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Sammanfattning 
Studien har syftat på att undersöka vilka Leanprinciper som skulle kunna 
inkorporeras i ett mindre företag. Lean är ett uttryck som blir allt mer vanligt bland 
företag som strävar efter att finna nya sätt att förbättra sig och bli mer 
konkurrenskraftiga på marknaden. Lean som helhet kan ses som metoder till att 
effektivisera arbetsprocesserna i en verksamhet genom att minska spill och öka 
kundvärdet. Företaget som undersöks i studien är Lundkvist Trävaru AB, ett mindre 
företag lokaliserat i Piteå, i norra Sverige. Deras huvudprodukt är att bygga 
väggblock som sedan kan monteras ihop till bland annat garage, fritidshus och 
förråd. Studien genomfördes med besök på företaget för deltagande observationer 
och intervjuer samt genomfördes en teoristudie för att hitta den information som 
ansågs väsentlig för att studera och analysera ämnet. Data sammanställdes därefter 
i form av värdeflödeskartor och spagettidiagram över processen i företagets fabrik. 
En MUDA-analys genomfördes över den större delen av verksamheten för att 
lokalisera vart det kan uppkomma spill och vilka förbättringar som skulle kunna 
genomföras för att motverka detta spill. Ett kapacitetprocessindex (Cp) och ett 
specifikt kapacitetsprocessindex (Cpk) togs fram för att jämföras mot de siffror som 
finns i teorin. Resultatet visade att det finns goda möjligheter att genomföra 
förbättringar i företaget med Leanprinciper och MUDA-analysen gav förslag om 
olika förbättringsmöjligheter.  De framtagna Cp- och Cpk - indexen gav ett otydligt 
resultat vilket troligen berodde på att det var en svår process att använda till just den 
typen av beräkning. Slutsatsen av studien visar att den har genererat i ett resultat 
och att det finns goda möjligheter till vidare studier.  

Nyckelord: Lean production, MUDA, Cp-index, Cpk-index, värdeflödeskartor, 
deltagande observationer.  
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Abstract 
The aim of this study was to research which Lean principles that could be 
incorporated in a small company. Lean is a more and more common expression 
that has become popular among companies that strive to find new ways of 
improvement and creating ways to compete on the market.  Lean as whole can be 
viewed as methods to increase the effectiveness of ones working processes through 
handling waste and increasing customer value. The company that was chosen for 
this study was Lundqvist Trävaru AB, a small family company located in the city 
of Piteå in northern parts of Sweden. Their main product is to create wall blocks 
that can be assembled into garages, cottages and storage units. The study was 
constructed in physical visits to the company while conducting participatory 
interviews and observations. A theory study was also conducted to find information 
important to carry on studying and analyzing the subject. The collected data was 
compiled into value stream maps and spaghetti diagrams covering the work in the 
factory of the company, then a MUDA-analysis was made to locate different types 
of waste and suggestions of improvements to eliminate this waste. To quantify the 
study a capacity process index (Cp) and specific capacity index (Cpk) was 
calculated and compared to the numbers in theory. The results showed that there 
are good possibilities to implements Lean principles into the company. The Cp and 
Cpk -index that was calculated gave an unclear result, this probably as a result of it 
being a difficult process to demonstrate this type of calculation. The conclusion of 
the study is that it has given a result and that there are possibilities to conduct further 
studies on the subject.     

Keywords: Lean production, MUDA, Cp-index, Cpk-index, Value Stream 
Mapping, participatory observations. 



Effektivisering med hjälp av Lean – Hur kan  
principerna om Lean appliceras för att 
förbättra arbetsprocesserna i en organisation? 
Josefin Östmalm 2019-02-14 

v 

Förord 
Tack till Lundqvist Trävaru AB för att jag fick spendera tid hos er för att skriva min 
C-uppsats. Jag har lärt mig enormt mycket, stort tack! 

Även ett stort tack till min handledare Leif Olsson för din hjälp och stöd under 
arbetets gång och ett sista tack till Anna Burman som vänligen tog emot mig på 
studiebesök hos Lindbäcks Bygg AB.  



