.

VD.

Råvaru8
hantering.

Extrudering.
(15.operatörer).

Konvertering.
(7.operatörer). Underhåll. Lagerhantering.

="intervju"&"frågeformulär"

="intervju"&"frågeformulär"(E5"bor7all)"

="endast"frågeformulär"(E5"delvis"bor7all)"

Organisa=onsschema"för"Trioplast"Sifab"där"32"personer"arbetar"
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en orsak till denna struktur var att undvika att samma respondent blev tillfrågad flera gånger. 

Varje dag under genomförandet gjordes ett schema för vilka som behövde fylla i 

frågeformuläret och delta i intervjuer. Målet var inte bara att föredela arbetet jämnt på alla 

dagar utan fungerade också som en kontroll för att de skiftlag som skulle gå på ledighet inte 

skulle missas. Frågeformulären delades i de flesta fall ut till operatörerna när de satt i 

fikarummet och hade rast. Den administrativa avdelningen fick frågeformuläret på ett möte 

måndag morgon den 7:e april och samlades in senare samma dag. Arbetsbelastningen och de 

olika förutsättningar som rådde under tiden undersökningen genomfördes krävde ibland att 

intervjuer fick ske medan respondenten utförde sina arbetsuppgifter. Sammantaget innebar 

detta en stor variation i hur intervjuerna genomfördes med operatörerna. Under studiens första 

dag blev det tydligt att intervjuerna med de olika operatörerna tenderade att bli avbrutna 

eftersom produktionen var i full gång och krävde att de avvek för att åtgärda och övervaka 

olika processer. Ambitionen var till en början att intervjuerna skulle ske i företagets fikarum 

som låg avskilt från produktionslokalen men det fick helt enkelt anpassas till förutsättningar 

för stunden. Samtliga intervjuer med den administrativa personalen kunde genomföras avskilt 

sittandes vid ett skrivbord. Under samtliga intervjuer deltog och antecknade båda författarna. 

Anledningen till detta var att minimera risken för att information skulle missas. Direkt efter 

intervjun ägt rum sammanställdes anteckningarna i ett dokument där information sorterades 

efter teman. Det var av vikt för trovärdigheten att vara så tydliga som möjligt vid tillfället då 

anteckningen noterats för att i efterhand kunna återge korrekt information (Bryman, A. & 

Bell, E. 2010). 
 

Under tiden för fallstudien fanns en möjlighet att röra sig fritt i lokalerna. De observationer 

som gjordes under fallstudien var av olika karaktär. Delar av tiden spenderades med att gå 

runt och bekanta sig med lokalerna för att se hur arbetet och avdelningarna var utformade och 

för att skapa en bild om ämnen som tagits upp under intervjuerna. Ibland skedde detta 

tillsammans med olika respondenter och ibland helt självständigt. Katrine Fangen (2005) 

menar att det som gör en observation deltagande är att forskaren måste engagera sig och 

interagera med de människor som finns i studiemiljön. Somliga observationer var således rena 

observationer och andra av en deltagande karaktär (Fangen, K. 2005). Kortare anteckningar 

noterades löpande under observationerna och sammanställdes på kvällen samma dag som de 

noterades. Det gavs tillfälle att sitta med i flertalet möten och då gjordes ett val att inte aktivt 

delta i diskussioner eller samtal för att undvika att påverka mer än genom närvaro. På detta 

sätt var observationerna på mötena deltagande men samtidigt distanserad för att kunna 
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observera och analysera utan att styra samtalet (Merriam, S. B. 2009). Det noterades sparsamt 

med anteckningar när mötena ägde rum. Anledningen var att inte störa ordningen samt att 

antalet mötesdeltagare var många vilket bidrog till att samtalen skedde i ett högt tempo som 

gjorde löpande anteckningar besvärligt. Taktiken var att skriva ner några stödord och sedan 

tillsammans, efter mötet avslutats, med hjälp av minnet skriftligt sammanfatta vad som hänt 

(Fangen, K. 2005). Det genomfördes även observationer av företagets medlemmar och hur de 

samtalade och interagerade med varandra under pågående arbetspass och raster. Dessa samtal 

var inte styrda i en bestämd riktning tillskillnad från intervjuerna där ämnen till viss del var 

fastställda och respondenterna svarade utifrån vad de blev tillfrågade vilket gjorde det 

intressant (Fangen, K. 2005). 
 

2.6 Validitet & Reliabilitet 
Det finns olika åsikter kring hur validitet och reliabilitet ska användas i kvalitativ forskning 

och att begreppen borde ha en annan innebörd än vid kvantitativ forskning. Enligt Merriam 

(2009) förblir den grundläggande frågan till vilken utsträckning studiens resultat går att förlita 

sig på, inte huruvida begreppen borde ha olika innebörd beroende på forskningsansats. 

Studiens tillförlitlighet och trovärdighet kommer därför diskuteras med begreppen validitet 

och reliabilitet. 

 

Under fallstudiens genomförande var personalen på Trioplast Sifab öppna, tillmötesgående 

och flexibla. Vår närvaro accepterades och personalen upplevdes som samarbetsvilliga och 

nyfikna. En viktig förutsättning för denna studie har varit att en av författarna arbetat inom 

företaget. Detta har underlättat tillträde och kontakt eftersom tillit sedan tidigare var etablerat, 

men har säkerligen präglat studien på andra vis. Merriam (2009) menar att det som gör 

undersökning av ett fall vetenskaplig är observatörens kritiska medvetenhet och närvaro i 

situationen. Studieobjektet för undersökningen var för en av observatörerna inte främmande 

och detta kan ha präglat insamling, tolkning och analys av data. 

 

Det är viktigt att ha i åtanke att de observationer och intervjuer som genomförts kan ha tolkats 

och återgivits på ett specifikt sätt på grund av personliga referensramar, perception och 

kompetens, eller brist på kompetens. Det finns alltid en risk med att den som undersöker 

något ser det som den vill se, eller helt enkelt bara ser det som den själv förstår (Denscombe, 

M. 2009). Studiens validitet är helt beroende av de tolkningar som gjorts och det går inte 
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utesluta att någon annan, som skulle genomfört samma undersökning, skulle ha tolkat och 

förstått miljön annorlunda. 

 

Merriam (2009) skriver om inre och extern validitet. Begreppet inre validitet berör hur pass 

väl resultatet stämmer överens med hur verkligheten är. Eftersom insamlingen av data skett 

med hjälp av metodtriangulering och att samtlig personal, bortsett från ett bortfall, utgjort den 

empiriska grunden bedöms den inre validiteten som god. Med extern validitet avses 

resultatens generaliserbarhet, är resultaten överförbara på ett annat studieobjekt. Det som 

avsetts mätas är resultat från ett specifikt fall vilket kan innebära en dålig extern validitet 

(Merriam, S. 2009).  Det går dock inte att utesluta att en liknande studie utfört på ett annat 

objekt skulle kunna peka på liknande resultat.     

 

Problemet med reliabiliteten av en fallstudie är att beteenden och åsikter har en tendens att 

ändras med tiden. Om en upprepning av studien skulle genomföras finns ingen garanti att den 

skulle ge samma resultat (Merriam, S. 2009). Förutsatt att inte allt för omfattande 

förändringar äger rum har studien en god reliabilitet.  
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3. Teoretisk referensram 
	  

I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensram som använts för att analysera insamlad 

data. Då studiens syfte bland annat varit att ge en förklaring till varför en företagsledning valt 

att implementera LP och hur detta har operationaliserats ansågs teori om organisationsrecept, 

dess spridning och omformning som relevant. Här ingår även ett avsnitt om förändringsarbete 

och vilka aspekter som är av vikt för att lyckas och vad som kan utgöra hinder. För en 

övergripande definition av begreppet LP används Jeffrey Likers (2009) fjorton principer. 

Detta för att ge en definition av vad LP är. Av principerna har vi bortsett från den åttonde och 

elfte. Den åttonde principen för att den berör hur ett företag skall förhålla sig till ny teknik och 

den elfte för att den berör hur ett företag bör samarbeta med partners och leverantörer. Ingen 

av dessa punkter behandlas i analysen och ansågs heller inte relevant för att besvara studiens 

syfte.  

3.1 Organisationsrecept 
Med begreppet recept avses i detta sammanhang idéer om hur en organisation kan utformas. 

Ett organisatoriskt recept ger sällan en totallösning för organisering men kan erbjuda ett 

bidrag i form av ett verktyg, en byggsten, till helheten. En institutionaliserad standard i form 

av ett organisationsrecept beskrivs enligt forskaren Kjell-Arne Røvik (2012) som att vissa 

idéer om organisering eller styrning under många år uppfattats som ett effektivt, modernt och 

naturligt sätt att organisera. Likväl som det går trender i vad folk bär för kläder eller vilken 

kost som gäller går det trender i hur ett företag bör arbeta. Somliga recept har en kort 

levnadsperiod, de konkurreras helt enkelt ut av nya, effektivare och mer populära idéer. 

Recept som under en relativt kort tidsperiod fått en global spridning kategoriserar Røvik 

(2012) inom ett segment som han kallar för institutionaliserade superstandarder. Det dessa 

typer av idéer har gemensamt är att dess spridning blir omfattande utan någon geografisk 

begränsning. Som exempel på detta lyfts begrepp som kvalitetscirklar, TQM och målstyrning 

fram. Dessa typer av verktyg och idéer har under det senaste tjugo till trettio åren blivit ett 

inslag i flertalet organisationer och fält, inom den privata likväl som den offentliga sektorn 

(Røvik, K. 2012).  
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3.1.1 Spridning av organisationsrecept  

Två förklaringar till varför ett recept kan få en snabb och global spridning är det Røvik (2012) 

kallar för verktygs- och symbolperspektiv. Det som skiljer de båda åt är hur drivkrafterna och 

processerna bakom valet av recept går till. Om en organisation identifierar ett internt problem 

och söker lösningen i sin omvärld går detta att likställa med att de använder sig av 

verktygsperspektivet. Valet faller ofta på väl beprövade recept som visat sig vara effektivt för 

andra. Utifrån symbolperspektivet är det snarare omvärlden som identifierar problemen. För 

att få legitimitet från omvärlden påtvingas organisationer att anamma vissa recept (Røvik, K. 

2012). För femtio år sedan var det ytterst få som pratade i termer kring det något diffusa 

begreppet kvalitet. Idag är det något som framhålls som viktigt för ett företags långsiktiga 

överlevnad. Nästan alla organisationer, med någon form av självrespekt, arbetar med verktyg 

och efter modeller som ska säkerställa kvaliteten i det de gör. Om man betraktar fenomenet 

utifrån ett symboliskt perspektiv skulle det kunna innebära att det är något organisationer 

måste visa upp att det gör för att behålla sin trovärdighet, trots att det i grunden kanske aldrig 

funnits något problem med kvaliteten (Røvik, K. 2012). 

3.1.2 Översättningar och tolkningar av organisationsrecept 

När ett recept skall introduceras i en organisation menar Røvik (2012) att det ofta sker en mer 

eller mindre medveten anpassning så att det passar in i den nya miljön. Denna anpassning kan 

ske på grund av en rad olika faktorer. Det kan ske på ett omedvetet plan, en oavsiktlig 

översättning, eller med en felaktig översättning. Det finns helt enkelt inte tid att sätta sig in i 

receptets helhet och därför missuppfattas eller tolkas saker felaktigt. Även kulturella 

skillnader mellan länder kan orsaka dessa felaktiga tolkningar. Ett annat perspektiv på att 

detta sker är att organisationer ofta vill försöka vara och identifiera sig som unika. 

Översättningen blir således en form av identitetsförvaltning där det sker aktiva val i 

tolkningen för att säkerställa att det unika, organisationens identitet, förblir. Det kan också 

vara så att recept som sprids mellan branscher måste anpassas för att kunna bli kompatibla. 

Ett recept som uppstått ur den tillverkande industrin i Japan kan behöva förändras för att 

kunna tillämpas på exempelvis ett sjukhus eller en skola i Sverige. Många gånger måste ett 

recept genomgå Organisationsinterna översättningar, en form av bearbetning och anpassning 

för att det skall kunna tas i bruk på lokal nivå. Alla typer av översättningar leder till en 

omformning av recepten. Enligt Røvik (2012) kan man förstå omformningen utifrån följande 

kategorier; konkretisering, delvis imitation, kombination och omsmältning. Konkretisering 

görs för att tolka och förtydliga konceptet. Många recept kan beskrivas som generella idéer 
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snarare än handfasta och lätt användbara verktyg. Delvis imitation kan uppstå eftersom det 

kan ske ett urval av delar från ett recept. Organisationen följer några av punkterna men inte 

alla från en modell eller ett koncept. På samma sätt kan delar av flera recept sättas ihop och 

utgöra en kombination. Ytterligare ett perspektiv på hur recept omformas är att det kan ske en 

omsmältning när delar från flera recept förs samman. Dessa delar skapar tillsammans en helt 

ny variant av recept (Røvik, K. 2012). 

3.2 Förändringsmodellen 
Nahavandi (2014) skriver om psykologen Kurt Lewins förändringsmodell (Model of change) 

som ett sätt att förstå förändringsarbete. En organisation har inneboende krafter som både 

driver på, och motverkar förändringar. Om dessa två krafter samråder i en jämn balans sker 

ingen förändring. Det är när förändringskrafterna är större än motståndet som de finns bra 

förutsättningar till att kunna lyckas. Det går således att hävda att en företagsledning har ett 

ansvar att antingen försöka späda på de krafter som är positiva till en förändring, eller aktivt 

arbeta för att minska motståndet, om det skall vara möjligt att genomdriva en lyckad 

förändring. Nahavandi (2014) beskriver hur förändringsmodellen är uppbyggd i tre faser där 

den första fasen kallas för upptining (unfreezing). Det kan uppstå anledning att ifrågasätta 

befintliga strukturer eller rutiner, det uppstår ett incitament till förändring. Starka 

förändringskrafter som blir till medvetande hos organisationens medlemmar och ledning gör 

sannolikheten för att lyckas större. För ledningen blir det en viktig fråga att få alla att förstå 

behovet av en förändring och hjälpa medlemmarna att “tina upp”. Den andra fasen innefattar 

själva förändringsarbetet (changing) och det är under detta stadium som förändringarna skall 

operationaliseras. Det handlar inte bara om att införa nya rutiner och riktlinjer, utan 

förändringen kan kräva helt ny kunskap och nytt beteende. Oavsett om förändringen berör ett 

produktionssystem eller rutiner för administrativa uppgifter är ledarens roll och funktion 

viktig. För att förändringen skall få fäste skall ledaren stötta sina följare, fortsätta påvisa 

betydelsen av förändringen och styra arbetet så att rätt åtgärder vidtas sett till vad som var 

avsikten med förändringen. Under den sista fasen handlar det om att förändringen skall 

cementeras (freezing). För att förändringen skall bli långsiktig gäller det för ledaren att 

uppmuntra, belöna och träna följarna så att det nya sättet att arbeta förblir (Nahavandi, A. 

2014).         
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3.2.1 Förändringskrafter 

Det finns många anledningar till varför en företagsledning beslutar att genomdriva en 

förändring. Afsaneh Nahavandi (2014) menar att det finns två breda perspektiv på vad som 

skapar de drivkrafter som ligger bakom ett förändringsarbete, nämligen externa och interna 

krafter. Med externa krafter syftas sådant som finns utanför organisationen, i dess omvärld. 

Exempel på externa krafter kan vara politiska beslut, nya tekniska innovationer, förändrade 

kulturella och sociala faktorer etc. Utifrån det interna perspektivet menas att 

förändringskraften kommer inifrån organisationen. Förändringskrafterna kan exempelvis bero 

på låg lönsamhet, låg tillfredsställelse, ny företagsledning eller konflikter på arbetsplatsen 

(Nahavandi, A. 2014).      

3.2.2 Motstånd och hinder till förändring 

Enligt Nahavandi (2014) är förändringsarbete i en organisation varken enkelt eller 

problemfritt. Oberoende av om förändringskraften kommer inifrån organisationen eller om 

det beror på påtryckningar från omvärlden är det inte ovanligt att det uppstår ett motstånd till 

förändringen. Nahavandi (2014) menar att det går att kategorisera förändringsmotstånd i tre 

teman eller faktorer; Organisatoriska, individuella, eller gruppfaktorer. Med organisatoriska 

faktorer menas bland annat den företagskultur som råder, strukturella mönster och historiska 

perspektiv på hur liknande skeenden hanterats tidigare. Gruppfaktorer syftar till de 

värderingar och normer som hela eller delar av organisationens medlemmar har gemensamt. 

Enligt Nahavandi (2014) är det en styrka att ha en homogen grupp av medarbetare eftersom 

det kan leda till en hög grad av samarbete där personalen hjälper varandra och skapar en 

lärande och ett positivt arbetsklimat. Det kan bli ett hinder om arbetsgruppen eller 

nyckelpersoner motsätter sig förändringsarbetet. De individuella faktorerna som har med 

förändringsmotstånd att göra beror till stor del på att det kan uppstå osäkerheter för den som 

berörs av förändringen. Rädsla för det okända, för att misslyckas och för att bli av med arbetet 

är exempel på detta (Nahavandi, A. 2014).        

3.2.3 Tidigare studier om förändringsarbete 

Forskningen visar att det finns flera faktorer som är viktiga för att lyckas med 

förändringsarbete. Som O´Brien (2002) nämner måste det finnas delaktighet hos 

organisationens medlemmar att förändringen ska lyckas. Det har visat sig att personal som 

blivit involverade och delaktiga är mer mottagliga för information. Det leder till en förbättrad 
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acceptans för förändringsprocessen samtidigt som det ställs krav på bättre kommunikation 

och att i ökad grad få vara med och bestämma (O´Brien, G. 2002). 

Kotter (2007) nämner att kommunikation är en annan viktig faktor vid förändringsarbete. Det 

finns ingen mening att presentera information som ingen läser. För att lyckas nå ut till de 

anställda måste företagsledningen anstränga sig lite mer. Ledningen bör försöka skapa 

intressanta diskussioner om förändringsarbetet. Det behövs helt enkelt att budskapet 

förmedlas ut via alla tillgängliga kanaler för att sprida visionen med förändringen. 

Kommunikationen tar uttryck både via ord och handling där den sistnämnda ofta är mest 

kraftfull. Inget undergräver ett förändringsarbete mer än när viktiga individer inte är 

konsekventa mellan det som sägs och det som görs (Kotter, J. 2007). 

Self (2007) förmedlar ytterligare en faktor som är viktig vid förändringsarbete, nämligen 

ledarskapet. Det är ledningens uppgift att se till att organisationsmedlemmarna snarare 

omfamnar än motsätter sig förändringen. Ledaren måste arbeta med förberedelser inför 

förändringen och sedan arbeta för att rätt attityder uppnås. Från början handlar det om att få 

alla att inse behovet av förändring och därefter att övertyga om att den föreslagna 

förändringen är rätt lösning. Sedan handlar det om att stärka förtroendet och få medlemmarna 

att inse att de kan lyckas med förändringen. Det är också viktigt att övertyga nyckelpersoner 

och få dem med sig. Individen måste även förstå vad förändringen kommer att innebära för 

dennes roll och där måste ledaren finnas tillgänglig för att räta ut eventuella frågetecken (Self, 

D. 2007). 

En viktig del i organisationers överlevnad är dess förmåga att förändra sig för att kunna möta 

nya utmaningar. Detta är något som är välkänt och flera forskare har pekat på det genom åren. 

Burnes (2011) diskuterar om detta och menar att 60 % - 90 % av förändringsintiativen 

tenderar att misslyckas. Detta kan vara en av anledningarna till att många har en negativ 

uppfattning om just förändringsarbete (Burnes, B. 2011).  

3.3 Lean production 
Begreppet LP syftar till en resursnål produktion och har som uppgift att identifiera och 

eliminera allt som inte skapar ett värde för kunden (Bergman, B. & Klefsjö, B. 2010). Enligt 

Liker (2009)  myntades begreppet LP i samband med en studie som MIT (Massachusetts 

institute of technology) gjorde där biltillverkare jämfördes. Resultatet av studien gjorde att 

världen fick upp ögonen för japanska Toyota och deras kvalitet och effektivitet i sin 

tillverkning. Toyotas produktionssystem TPS ligger till grund för en stor del av det “lean-
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paradigm” som har dominerat utvecklingstrenderna inom tillverkningsindustrin de senaste 

årtiondena. Liker (2009) anger Just-in-time (JIT) som en av grundstenarna i TPS och som kan 

ses som en uppsättning tekniker, redskap och principer för att producera och leverera 

produkter med korta ledtider efter kundens önskemål. Det handlar helt enkelt om att leverera 

rätt artiklar i rätt mängd och vid rätt tidpunkt. Inom Toyotas tillverkningsprocess är det 

“dragande systemet” ett viktigt moment som från början är hämtat från de amerikanska 

snabbköpen där påfyllnaden bestäms av konsumtionen. I Toyotas produktionsstyrning kallas 

det dragande systemet för kanban där ofta ett enkelt styrkort ger en signal bakåt i 

tillverkningsprocessen att det är dags för påfyllnad (Liker, J. 2009). Ytterligare ett populärt 

verktyg som är intimt förknippat med LP och TPS är SMED (Single Minute Exchange of 

Die). Detta är ett sätt att angripa flaskhalsar i form av omställningar i tillverkningsprocessen. 

Målet är att kartlägga vilka moment omställningen består av, effektivisera och underlätta 

dessa moment, för att minimera slöseri i form av att maskiner står overksamma mellan byten 

av produktserier (Bjørnland, D. Persson, G. & Virum, H. 2010). I beskrivningen av 

företagskulturen hos Toyota framlyfts arbetarnas dagliga samarbete och förmåga att lösa 

problem som dyker upp. Ett av verktygen som stärker detta samarbete kallas för 5S (sortera, 

strukturera, städa, standardisera samt självdisciplin) och har som uppgift att eliminera 

slöseri. Ett mål med detta är att operatörerna skall känna sig motiverade att upprätthålla och 

ständigt förbättra arbetssätt och arbetsmiljö därför är det femte s:et självdisciplin är viktigt för 

att de andra fyra s:en skall fungera (Liker, J. 2009). 

Liker (2009) hävdar att många företags försök att tillämpa LP har varit tämligen halvhjärtade 

där det fokuserats för mycket på verktygen utan att se det som ett helhetssystem som skall 

tränga igenom hela organisationskulturen. Grundtankarna med LP och TPS och dess jakt på 

en resurssnål produktion påminner om Frederick Taylor och hans verk Scientific Management 

i början av 1900-talet. Genom arbets- och klockstudier försökte han få bort allt slöseri från 

produktionsprocesserna vilket bland annat ledde till framgångar för Henry Ford på 1920-talet. 

På den tiden stod inte flexibilitet och kundens valmöjligheter i fokus för tillverkningen (Liker, 

J. 2009). 

3.3.1 Likers principer 

I boken “The Toyota Way” sammanfattar Liker (2009) innebörden av Toyotas arbete i fjorton 

punkter. Dessa punkter utgör tillsammans grundprinciperna för LP och här nedan återges tolv 

av dem.  
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1. Basera beslut på långsiktigt tänkande även om det sker på bekostnad av kortsiktiga 

ekonomiska mål. 

Med detta menas att beslut skall fattas utefter långsiktiga mål och inte efter vad som snabbt 

genererar pengar på kort sikt. En utgångspunkt vid beslutsfattandet skall vara att skapa ett 

värde för kunden, samhället och ekonomin. Även ansvarstagande lyfts fram och en tilltro till 

att kontrollera det egna ödet (Liker, J. 2009). 

2. Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problem till ytan. 

Förändra arbetsprocesserna för att försöka uppnå ett kontinuerligt flöde och en minskad 

genomloppstid och försök länka samman människor och processer så att problem kommer 

upp till ytan direkt. Tydliggör flödet genom hela organisationsstrukturen (Liker, J. 2009). 

3. Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion. 

Principen handlar om att kunna förutse efterfrågan hos nästa kund i processen och leverera 

precis rätt del, i rätt mängd och i rätt tid, så kallt just-in-time. Kunden kan vara både intern 

och extern. När arbete sker på detta sätt sjunker både lagerhållning och PIA (produkter i 

arbete). Det är också viktigt att inte lita fullt ut på datoriserade system utan dagligen känner 

av efterfrågan och eventuella förändringar (Liker, J. 2009). 

4. Jämna ut arbetsbelastningen (heijunka). 

Överbelastning skall om möjligt undvikas, både vad det gäller människor och maskiner. 

Genom att jämna ut arbetsbelastningen ges en större chans till att lyckas med en lean- 

implementering. Det talas om att arbeta som sköldpaddan och inte som haren där en jämn 

arbetsbelastning är att föredra framför en ryckig (Liker, J. 2009). 

5. Bygg upp en kultur där processen stoppas för att lösa problem, så att kvaliteten blir 

rätt från början. 

Genom att använda sig av rätt kvalitetssäkringsmetoder går det att se till att det blir rätt 

kvalitet redan från början. När ett problem upptäcks skall produktionen stoppas direkt för att 

problemet skall kunna lösas på en gång. Detta för att öka produktiviteten på lång sikt. 

Utveckla ett varningssystem som larmar när en maskin eller en process behöver åtgärdas. På 

Toyota talas det om Jidoka som betyder automatisering kombinerad med mänsklig intelligens 

(Liker, J. 2009). 
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6. Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och personalens 

delaktighet. 

Arbetsprocesserna som för tillfället anses vara dem bästa skall standardiseras. På detta sätt 

uppnås ett effektivare arbete som dessutom är lättare för en ny medarbetare att ta till sig. 

Genom att det finns en standard angiven finns även goda möjligheter att arbeta med ständiga 

förbättringar av den och därför bör en kreativ individuell medverkan uppmuntras (Liker, J. 

2009). 

7. Använd visuell styrning, så inga problem förblir dolda. 

Genom att använda sig av enkla, synliga och tydliga tecken skall det vara lätt för 

medarbetaren att veta om denne arbetar enligt standard eller inte (Liker, J. 2009). 

9. Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och lär ut 

den till andra. 

En bra ledare bör ha en förståelse för det dagliga arbetet för på rätt sätt kunna lära ut 

företagets metoder och filosofi. Därför förespråkas att ledare rekryteras internt före externt 

(Liker, J. 2009). 

10. Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi. 

Detta får ta lång tid och det är viktigt att skapa en stark och stabil kultur där alla arbetar efter 

samma värdegrund. Ett hårt arbeta med att stärka denna kultur förespråkas. Genom att sätta 

ihop team med olika kompetenser går det att främja kvalitet och produktivitet (Liker, J. 2009). 

12. Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen (genchi genbutsu). 

Lita inte på vad en datorskärm visar eller vad en medarbetare säger utan gå och se med egna 

ögon på ett problem eller en förbättring av en process. Detta bör genomsyra hela 

organisationen, även högre chefer. Med det kommer en ökad förståelse för situationen att 

uppnås (Liker, J. 2009). 

13. Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ, verkställ 

snabbt. 

När ett beslut skall fattas bör det inte göras förhastat. Alla möjliga alternativ bör vägas in och 

efter att organisationen slutligen bestämt sig bör den snabbt men försiktigt avancera. 
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Processen där alla berörda parter diskuterar problem och potentiella lösningar kallas för 

Nemawashi. Det kan vara tidsödande men en bred sökning kan bidra till vägen mot en lösning 

(Liker, J. 2009). 

14. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera (hansei) och ständigt 

förbättra (kaizen). 

När ett stabilt arbetssätt funnits bör ett verktyg användas för att ständigt förbättra och för att 

finna grundorsaker till ineffektivitet. När ett projekt är avslutat bör de som varit inblandade 

sätta sig ner och reflektera över vad som kan göras bättre. Diskutera igenom vad som gått 

mindre bra och försök finna en väg till att undvika att göra om samma misstag (Liker, J. 

2009). 

3.3.2 Tidigare studier av lean production 

Enligt Seppälä och Klemola (2004), som undersökt implementeringen av LP på 

tillverkningsindustrier i Finland, har det inneburit ett ökat flyt i arbetsprocesserna och ett 

förbättrat samarbete inom arbetsgruppen. Samarbetet mellan olika avdelningar är minst lika 

viktigt för att det skall ha någon effekt på hela varuflödeskedjan och där kvarstår en utmaning 

för många av företagen. Flera positiva aspekter lyfts fram som deltagande, ökad egen kontroll 

för arbetare och lärande i organisationerna. En utvidgning av arbetsinnehåll och nya 

arbetsområden har inneburit en ökad press och stress på de anställda vilket framförallt blev 

tydligt på tjänstemännen. Trots detta visade det sig att tjänstemännen trivdes bra med sitt 

arbete (Seppälä, P. Klemola, S. 2004).  

Olivella, J. Cuatrecasas, L. Gavilan, N. (2008) nämner standardisering av arbetsprocesser som 

ett grundläggande moment i LP och medarbetare bör uppmuntras till delaktighet i detta 

arbete. Utformas arbetsprocessernas standard långt ifrån dem som skall utföra dessa, med 

krav att exakt efterföljas, liknar det mer Frederick Taylors vision än Toyotas. För arbetarna i 

företag som försöker följa Toyotas vision bör standardiseringen av en arbetsprocess vara den 

bäst tänkbara metoden för stunden. Alla arbetare kan fritt bidra och bör uppmuntras till att 

förbättra denna metod. Detta gör standardiseringar avgörande för ständig förbättring (Olivella, 

J. Cuatrecasas, L. Gavilan, N. 2008). 

Ett centralt begrepp i LP är kaizen, att outtröttligt jobba med ständiga förbättringar (Liker, J. 

2009). Som Drohomeretski, E. et al (2013) nämner kan verktyget kan bidra till att förbättra 

och effektivisera ett tillverkande företags processer, vilket kan leda till ökad konkurrenskraft 
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genom exempelvis snabbare genomflöde av material eller minskat spill i produktionen. I en 

studie genomförd på brasilianska tillverkande företag jämförs LP med andra modeller och 

typer av förbättringsverktyg. Studien syftar bland annat till att kartlägga vilka beslutsområden 

som prioriteras vid förbättringsarbetet utifrån Nigel Slacks sex prestationsmål; kvalitet, 

pålitlighet, flexibilitet, snabbhet, kostnader och innovationer. För de företag som jobbar med 

LP i sitt förbättringsarbete visar resultatet av studien att den viktigaste aspekten av 

förbättringar för vinna konkurrensfördelar enligt beslutsfattarna är frågor som berör snabbhet, 

flexibilitet och pålitlighet snarare än att sänka kostnader (Drohomeretski, E. et al 2013). 

Enligt José Moyano-Fuentes och Macarena Sacristán-Díaz studie Learning on lean: a review 

of thinking and research (2012) finns det gott om forskning och litteratur som visar vilka 

effekter principerna kan ha, eller förväntas ha, på ett tillverkande företags resultaträkning. 

Författarna har gjort en litteraturstudie som syftar till att analysera forskning och 

publikationer kring begreppet LP från det att dessa tankar konceptualiserades i slutet på 

åttiotalet. Studien visar att forskningen och tankarna kring vad som är ett effektivt arbete med 

LP utvecklats med tiden. Ett exempel på detta är bland annat att företagsledningens 

engagemang och övertygelse på senare tid lyfts fram som en allt mer betydelsefull och 

fundamental faktor i arbetet med, och införandet av LP. Moyano-Fuentes, J. Sacristán-Díaz, 

M. (2012) tycker att det skulle behövas ett annat djup i forskningen kring hur LP påverkar 

personalen och personalfrågor. De menar att forskning och litteratur ger en splittrad bild där 

arbetarnas och ledningens engagemang lyfts fram som viktiga faktorer för att lyckas. Det 

finns dock ingen entydig idé om hur detta engagemang på bästa sätt skapas. De framhåller 

också att LP är resultatorienterat och att det inte tar hänsyn till så många andra faktorer vid 

utformningen av arbetsuppgifter. Sammanställningen visar dock att det finns studier som 

påvisar ett tydligt samband mellan LPs framgång och personalens förståelse av begreppet 

(Moyano-Fuentes, J. Sacristán-Díaz, M. 2012). 
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4. Resultat 
 
4.1 Trioplastkoncernen och Trioplast Sifab 
Trioplast grundades 1965 av Vilhelm Larsson i Smålandsstenar. Affärsidén var att tillverka 

emballage av polyeten. Sönerna Bo och Lars Larsson tog över och sedan 1984 är Bo Larsson 

ensam aktieägare. Trioplast har vuxit genom åren och är idag en av de ledande tillverkarna i 

polyetenfilmbranschen. Sifab i Sundsvall förvärvades 1997 till Trioplastkoncernen (Trioplast 

2014). Ungefär två mil väster om Sundsvall ligger Trioplast Sifabs lokaler där fallstudien 

utfördes. Här tillverkas emballage främst till kunder inom sågverksbranschen som använder 

polyetenfilmen för täckning av virkespaket. På fabriken finns det två olika 

produktionsavdelningar, extruderingsavdelningen och konverteringsavdelningen. Skiftlagen 

arbetar tolvtimmarsskift, där skiftet antingen startar 06.00 och slutar 18.00 alternativt börjar 

18.00 och slutar 06.00. Oftast arbetar produktionspersonalen tre eller fyra dagar eller nätter 

för att sedan vara ledig i fem dagar. Trioplast Sifab arbetade redan innan införandet av LP 

med en kundorderstyrd tillverkning. 

4.1.1 Extruderingsavdelning 

På extruderingsavdelningen arbetar totalt femton personer i fem olika team. Här arbetar team 

A, B, C, D och E. Varje team består av tre personer varav en är gruppledare. Avdelningens 

produktionslinjer går dygnet runt alla veckodagar. Råmaterialet som förädlas i produktionen 

ser ut som små plastkulor och från dem framställs sedan mjuk plast som rullas upp på en 

hylsa, rent visuellt påminner det om en stor rulle plastfolie. Varje kundorder får ett unikt 

ordernummer och med ordern medföljer en specifikation, något som kallas för ett recept, på 

vilken sammansättning av plastkulor som skall ingå. På ordern finns även information om 

tjocklek, rullängd, plastbredd, eventuellt färgtryck etc.  

Maskinerna är konstruerade för att vara aktiva hela tiden och produktionstakten utjämnas i 

den mån det är möjligt. Det kan ta lång tid från det att maskinen stannat tills den uppnår full 

kapacitet vilket medför att plast tillverkas under omställningstiden, eftersom det inte är 

lönsamt att stoppa processen. Momenten vid en omställning är beroende av orderns 

specifikation, det tar dessutom en viss tid för det gamla receptet att gå ur systemet och det nya 

för att få sina korrekta egenskaper. All den plast som produceras under detta förlopp går inte 

att sälja utan måste återvinnas, vilket sker vid en återvinningsmaskin som finns lokaliserad på 

lagret. 
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4.1.2 Konverteringsavdelning 

På konverteringsavdelningen arbetar totalt sju personer. Även denna avdelning arbetar 

tolvtimmarsskift mellan samma tider med skillnaden att de inte arbetar på helgerna. Här 

arbetar team F, G och H där de olika teamen består av två personer som arbetar skift medan 

gruppledaren på den här avdelningen arbetar dagtid 07.00 - 16.00. En del av plastrullarna som 

lämnar extruderingsavdelningen behöver förädlas för att kundanpassas. Förädlingen görs på 

konverteringsavdelningen och innebär oftast att det svetsas på ett halkskydd ovanpå plasten 

för att människor skall kunna gå på virkespaketet utan att halka. Svetsningen sker med en 

riktad värme som smälter ihop ett lager halkskydd ovanpå plasten.  

4.1.3 Servicepersonal och administration 

Förutom de som arbetar med tillverkningen finns ett antal personer som arbetar med olika 

servicefunktioner som materialhantering, utlastning och underhåll. På Trioplast Sifabs 

administrativa avdelning finns en VD, en produktionschef, en ekonomiansvarig, en 

planerings- och inköpsansvarig, en leankoordinator, en säljare och en säljkoordinator. Totalt 

på företaget arbetar idag trettiotvå personer. 

4.2 Varför Trioplast implementerat lean production 
Företagets VD berättar hur Trioplastkoncernen 2007/2008 började arbeta med ett projekt som 

hette ”Trio 300”. Målet var att koncernen tillsammans skulle uppnå en vinst på 300 miljoner 

kronor. Det uppkom ett åtgärdsprogram från koncernledningen med totalt sju 

förbättringsområden för att nå det uppsatta målet. Exempelvis var åtgärder för att öka 

försäljningen en av punkterna. En annan var att se över produktionsprocessen. VD:n menar att 

grundtanken med LP var att se över kostnadsdelen av produktionen, framförallt genom att 

minska onödigt slöseri, för att göra det möjligt att producera mer utan att kostnaderna ökade. 

Koncernledningen fattade tillsammans med externa konsulter ett beslut om att LP var den 

styringsfilosofi som skulle implementeras och en LP-grupp bildades med tio medlemmar där 

alla fabriker var representerade. Konsulternas roll var till en början att stötta LP-gruppen, det 

var dock uttalat att förändringen skulle drivas inifrån och tanken var hela tiden att konsulterna 

efter ett tag skulle kliva åt sidan. En ny styrfilosofi, ett nytt system, för tillverkningen 

skapades. Det fick lustigt nog namnet TPS (Trioplast Production System). För att följa 

utvecklingen har Trioplast Sifab sex stycken nyckeltal som mäts årligen. Detta för att kunna 

se trender och för att få en bild över om utvecklingen går åt rätt håll. De sex nyckeltalen är: 

Total andel spill, andel tid som maskinerna står stilla, volym per mantimme, 
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energikonsumtion, leveranspålitlighet och andel planerad produktionstid företaget kan 

fakturera (OEE). 

Från andra avdelningar i företaget verkar alla vara överens om varför organisationen valt att 

implementera LP. Samtliga åtta produktionsskift på de två avdelningarna hänvisar till att LP i 

grund och botten kommit till för att företaget ska öka sin lönsamhet. Minskade lager nämns 

som en del av detta, men även ordning och reda samt standardisering av arbetsprocesser. Den 

administrativa delen av företaget är inne på samma linjer, att kapa kostnader, effektivisera, få 

en bättre ordning och reda nämns. Enligt ekonomiansvarig, produktionschef och planerings- 

och inköpsansvarig var en viktig aspekt av arbetet att minimera antalet fel.  

4.3 Förändringar som tillkommit med lean production 
VD:n är inne på att LP är något som måste genomsyra hela verksamheten men att det inte kan 

kopieras rakt av från hur andra gör. De delar som Trioplast Sifab använder sig av har 

anpassats för att kunna operationaliseras. Det måste helt enkelt finnas lite sunt förnuft i det 

som görs menar både VD:n och produktionschefen. Ett exempel på en anpassning som gjorts 

är företagets försök att skapa ett kanbansystem för påfyllnader av olika förbrukningsvaror. 

Styrkort användes och skulle bli synliga när nivån på en viss artikel sjunkit till 

säkerhetsgränsen. När styrkortet blev synligt skulle det lämnas till planerings- och 

inköpsansvarige som då beställer artikeln på nytt. Problemet med detta var dock att korten 

försvann eftersom det i många fall rörde sig om att artiklar hämtades med truck och 

truckföraren hade svårt att se styrkortet, inte brydde sig eller inte förstod systemet. Den 

lageransvarige visade det hur han fortsatt arbeta efter samma koncept, men anpassat det till 

något som fungerar utan synliga styrkort. 

Både VD:n och produktionschefen påpekar också att arbetet med LP inte är något företaget 

kommer blir färdiga med, det är en ständigt pågående process. LP-gruppen samlas flera 

gånger varje år och byter erfarenheter och lär av varandras arbete. Blickarna vänds också 

externt för att lära av andra företag. Det har genomförts studiebesök på både Scania och Tetra 

Pak berättar VD:n. 

4.3.1 Observationer av 5S 

LP-gruppen sätter upp standarder och utformar direktiv för hur arbetet skall fortskrida. Som 

ett första steg beslutade den här gruppen om att verktyget 5S skulle införas. På olika fabriker 

och avdelningar drevs detta verktyg igenom olika snabbt. För att dagligen kunna följa hur 



 27	  

arbetet med 5S går på respektive avdelning finns särskilda tavlor på väggen i anslutning till 

respektive avdelning. Avdelningarna är uppdelade i olika områden på en karta där respektive 

område kan få en grön eller en röd magnet fastsatt. Sitter det en grön magnet på plats är 

området för tillfället godkänt medan en röd magnet betyder att något behöver rättas till. Målet 

är att det skall vara gröna magneter på samtliga områden och blir det en röd magnet 

någonstans bör detta åtgärdas vid lämpligt tillfälle. Varje avdelning har sin standard att 

efterfölja. 

För att exemplifiera strukturering som ett av de fem s:en finns det i anslutning till 

extruderingsmaskin 6101 en verktygstavla med uppmärkta platser för varje verktyg. Finns allt 

på rätt plats är området godkänt. Om en skruvmejsel saknas är området inte godkänt och 

behöver åtgärdas. Det skall finnas uppmärkta platser för allting, något som kallas för 

hemmaplatser. Riktlinjer för hur ett område skall se ut finns exempelvis också för sortering 

och städning. Ett annat av s:en är standardisera. EPL:er (enpunktslektioner) har skapats som 

en kort instruktion för hur ett visst arbetsmoment skall utföras. Poängen med dessa 

instruktioner är att alla skall utföra arbetsmomenten efter standard. Ett exempel hämtat från 

konverteringsavdelningen är när operatören skall fylla på med nytt material sker detta genom 

att den gamla plasten svetsas fast med den nya. Detta görs nu på samma sätt oavsett operatör, 

vilket är en skillnad mot hur det var tidigare. Instruktion kom till efter att en kund lämnat 

klagomål på ett visst sätt att svetsa. 

Arbetet med 5S bygger på att det när som helst skulle kunna ske en revision. Det som mäts är 

en ögonblicksbild av arbetet och vid revisionen betygssätts respektive s på en skala mellan ett 

till fem. En förbestämd standard styr vilka kriterier som gäller för arbetet med 5S på Trioplast 

Sifab. Är målet uppnått skrivs betyget med grön färg och annars med röd. För att följa 

utvecklingen sker det revisioner på samtliga avdelningar flera gånger per år. Det femte s:et 

har Trioplast Sifab valt att kalla för ”Se till” och har samma innebörd som självdisciplin. 

Figur 2 & 3 visar utvecklingen av arbetet på extruderings- och konverteringsavdelningen.  
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   Figur 2: Utvecklingen av 5s på extruderavdelningen; Trioplast Sifab 2014 

  

 
Figur 3: Utveckling av 5s på konverteringsavdelningen; Trioplast Sifab 2014 

4.3.2 Avdelningarnas åsikter om 5S 

Hur arbetet med LP yttrar sig på fabriken är lite olika beroende på vem som tillfrågas, men 

genomgående nämner många 5S när LP kommer på tal. Enligt resultatet från frågeformuläret 

framgår att många tycker att LP är synonymt med att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. 
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I våra intervjuer är det dock många som beskriver 5S som ett separat arbete och inte som en 

del av LP.  

 
Figur 4: Bästa beskrivningen av LP enligt frågeformuläret; Egen illustration 

 

Konverteringsavdelningen var den första avdelningen att införa verktyget 5S och vi får veta 

att detta har medfört en mycket bättre ordning och reda. Ett av de fem s:en är städa och enligt 

gruppledaren anstränger sig alla på avdelningen för att få detta att fungera. Ett exempel är att 

personalen ogärna vill lämna över en oreda till kommande skiftlag. Samtliga operatörer på 

avdelningen anser att det är mer rent och välstädat än vad det tidigare varit. De EPL:er som 

kommit upp på avdelningen verkar också vara uppskattade. Gruppledaren berättar att 

instruktionerna för standardutförandet utformats tillsammans. 

På extruderingsavdelningen fungerar också 5S bra men en del skiftlag nämner att det ibland 

blir oprioriterat. Skiftlag B antyder att det sunda förnuftet måste råda och att städning inte är 

prioriterat då exempelvis en maskin har fått något fel. Skiftlag B framhäver också att arbetet 

med EPL:er är positivt. En av skiftlagets medlemmar berättar att det kan ta flera år mellan att 

man utför olika arbetsmoment och då kan det vara bra att ha en standardinstruktion att följa. 

Skiftlag A tycker om delarna med 5S men upplever inte att det tas på lika stort allvar av alla 

på avdelningen. Skiftlag C, D och E ställer sig frågande till EPL:er och dess utformning. 

Oftast bestäms inte standardsättet för ett arbetsmoment tillsammans vilket leder till att alla gör 

på olika sätt utan att följa standarden. Däremot lyfter skiftlagen fram att ordningen på 

avdelningen har blivit mycket bättre. Hemmaplatser har underlättat det dagliga arbetet då 

personalen för det mesta slipper leta efter verktyg. 

Även underhållspersonalen och lagerpersonalen upplever att det är mycket bättre ordning runt 

om i fabriken idag. På den administrativa avdelningen upplever de flesta att det också blivit 
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en bättre ordning mot hur det varit tidigare även om det kan slarvas ibland. Säljaren förklarar 

att det krävs bättre ordning och reda på produktionsavdelningarna där alla delar på samma 

arbetsplats, den administrativa avdelningen har individuella kontor. Säljkoordinatorn är en av 

dem som är inne på att ordning och reda fungerar rätt bra på de olika kontoren och de 

gemensamma ytorna men att det finns mycket att förbättra i den digitala världen. Likväl som 

det finns standarder för hur ett skrivbord skall se ut borde det finnas lika hårda riktlinjer för 

hur dokument i datorn skall hanteras. 

4.3.3 Observationer av möteskulturen och ledarskapet 

Ett återkommande inslag på fabriken är att personal från alla delar av företaget varje morgon 

samlas i ett rum mellan produktionslokalen och fikarummet för att hålla ett möte. Mötena 

avser att gå igenom vad som kommer att hända under dagen och vilka ordrar som skall köras. 

De ger också en möjlighet att lyfta fram eventuella problem eller allmänna funderingar. 

Frågor som berör effektivitet, spill, orsaker till reklamationer osv. diskuteras även under dessa 

möten. Det är obligatoriskt för gruppledaren från respektive avdelning att delta och utöver 

gruppledarna är VD, produktionschef, säljkoordinator, planerings- och inköpsansvarig, 

leankoordinator och lageransvarig med. Det är frivilligt för övrig personal och under de tre 

möten vi deltog i var det i princip full uppslutning från samtliga i fabriken. Runt om i rummet 

sitter whiteboardtavlor med resultat från föregående vecka, instruktioner, frågor, ämnen som 

tagits upp, ämnen som skall diskuteras etc. Det är i regel produktionschefen som håller i 

mötet men ordet är att betrakta som fritt, vill någon framföra sin åsikt behöver personen inte 

vänta på att bli tillfrågad. 

Under ett av de möten som ägde rum vid studietillfället återkopplade produktionschefen till 

två frågor som diskuterats vid ett tidigare möte. En fråga berörde vilken standard som skulle 

gälla för placeringen av trioplastlogotypen. Det finns kunder som inte vill ha 

trioplastlogotypen på sina produkter och det diskuterades om ett exempel där detta nästan lett 

till en omfattande reklamation. VD, extruderingspersonal och planerings- och 

inköpsansvarige diskuterade om ett tillägg i tillverkningsordern var nödvändigt för att 

tydliggöra när logotypen inte skall vara med. Den andra frågan handlade om rutiner för 

överlämning till avlösande skiftlag. Veckan innan mötet hade det varit en konflikt om 

huruvida dessa rutiner följts och vilket ansvar andra skiftmedlemmar har att följa detta när 

gruppchefen är borta. 
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Dagligen fyller någon från respektive skiftlag, extruder likväl som konvertering, i siffror om 

hur mycket de har producerat och till vilket spill på en av whiteboardtavlorna. Det finns 

nyckeltal att följa och om inte målet uppnåtts skrivs siffrorna med röd färg. Är målsättningen 

uppfylld skrivs färgen i grönt. Siffrorna är inte till för att peka ut specifika skiftlag utan det är 

snarare trender som diskuteras. Tillsammans går alla igenom siffrorna på mötet och stämmer 

av varför inte vissa mål uppfyllts. Vid ett av mötena under studien var en stor andel siffror 

röda. VD:n menade att detta var en långsam men oroande trend för tillfället. För att uppnå de 

uppsatta målen handlar det i många fall om att ställa in maskinerna på ett högre tempo. En 

viss produkt diskuterades som tidigare kördes med ett högre tempo men som under senaste 

tiden gått allt långsammare. Som förklaring till den nedåtgående trenden gavs som svar att det 

inte var möjligt att köra i ett högre tempo. Eftersom historiken visade annorlunda önskade 

VD:n en tydligare orsaksbeskrivning och en grundligare förklaring.   

4.3.4 Avdelningarnas åsikter om möteskulturen och ledarskapet 

Samtlig personal menar att den nya möteskulturen har gjort att det idag finns ett närmare 

samarbete mellan den administrativa avdelningen och produktionsavdelningarna. Detta verkar 

ha inneburit att det finns en större chans att vara med och fatta beslut än vad det gjort tidigare. 

 

Figur 5: Har LP påverkat möjligheten till beslutsfattning enligt frågeformuläret; Egen illustration 

 

Alla skiftlag på konverteringen lyfter fram möteskulturen som något mycket bra och alla 

känner sig uppdaterade om läget. Många antyder också att ledarskapet har förändrats till det 

bättre. Dagliga möten har också inneburit ett närmare samarbete på avdelningen. För en tid 

sedan tillsattes en ny produktionschef, intern rekryterad, som samtliga på avdelningen trivs 

mycket bra med. 
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På extruderingsavdelningen är samtliga fem skiftlag nöjda med den nya möteskulturen. En av 

skiftmedlemmarna på skift B hävdar att de idag får mer information än tidigare. Vidare 

berättar han att mötena givit en chans att gå igenom produktionsplaneringen fram till nästa 

dag klockan 12 för att stämma av att allt ser bra ut. Skulle något underligt upptäckas tas det 

upp på produktionsmötet direkt. Produktionsmålen som skrivs på tavlan i mötesrummet är till 

för att reda ut eventuella problem och inte för att hänga ut någon, men vissa verkar ta det 

personligt menar operatörer på skift A och B. Ett av skiftlagen antyder att ledningen endast är 

intresserad när det är röda siffror på tavlan, medan de inte bryr sig de dagar som det är gröna 

siffror. Överlag tycker alla skiftlag att ledningen i allt större omfattning lyssnar till de 

problem som lyfts fram. Som exempel nämner skiftlag B ett önskemål om en förbättrad 

råmaterialhantering vilket har tagit lång tid men nu verkar vara på gång. Skiftlag A och B 

antyder också att det är en tydlig skillnad på ledarskapet idag med en personligare ledarstil. 

Nuförtiden har produktionspersonalen och ledningen daglig kontakt vilket skiftlagen 

uppskattar. Skiftlag C, D och E menar att ledarskapet idag är ungefär som förut. De flesta är 

dock positiva till den nya produktionschefen. 

Även underhållspersonalen och lageransvarige anser att den nya möteskulturen är något som 

är riktigt bra och att det är lättare att få och delge information. Idag har de mer ansvar att styra 

över sitt område och den lageransvarige har möjlighet att genomföra egna idéer i större 

utsträckning. Vidare upplever de att ledarskapet idag är mycket bättre än det som varit 

tidigare, idag sker arbetet närmare varandra och chansen att få vara med och påverka vid 

beslut är större. 

Samtliga inblandade från den administrativa avdelningen tycker att den nya möteskulturen är 

något mycket bra. Den planerings- och inköpsansvarige berättar hur kommunikationen idag är 

bättre tack vare detta. Eftersom han är den som sköter produktionsplaneringen finns en chans 

att delge relevant information till skiftlagen samt att räta ut eventuella frågetecken vid dessa 

möten. Produktionschefen lyfter fram diskussionerna på mötena och att det är något som 

stärker samarbetet i företaget. Säljkoordinatorn berättar att problemlösningen idag är mycket 

effektivare än tidigare eftersom de som är berörda av ett problem samlas och försöker finna 

en lösning direkt. Vid samtal med produktionschefen visas en skiss över hur den nya 

råvarumaterialhantering ska se ut. Detta är ett projekt han arbetat med en tid efter önskemål 

från extruderingsavdelningen. Det är en stor investering därför skall det säkerställas att allt 

blir som det är tänkt. 
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4.3.5 Observationer av Teamarbetet 

Produktionspersonalen arbetar i olika skiftlag något som valt att benämnas som team. Även 

servicepersonalen och den administrativa avdelningen utgör olika team och bilder på alla 

teamen sitter uppsatta på väggen i rummet där produktionsmötena hålls. 

På konverteringsavdelningen har det tillkommit en gruppledare vilket är något som inte 

tidigare funnits. Detta verkar ha fallit väl ut eftersom gruppledaren ger snabb återkoppling till 

exempelvis planerings- och inköpsansvarige vid olika önskemål. Omstruktureringen har också 

inneburit att problemlösning idag sker tillsammans på avdelningen i första hand, gruppledaren 

är en förutsättning för att föra information vidare mellan skiftlagen.  

På extruderingsavdelningen har skiftlagen omstrukturerats sedan ett halvår tillbaka för att 

bättre balansera olika kompetenser och skiftlagen upplevs som sammansvetsade. Däremot 

brister kommunikationen mellan de olika skiftlagen på avdelningen och är något som kan 

förbättras. Det finns en standard för hur en skiftavlämning skall gå till men vid observationer 

skedde detta på olika sätt. Produktiviteten har ökat och även pressen på operatörerna vilket 

lett till ökade slitningar inom och mellan skiftlagen. Under tiden för studien bevittnades två 

högljudda konflikter. 

Något som uppmärksammades under tiden för studien var att avdelningarna innehöll 

sammansvetsade små grupper. Intrycket var att personal från de olika 

produktionsavdelningarna inte hjälpte kollegor från andra avdelningar. Arbetet med 

tillverkningen sker i mindre team på olika avdelningar, men teamen och avdelningarna hjälper 

inte varandra.   

4.3.6 Avdelningarnas åsikter om teamarbetet 

På konverteringsavdelningen tycker personalen att teamarbetet är bättre idag än tidigare. 

Förut körde varje operatör sin egen maskin från det att skiftet började till att skiftet slutade 

utan att hjälpa någon annan nämnvärt. Idag sker arbetet mer tillsammans och operatörerna 

inom avdelningen hjälps dessutom åt att köra en tredje maskin, i den mån det är möjligt. Flera 

operatörer lyfter fram att teamarbetet mellan de båda produktionsavdelningarna inte 

förbättrats nämnvärt. En av operatörerna förklarar att det är beror vilka personer som arbetar, 

det är personkemin som avgör hur bra samarbetet mellan avdelningarna blir. Något som 

däremot blivit mycket bättre är samarbetet med den administrativa avdelningen. De flesta 

verkar eniga om att detta till stor del har att göra med den nya möteskulturen, den nya 
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produktionschefen och en ökad delegering till avdelningens gruppchef. Gruppledaren har 

enligt både produktionschefen och VD:n vuxit med uppgiften. Enligt gruppledaren får alla ta 

mer ansvar än tidigare och han upplever att operatörerna har större inflytande vid 

beslutsfattning både vad det gäller planering och utformning av produktion. 

En av gruppledarna på extruderingsavdelningen hävdar att kommunikationen är obefintlig 

mellan skiftlagen. Den överlämningsinstruktion som är framtagen är mest ett spel för galleriet 

som en annan operatör uttryckte det. Även extruderingspersonalen menar att samarbetet med 

konverteringspersonalen till stor del beror på personkemi. Flera operatörer säger att de hjälper 

personer de kommer bra överens med. Kommunikationen med det administrativa avdelningen 

har blivit bättre och samarbetet sker idag närmare än tidigare. 

Den administrativa avdelningen är enig om att teamkänslan på avdelningen blivit bättre. 

Företaget är tajtare idag vilket bidragit till ett närmare samarbete. Detsamma gäller för 

samarbetet med produktionsavdelningen. Säljkoordinatorn är inne på att det tidigare varit lite 

mer utav ett ”vi och dem” mellan produktionsavdelningen och administrationsavdelningen. 

 

 
Figur 6: Har LP påverkat teamkänslan enligt frågeformuläret; Egen illustration 

 

4.4 Övriga iakttagelser och åsikter 
Ett stort problem enligt extruderingsavdelningen är att det sker allt fler maskinomställningar 

per skift. Detta som en följd av en ökad produktionstakt och fler ordrar av mindre kvantiteter. 

Denna bild stärks av Trioplast Sifabs mätningar av nyckeltal i tillverkningen. Sedan 2009 har 

volymen per mantimme ökat med cirka tjugoåtta procent. Säljaren förklarar att den mindre 

storleken på kundordrarna delvis beror på att den “nya sortens” inköpschefer som inte köper 

på sig lika stora lager av emballage som tidigare. De köper helt enkelt mindre partier vid fler 

tillfällen. Problemet med detta är att arbetsbelastningen är som störst när en 
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maskinomställning skall genomföras. Ett projekt som bland annat leankoordinatorn och 

produktionschefen pratade om för att underlätta dessa omställningar var att utbilda 

konverteringspersonalen på ett eller ett par moment i omställningsprocessen. Tanken är att när 

en stor maskinomläggning sker skall sex personer hjälpa till istället för de tre som jobbar på 

extruderavdelningen. VD:n pratar om ett exempel han såg på ett studiebesök hos Tetra Pak i 

Lund där personalen tryckte på en knapp när en omställning skulle genoföras för att 

uppmärksamma medarbetare om att hjälp behövdes. VD:n menade att de har kommit långt i 

sitt arbete om de lyckas införa detta men var tveksam till om produktionspersonalen var 

mogen för denna förändring. Historien om studiebesöket på Tetra Pak har återberättats till de 

anställda. Ett skiftlag som under sitt arbetspass var en operatör mindre och besvikna på att de 

inte fick någon hjälp pratade om “trioplastknappen”, om någon trycker på den försvinner alla.  

På frågor angående materialförsörjningen och hur arbetet med lagerhållning ser ut ger 

produktionspersonalen en tydlig bild av att detta har blivit mer känsligt sedan införandet av 

LP. Detta beskrevs som ett allt större problem. Enligt både ekonomiansvarige och inköps- och 

planeringsansvarige är det ingen skillnad på hur mycket material företaget lagerhåller nu och 

hur det var innan införandet av LP. Här talar VD:n om ett sunt förnuft där minskade lager inte 

får orsaka längre genomloppstider vilket är en risk om det tar slut på material.  

Frågeformuläret avslutades med en fråga där personalen skulle ta ställning till om de trodde 

att LP var något som skulle kunna leda till en långsiktig förbättring, samtliga 31 respondenter 

svarade ja. 

 

 

Figur 7: Kan LP leda till långsiktig förbättring enligt frågeformuläret; Egen illustration 
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5. Analys 
	  
5.1 Varför Trioplast implementerat lean production	  
Om förändringsprocessen kopplas till Røviks (2012) forskning om organisationsrecept och de 

två infallsvinklar på hur sådana sprids, verktygs- och symbolperspektivet, pekar samtalet med 

Trioplast Sifabs VD på att förändringsinitiativet kom inifrån. Koncernledningen bestämde ett 

övergripande mål, att nå en årsvinst på 300 miljoner kronor, och fastställde sju fokusområden 

där åtgärder skulle vidtas för att nå det uppsatta målet. Produktion och tillverkning blev alltså 

ett av dessa fokusområden. Koncernen vände sig till sin omvärld, i form av en konsultbyrå, 

för att finna ett effektivt redskap. Tillsammans med konsulter skapades TPS (Trioplast 

Production System) som uttalat skulle genomsyras av LP. Beskrivningen stämmer bra in på 

att LP, som ett organisationsrecept, spred sig till Trioplast Sifab genom verktygsperspektivet. 

Detta kan dock vara en för enkel växel att dra. Faktumet att de vände sig till utomstående 

konsulter skulle till viss del kunna tolkas som en symbolisk handling. Vilka influenser 

konsulterna haft ifrån sin omvärld kan denna studie inte ge ett svar på, men det går inte att 

utesluta att konsultbyrån var påverkade av trender från omvärlden. Kanske föreslogs LP på 

grund av att det är en trend för tillverkande företag att genomföra denna typ av 

förändringar.        

Nahavandi (2014) skriver om interna och externa krafter som orsaker till att en organisation 

genomför en förändring. Utifrån VD:ns svar har en tolkning gjorts att förändringskraften i 

detta fall var intern. Motiveringen till att förändra sig var att uppnå ett bättre ekonomiskt 

resultat, bland annat genom att skapa ett nytt produktionssystem. Det är inte ovanligt att 

ekonomiska frågor ligger till grund för att en företagsledning vill genomdriva en förändring. I 

samtal med de anställda återgavs en entydig bild om att de tror att LP infördes på grund av 

ekonomiska faktorer, med fokus på att sänka kostnaderna bland annat genom små 

materiallager. Detta var också något produktionspersonalen beskrev som ett allt större 

problem. VD:n nämnde att LP kunde vara en metod för att sänka kostnader men inte genom 

minskat bundet kapital i materiallager om det leder till längre genomloppstider. Kostnaderna 

skulle minskas genom att eliminera onödigt slöseri. Problemet som produktionspersonalen 

beskriver behöver inte vara fel, men det kan vara så att allt bygger på en kommunikationsmiss 

eller en missuppfattning. Kommunikation är en viktig faktor vid förändringsarbete (Kotter, J. 

2007) och om visionen från Trioplast Sifabs ledning var att sänka kostnader utan att strama åt 
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lagernivåerna har de antingen misslyckats med själva visionen, eller med kommunikationen 

till personalen. En tidigare studie pekar på att det finns många aspekter av vad ett tillverkande 

företag vill förbättra när de inför LP. Att sänkta kostnader inte var den tyngsta anledningen, 

dock framhävdes det som en viktig aspekt (Drohomeretski, E. et al. 2013). Utifrån de 

nyckletal som Trioplast Sifab årligen sammanställer för att följa utvecklingen finns inget tal 

som direkt avser mäta lagerhållningskostnader. Det handlar snarare om att få ut så mycket 

som möjligt av de resurser som finns tillgängliga. Mindre spill, färre stopp i maskinerna, 

större volymer per mantimme till en lägre energiförbrukning bör betyda större output till 

mindre input.        

5.2 Förändringar som tillkommit med lean production	  

Valet av namn (TPS) ger en tydlig bild om varifrån initiativtagarna har hittat inspiration. TPS 

är för de flesta invigda i LP mer känt som en förkortning för Toyota Production System. 

Enligt Røvik (2012) är det vanligt förekommande att organisationer lånar koncept och idéer 

från sin omvärld, i vissa fall tar det sig i uttryck genom imitation, eller delvis imitation. I detta 

fall rör det sig inte bara om valet av namn. Några, men långt ifrån alla, av de verktyg och 

termer som är kopplat till LP är något som Trioplast Sifab aktivt arbetar med. Ett konkret 

exempel på det Røvik (2012) kallar för delvis imitation är det kanbansystem som 

lageransvarig berättade om. Han arbetar efter principen men har fått anpassa utförandet till 

förutsättningarna. Både administrations- såväl som produktionspersonal påpekade att det inte 

går att tillämpa alla delar av konceptet. Att en organisation väljer att anpassa och omforma ett 

recept till den egna lokala miljön är mycket vanligt. Røvik (2012) skriver om 

organisationsinterna översättningar som en form av bearbetning där receptet omvandlas till 

något begripligt i sitt nya sammanhang.              

När Trioplastkoncernen beslutade att införa TPS hade anläggningen i Sundsvall redan en 

strategi som i vissa avseenden överensstämmer med några av Likers (2009) fjorton principer. 

Trioplast Sifab hade exempelvis långt innan införandet av LP bedrivit en kundorderstyrd 

tillverkning (tredje principen). Detsamma gäller Likers (2009) fjärde princip, att jämna ut 

arbetsbelastningen. Målet är att ha en fortlöpande tillverkning dygnet runt, sju dagar i veckan 

som är jämn och effektiv. Likers (2009) femte princip om att stoppa processer för att göra rätt 

från början är inte applicerbart på extruderingsavdelningen. Detta eftersom det tar lång tid att 

få maskinen till full kapacitet efter ett stopp.  
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5.2.1 5S 

I den LP-grupp som sattes samman av koncernen beslutades att ett första steg för att arbeta 

med LP skulle vara att införa verktyget 5S. Røvik (2012) är inne på att en konkretisering kan 

behöva göras för att förtydliga ett koncept. Genom att börja implementera verktyget 5S 

skapades något konkret att arbeta med. Ett av de fem s:en är städa, något som de flesta vet hur 

det går till. När ett område går från att vara smutsigt till att bli städat syns också resultatet 

direkt, vilket kan skapa en positiv känsla till verktyget. Många verkar dock ha svårt att skilja 

på vad som är LP och vad som är 5S. Den bild som återges på många håll är att det är två 

skilda verktyg. Enligt Moyano-Fuentes och Sacristán-Díaz (2012) finns det ett tydligt 

samband mellan personalens förståelse av ett begrepp och dess effekt. Det kan därför vara 

viktigt att klargöra att 5S är ett verktyg av LP. 

Som Liker (2009) nämner är 5S ett verktyg som stärker samarbetet samtidigt som det har till 

uppgift att eliminera slöseri. S:en har olika fokusområden som sortera, strukturera, städa, 

standardisera samt självdisciplin (eller se till som Trioplast valt att kalla det). Trioplast Sifab 

har tagit fram ett sätt att utvärdera hur arbetet med respektive s har fortskridit. Flera gånger 

årligen görs dessutom revisioner för att mäta utvecklingen. Det enkla system med färgade 

magneter på tavlor placerade vid respektive avdelning stämmer bra överens med Likers 

(2009) sjunde princip, strävan efter visuell styrning för att undvika att dölja problem. På ett 

enkelt sätt används färgerna som ett tecken på att något är bra eller behöver åtgärdas. 

Likers (2009) sjätte princip om att skapa standardiserade arbetssätt utifrån den samlade 

kunskap som finns för stunden stämmer bra in på konverteringsavdelningen. På 

extruderingsavdelningen verkar inte standardutförandet bestämmas tillsammans vilket gör att 

en del operatörer ställer sig frågande till dem. Avdelningens komplexa processer, där det kan 

ta flera år mellan att en operatör utför ett visst moment, skapar däremot en efterfrågan av 

standarder. Olivella, Cuatrecasas, Gavilan (2008) menar att uppmuntran och delaktighet är 

viktigt i arbetet med standarder. Dessutom bör det vara de som arbetar närmast 

arbetsmomentet som skall utforma den för stunden bästa standarden. En delaktig personal 

som är involverade i arbetet ökar enligt O´Brien (2002) möjligheterna att lyckas genomdriva 

en förändring. Genom att fastställa en standardinstruktion som är fritt fram för operatören att 

förbättra skapas en möjlighet att arbeta med ständiga förbättringar vilket är centralt i LP och 

benämns som kaizen. Detta är också vad Likers (2009) fjortonde princip handlar om. Som 

Drohomeretski et al. (2013) är inne på kan arbetet med ständiga förbättringar leda till ett 

snabbare genomflöde samt minskat spill i produktionen. Den standardinstruktion som tagits 
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fram på konverteringsavdelningen med ett visst sätt att svetsa plasten går att koppla ihop med 

detta. Eftersom alla operatörer svetsar plasten på ett likadant sätt, vilket är det sätt som 

kunden vill ha, minskar risken för att kunden skall reklamera plasten. Verktygstavlorna som 

finns uppsatta i anslutning till de olika produktionslinjerna är ett led i företagets arbete mot en 

strukturerad arbetsplats där de verktyg som behövs har en tydligt markerad hemmaplats. 

Strukturen sparar både tid och minskar frustration eftersom operatören slipper att leta. 

På den administrativa avdelningen bedrivs också ett 5S-arbete vilket tyder på att det är ett 

verktyg hela företaget skall arbeta med. Det handlar om att ha rent och snyggt i mötesrummen 

och på skrivborden. Kotter (2007) är också inne på att ingenting undergräver ett 

förändringsarbete så mycket som när betydelsefulla individer inte är konsekventa mellan vad 

de säger och vad de gör. Det kan därför tyckas vara en god idé att även den administrativa 

avdelningen arbetar efter 5S. 

5.2.2 Möteskulturen och ledarskapet 

På de dagliga produktionsmötena finns en kravbild för vissa personer att delta medan det för 

andra är frivilligt. Som nämnts var det många fler än de som var tvungen att delta på mötet 

som var närvarande. Detta tyder på att det finns ett intresse att ta del av information som 

förmedlas ut. O´Brien (2002) menar att delaktighet hos organisationens medlemmar är en 

grundläggande faktor för att lyckas med organisationsförändringar. De dagliga målen 

visualiseras i gröna eller röda siffror på de stora whiteboardtavlorna i mötesrummet och på så 

sätt får alla en ögonblicksbild över läget. Återigen stämmer detta väl överrens med Likers 

(2009) sjunde princip där det på ett enkelt och tydligt sätt synliggörs information för att 

undvika dolda problem. På produktionsmötena lyfts problem fram direkt vilket kan ses som 

en del av Likers (2009) andra princip där kontinuerliga processflöden skall skapas för att lyfta 

upp problem till ytan. Olika avdelningar länkas samman och de som är berörda kan reda ut 

eventuella oklarheter. Som nämnts togs en sjunkande produktionstakt på en viss produkt upp 

vilket är ett utmärkt exempel på detta. Den administrativa avdelningen som hade historisk 

data gav produktionspersonalen till uppgift att söka orsaken. Likers (2009) tolfte princip säger 

att det är viktigt att se saker med egna ögon, inte lita blint på en dataskärm eller en 

medarbetare. Prova själv istället för att lyssna på vad andra sagt, ta reda på orsaken ifall det 

som sagts är korrekt.  

Kotter (2007) menar att kommunikation är grundläggande i förändringsarbete. Dessa 

produktionsmöten är utmärkta tillfällen att sprida relevant information då alla kan ta del av 
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den. Eftersom det finns delaktighet och intresse att närvara på mötet finns här ett gyllene 

tillfälle att diskutera det som är intressant. Mötenas öppna struktur där det är fritt fram för alla 

att säga vad de tycker tenderar att skapa intressanta diskussioner. 

Möteskulturen har gjort att arbetet idag sker närmare varandra än tidigare och det verkar som 

att klyftan mellan administration och produktion har minskat. Idag finns en större chans att 

vara med och bestämma och det sätts ett värde till allas åsikt. Genom att delegera ut ansvar 

och låta organisationens medlemmar vara med vid beslutsfattningen skapas förutsättningar för 

att förändringen inte skall motsättas. Frågeformuläret visar också på att de flesta anser att det 

idag i större mån går att påverka beslut som fattas. På de dagliga produktionsmötena finns 

ledaren tillgänglig vilket medför att han kan räta ut eventuella frågetecken. Detta är viktigt för 

att individen skall förstå sin roll i förändringsarbetet som Self (2007) är inne på. Från 

extruderingsavdelningen upplever operatörerna att det idag lyssnas på förslag som kommer 

från avdelningen men att det ibland tar lång tid innan de verkställs. 

Råvarumaterialhanteringen är ett exempel på detta vilket kan kopplas till Likers (2009) 

trettonde princip där beslut fattas långsamt och i konsensus. 

Under intervjuerna skapades en bild av att mycket har blivit bättre sedan införandet av LP. 

 Frågeformuläret styrker detta eftersom samtliga visar en tilltro till förändringsarbetet. Detta 

tyder på att ett gott ledarskap lyckats skapa rätt attityder så att många fått en tilltro till den 

föreslagna förändringen. En av nyckelfaktorerna för ett förändringsarbete skall lyckas är just 

ett gott ledarskap där ledningen tydliggör att den föreslagna vägen är den rätta vilket både 

Self (2007) och Nahavandi (2014) är inne på. Både VD och produktionschef beskriver 

förändringsprocessen som något långsiktigt företaget aldrig kommer bli färdigt med. Detta 

stämmer överens med Likers (2009) första princip om långsiktigt tänkande.  

5.2.3 Teamarbetet 

Vid intervjuerna framkommer det att teamarbetet har blivit bättre. Arbetet inom 

avdelningarna sker idag närmare än tidigare. Frågeformuläret styrker detta då 24 av 31 

tillfrågade anser att det märks en liten alternativt en tydlig positiv skillnad på teamarbetet. 

Likers (2009) tionde princip handlar om att utveckla enastående människor och att team skall 

sättas ihop med olika kompetenser. Syftet bakom att omstrukturera skiftlagen på 

extruderavdelningen var till viss del för att fördela olika kompetenser så att skiftlagen skulle 

prestera likvärdiga resultat.  
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Likers (2009) nionde princip handlar om att utveckla ledare som förstår arbetet och därför 

förespråkas en intern rekrytering. Detta är något som har skett på konverteringsavdelningen 

där en av operatörerna fått en roll som gruppledare som alla verkar vara nöjda med. 

Detsamma gäller produktionschefen som är internt rekryterad och har samtliga operatörernas 

respekt.  

Båda produktionsavdelningarna samt servicepersonalen anser att de idag har ett närmare 

samarbete med den administrativa avdelningen och det är något som uppskattas. Åsikten 

delas av den administrativa avdelningen och samtliga anger möteskulturen som den främsta 

anledningen till detta. Diskussionerna och problemlösningen tillsammans har stärkt banden. 

Mellan de båda produktionsavdelningarna däremot verkar det inte som att samarbetet är bättre 

idag än tidigare och det som avgör samarbetsvilligheten verkar vara personkemin. 

Informationsutbytet mellan de olika skiftlagen på extruderingsavdelningen verkar vara något 

som går att förbättra. Samarbetet i arbetsgruppen är viktigt men samarbetet mellan olika 

arbetsgrupper och avdelningar är minst lika viktigt för att det skall ha någon effekt på hela 

varuflödeskedjan menar Seppälä och Klemola (2004). 

5.2.4 Kommande arbete med lean production 

Det största problem som personalen upplever, framförallt på extruderingsavdelningen, är 

kopplat till att det blir allt fler omställningar på maskinerna per skift. Dessa omställningar ger 

en ökad arbetsbelastning samt att de bidrar till stress. Ju längre tid omställningen tar desto mer 

spill producerar maskinerna. Bjørnland, Persson och Virum (2010) skriver om begreppet 

SMED som ett verktyg i LP för att kartlägga och effektivisera processer vid 

maskinomställningar. Detta verktyg omtalades också av leankoordinatorn, produktionschefen 

och VD:n som något aktuellt för att bemöta problemet. En idé inspirerat av ett studiebesök har 

börjat omtalas på företaget, att få personal från en annan avdelning att sluta upp till 

extruderingsavdelningen för att underlätta i omställningsprocessen. Denna förändring av 

arbetsuppgifter över avdelningsgränserna är dock inte oproblematisk. Samarbetet mellan 

avdelningarna har traditionellt sett varit begränsat och ledningen uttryckte viss oro för hur ett 

sådant förslag skall mottagas. 

Nahavandi (2014) beskriver att motståndsfaktorer kan förstås ur tre perspektiv; 

organisatoriska, individuella och gruppmässiga. Mycket tyder på att samtliga av dessa 

perspektiv kommer att utgöra ett motstånd till denna typ av förändringsarbete. Historiskt sett 

samarbetar avdelningarna sällan och det kommer med all säkerhet ifrågasättas varför en 
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avdelning skall hjälpa en annan. Likväl som det finns arbetspass med många omställningar 

finns det dagar då extruderingspersonalen tillverkar längre orderserier och då sjunker 

arbetsbelastningen. Om och när detta förändringsarbete påbörjas är det viktigt att ge det tid. 

Det handlar i detta fall om en omfattande förändring där ett helt nytt beteende och en helt ny 

syn på personalens ansvar för arbetsuppgifter skall få fäste. Nahavandi (2014) berör just 

företagsledningens utmaning och ansvar i Förändringsmodellen. För att kunna genomdriva en 

omfattande förändring behöver anledningen bli klar och tydlig för personalen. Detta utgör den 

första viktiga fasen av modellen (unfreezing). Bara om personalen förstår att förändringen är 

viktig finns förutsättningar att den kan lyckas. När arbetet väl är igång kommer personalen 

behöva stöttning och fortsatt information om varför det nya arbetssättet är viktigt (change). 

För att förändringen skall bli permanent underlättar det om personalen blir belönade och 

uppmuntrade i det nya arbetssättet även efter att förändringen genomförts. Detta för att se till 

att det nya förblir (freezing) (Nahavandi, A. 2014).                    

	  

Det är viktigt för en organisations överlevnad att kunna möta och hantera nya utmaningar. 

Men det är samtidigt inte ovanligt att det uppstår ett motstånd när något skall förändras i en 

organisation. En aspekt till varför förändringsarbete uppfattas som negativt menar Burnes 

(2011) är att många av dessa initiativ misslyckas och att detta urvattnar förändringsprocesser 

eftersom de inte förändrade någonting. Om ledningen får med sig personalen ökar chansen för 

att förändringen kommer att bli permanent. Men här i ligger också en svag punkt för 

implementering av LP och dess verktyg enligt Moyano-Fuentes och Sacrisán-Diaz (2012). 

Ledningens och personalens engagemang lyfts ofta fram som en viktig förutsättning för att LP 

skall lyckas men det finns ingen gyllene regel för ur man skapar ett sådant engagemang 

(Moyano-Fuentes, J. Sacristán-Díaz, M. 2012).	  
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6. Diskussion & Slutsats 
I den här delen kommer vi att återknyta till det vi avsett undersöka med denna rapport, 

nämligen att förklara varför en företagsledning beslutat att implementera LP samt redogöra 

för hur detta förändringsarbete operationaliserats och mottagits runt om i företaget.   

 

Hela den reform som Trioplast Sifab i Sundsvall har genomgått bygger från början på en 

målsättning från koncernledningen om bättre lönsamhet. Strategin för tillverkningen blev ett 

av flera fokusområden för att uppnå målet. Att LP blev synonymt med åtgärder som 

koncernen avsåg speciellt riktade mot tillverkningen tycker vi visar att det skett en tolkning, 

omformning och anpassning av begreppet. LP är inte bara en strategi för att styra ett 

fabriksgolv, det är något som skall sätta sin prägel på hela företaget. Trioplast Sifab har varit 

öppna med att de valt ut delar av begreppet LP och anpassat verktygen till lokala 

förutsättningar. Vi tror att detta har underlättat införandet och skapat en tilltro till 

förändringsarbetet runt om i företaget. De förändringar som visade sig tydligast under studien 

var framförallt arbetet med verktyget 5S, möteskulturen och ambitionen att få ett ökat 

teamarbete. 

 

För många av de anställda verkar LP och 5S vara synonymer. Den tolkningen eller 

missuppfattningen är i sig inte konstig. Arbetet med 5S är den åtgärd som företagsledningen 

från första början prioriterat vilket skapade något konkret att arbeta med. Vi tror att detta var 

ett medvetet val av ledningen för att skapa en tilltro till förändringsarbetet där det tidigt blev 

synliga resultat. Ett systematiskt arbete med verktyget bör leda till minskat slöseri av resurser 

i form av tid, material och genom att eliminera risken för att någon utför en process 

ineffektivt eller felaktigt. Arbetet med 5S har dessutom haft positiva effekter på arbetsmiljön. 

Det borde göras tydligare för samtliga att 5S är ett av flera verktyg för att uppnå en resurssnål 

produktion. Arbetet med 5S är en byggsten i helhetsarbetet med LP. För att få personalen att 

arbeta efter standardiserade moment är det viktigt att operatörerna tillsammans delar bilden av 

vad som är den bästa metoden för arbetsmomentet. Vi tror att standarder kommer att följas 

bättre om fler operatörer är delaktiga i utformningen. På konverteringsavdelningen är detta 

arbete enklare att utföra eftersom det finns en gemensam gruppledare på plats varje dag som 

kan utforma och sammanlänka standarden med de olika produktionsskiften. För 
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extruderingsavdelningen skulle det behövas en samordnare som samlar input från samtliga 

fem skift och utefter detta formar den bästa standarden.   

 

Genom den nya möteskulturen har företaget lyckats skapa ett engagemang och en delaktighet 

bland många av operatörerna. Mötesstrukturen verkar få alla att känna sig uppdaterade vilket 

tyder på att företagsledningens information når ut. Produktionsmötena är en utmärkt kanal för 

att få ut viktig information. Klyftan mellan produktions- och administrationsavdelningen har 

minskat vilket till stor del verkar ha att göra med kortare kommunikationsvägar. Vi tror att 

produktionsmötena är en starkt bidragande orsak till detta.  

 

Teamarbetet och teamkänslan upplever många som bättre idag än innan införandet av LP, 

men samarbetet har svårt att röra sig mellan de två produktionsavdelningarna. Vi anser att 

företaget bör fokusera på ett ökat samarbete mellan avdelningarna med målet att hjälpa 

varandra när arbetsbelastningen är som störst för respektive avdelning. Detta borde inte vara 

någon omöjlighet då det är en förhållandevis liten arbetsplats och det verkar också vara något 

som det finns planer på att förbättra.  

 

När vi analyserar företaget efter Likers (2009) principer visar resultatet att mycket stämmer in 

på verksamheten. Det är dock svårt att avgöra om allt detta har med införandet av LP att göra. 

Delar av principerna fanns redan innan förändringsarbetet påbörjades. Mycket av innehållet 

från principerna tycker vi bör betraktas som sunt förnuft och normala managementfrågor som 

företag i alla tider behövt förhålla sig till. Beträffande det problem som nämnts angående 

materialfrågor har vi märkt att produktionspersonalen beskriver detta som en följd av LP. Den 

administrativa avdelningen menar att de inte gjort någon ändring av detta sedan införandet av 

LP. Vi tror problemet är att företaget inte anpassat materialförsörjningen tillräckligt mycket 

till det faktum att företagets kunder idag köper mindre kvantiteter vid fler tillfällen. 

 

LP infördes för att minska kostnader och slöseri av resurser. Trioplast Sifab använder några 

av verktygen, med sunt förnuft anpassade till företagets förutsättningar, för att uppnå önskad 

effekt. Förändringsarbetet har inneburit en förbättrad kommunikation, förändrat ledarskap och 

en större delaktighet på arbetsplatsen. Dessutom har förändringsarbetet medfört goda 

förbättringar av arbetsmiljön. Hela företaget har en tilltro till att LP kan leda till långsiktiga 

förbättringar.    
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6.1 Studiens kunskapsbidrag 
Den här studien visar hur ett företag valt att implementera LP för att minska kostnader och 

slöseri av resurser. Införandet av LP har haft effekter som genererat en bättre ordning och 

reda, ett närmare samarbete och ett stort engagemang hos personalen. I linje med tidigare 

studier har delaktighet, ledarskap och kommunikation varit nyckelfaktorer i 

förändringsarbetet vilket skapat en mycket god grund att bygga vidare på för att i framtiden 

fortsätta uppnå förbättringar. Företaget har dessutom en förståelse för att LP inte är något som 

de kommer att bli färdiga med vilket är en viktig insikt för att kunna arbeta med ständiga 

förbättringar.  

6.2 Metoddiskussion  
Valet att genomföra en fallstudie anser vi som en lämplig och legitim metod för att det inom 

angiven tidsram gav oss möjligheten att träffa medlemmar från hela företaget. Det var dock 

inte oproblematiskt att genomföra och i efterhand återge intervjuer som ägt rum under 

respondenternas pågående arbetspass. Detta uteslöt exempelvis möjligheten att spela in 

samtalen. Det skall dock tilläggas att samtalen oftast blev mer naturliga och avslappnade när 

de ägde rum ute i produktionslokalen. Hade vi fått genomföra samma fallstudie igen skulle vi 

ansträngt oss mer för att kunna få en möjlighet att spela in samtalen istället för att anteckna 

löpnade under intervjuns gång. Valet av att kombinera flera metoder för insamling av data 

tycker vi föll väl ut. Somliga respondenter hade exempelvis lätt att uttrycka sig muntligt och 

delgav gärna sina åsikter medan andra var mer reserverade. Genom frågeformuläret och 

observationerna känner vi oss trygga i att i princip samtliga anställda har bidragit till studiens 

empiriska grund. För att kunna redogöra en mer uttömmande analys till varför Trioplast Sifab 

implementerat LP skulle studieobjektet möjligen utökats till att innefatta medlemmar från den 

externa konsultbyrån samt fler medlemmar från den av koncernen tillsatta LP-gruppen.  

6.3 Förslag på vidare forskning 
Vi anser att det skulle vara av intresse att genomföra en studie, med likadan 

undersökningsdesign, på ett annat tillverkande företag av samma storlek som genomgått 

liknande förändring som Trioplast Sifab. Eftersom begreppet LP innehåller många delar och 

verktyg skulle det vara av intresse att jämföra vilken taktik som anammats under 

implementeringsfasen för att se skillnader och likheter i utfallen av förändringsarbetet. 
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Det skulle också vara intressant att med samma undersökningsdesign genomföra fallstudier på 

de andra tillverkningsanläggningarna inom Trioplast-koncernen. Bland de olika företagen 

inom koncernen finns en variation i kapacitet och antal anställda. Vi tror att förändringsarbete 

kan vara ännu mer komplext på en större arbetsplats.     
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Bilagor 

Bilaga 1 (intervjufrågor) 
 

Först kommer teman på frågorna, de underliggande ämnena fungerar som stöd ifall 

respondenten har svårt att finna ord. 

 
1. Varför tror du att Trioplast Sifab har börjat med LP? 
- Lönsamhet 
- Sänka kostnader 
- Få bättre ordning och städning 
- För kundernas skull 
- För att minska reklamationer 
- För att alla andra gör detta 
 
2. Hur påverkas du av LP i ditt dagliga arbete? 
- Standarder i hur du utför dina arbetsuppgifter 
- Är det bättre ordning än förr, hittar du de saker du söker 
- Teamarbete  
- Känner du dig förvirrad av olika begrepp (JIT,Kanban, Kaizen, SMED, MOS) 
- Hur löser ni problem, quickfix eller en grundligare problemlösning 
 
3. Hur arbetar din arbetsgrupp med LP? 
- Är det något ni har i åtanke varje dag 
- Självständigt eller mer tillsammans  
 
4. Tycker du LP är till nytta för dig i ditt arbete? 
- Mindre stress 
- Får du vara med och bestämma och förbättra  
- Mer kontroll som leder till att du får ryggen fri  
- Minskar risken att göra fel 
- Ökar det chansen till att göra rätt genom instruktioner och standarder  
 
5. Vad har förändrats med Lean? (Bra/dåligt/inget) 
- 5 S 
- Är det skillnad i arbetsbelastningen 
- Är det bättre ordning på arbetsplatsen 
- Funkar teamarbetet bra tycker du 
- Är arbetet och arbetsmomenten tristare idag 
- Är det för hård kontroll, för mycket dokument? 
- Känner du dig mer eller mindre tvingad att göra saker utifrån en bestämd mall? 
- Materialförsörjning och lagerhållning, åsikter om detta? 
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Bilaga 2 (Frågeformulär) 
	  

 
Tack för att du svarar på våra frågor, vänligen kryssa bara för ett alternativ på respektive 

fråga.  
 

Fråga 1: Vad tycker du är den bästa beskrivningen av lean production? 
(kryssa för det alternativ som du tycker stämmer in bäst) 

 
□ Att det är ett sätt för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen 
□ Att det är viktigt att arbeta i team 
□ Det är en metod att kunna sänka kostnaderna för företaget 
□ Det är ett sätt att jobba för att få nöjdare kunder 
□ Det handlar om att undvika att det ska uppstå fel i produktionen 
□ Det viktigaste är att alla utför arbetsuppgifter på samma sätt 

 
Fråga 2: Har arbetet med lean production påverkat ”team-känslan” positivt på 

arbetsplatsen? 
(kryssa för det alternativ du tycker stämmer in bäst) 

 
□ Nej 
□ Ja, det märks en liten skillnad 
□ Ja, det märks en tydlig skillnad 
□ Jag förstår inte frågan! 
□ Vet ej, jag jobbade inte här före införandet av lean production 
 

Fråga 3: Har arbetet med lean production påverkat din möjlighet att påverka vilka 
beslut som fattas på arbetsplatsen? 

(kryssa för det alternativ du tycker stämmer in bäst) 
 
□ Det är ingen skillnad mot hur det var tidigare  
□ Nej, jag har för det mesta ingen chans att påverka de beslut som fattas 
□ Ja, min chans att påverka vid beslutsfattningen är större än tidigare 
□ Vet ej, jag jobbade inte här före vi började arbeta med lean production 
 
Fråga 4: Har arbetet med lean production inneburit mer ”pappersarbete” och hårdare 

kontroller på arbetsplatsen? 
(kryssa för det alternativ du tycker stämmer in bäst) 

 
 □ Vet ej, jag jobbade inte här före vi började arbeta med lean production 
 □ Ja, men det är inget problem 
 □ Ja, jag tycker det är ett problem 
 □ Nej, det är ingen skillnad mot tidigare 
 
Fråga 5: Tror du att arbetet med lean production kan leda till en långsiktig förbättring 

för Trioplast Sifab? (kryssa i det alternativ du tycker stämmer in bäst) 
 

  □ Ja   □ Nej 
 