Effektivisering med hjälp av Lean – Hur kan  
principerna om Lean appliceras för att 
förbättra arbetsprocesserna i en organisation? 
Josefin Östmalm 2019-02-14 

vi 

Innehållsförteckning 
SAMMANFATTNING ...............................................................................................................III 

ABSTRACT ............................................................................................................................. IV 

FÖRORD ................................................................................................................................. V 

TERMINOLOGI ..................................................................................................................... VIII 

1 INTRODUKTION ............................................................................................................. 1 
1.1 INLEDNING - LEAN ...................................................................................................... 1 
1.2 BAKGRUND OCH PROBLEMMOTIVERING ........................................................................... 1 
1.3 ÖVERGRIPANDE SYFTE ................................................................................................. 2 
1.4 FÖRETAGET I STUDIEN.................................................................................................. 3 
1.5 AVGRÄNSNINGAR ....................................................................................................... 3 
1.6 DETALJERAD PROBLEMFORMULERING .............................................................................. 4 
1.7 ÖVERSIKT ................................................................................................................. 4 
1.8 FÖRFATTARENS BIDRAG ................................................................................................ 4 

2 TEORI ............................................................................................................................. 5 
2.1 PRODUKTIONSSTYRNING – LEANS UPPKOMST. ................................................................... 5 
2.2 MUDA ................................................................................................................... 9 
2.3 KANBAN ................................................................................................................ 10 
2.4 5S........................................................................................................................ 11 
2.5 VÄRDEFLÖDESKARTOR(VÄRDEFLÖDESANALYS) .................................................................. 12 
2.6 CP OCH CPK INDEX ................................................................................................... 13 
2.7 SMÅ TILL MEDELSTORA FÖRETAG (SME) ........................................................................ 14 
2.8 IMPLEMENTERING AV LEAN I SME ................................................................................ 14 

3 INFORMATION OM FÖRETAG ....................................................................................... 16 
3.1 LUNDQVIST TRÄVARU AB ........................................................................................... 16 

4 METOD ........................................................................................................................ 17 
4.1 INLEDANDE METOD ................................................................................................... 17 
4.2 DATAINSAMLING HOS FÖRETAG .................................................................................... 17 
4.3 TEORISAMMANSTÄLLNING .......................................................................................... 18 
4.4 STUDIEBESÖK .......................................................................................................... 18 
4.5 ANALYS OCH SAMMANSTÄLLNING AV DATA ...................................................................... 19 
4.6 RELIABILITET OCH VALIDITET ........................................................................................ 19 
4.7 ETISKA ÖVERVÄGANDEN ............................................................................................. 20 

5 RESULTAT ..................................................................................................................... 21 
5.1 VÄRDEFLÖDESKARTOR ............................................................................................... 21 
5.2 INTERVJUSAMMANFATTNING ....................................................................................... 32 
5.3 OBSERVATIONSRAPPORTER, SAMMANSTÄLLNING I FORM AV MUDA ..................................... 33 
5.4 CP OCH CPK INDEX ................................................................................................... 35 
5.5 STUDIEBESÖK PÅ LINDBÄCKS BYGG AB........................................................................... 37 

6 ANALYS ........................................................................................................................ 38 
6.1 VÄRDEFLÖDESKARTOR - FABRIKSPROCESSEN .................................................................... 38 
6.2 LUNDQVIST TRÄVARU AB ........................................................................................... 39 



Effektivisering med hjälp av Lean – Hur kan  
principerna om Lean appliceras för att 
förbättra arbetsprocesserna i en organisation? 
Josefin Östmalm 2019-02-14 

vii 

6.3 MUDA - ANALYS ..................................................................................................... 39 
6.4 CP OCH CPK INDEX ................................................................................................... 40 
6.5 STUDIEBESÖK OCH SAMMANFATTNING ........................................................................... 40 

7 SLUTSATS ..................................................................................................................... 41 

KÄLLFÖRTECKNING ............................................................................................................... 43 

BILAGA A: STUDIEBESÖK PÅ LINDBÄCKS BYGG AB ................................................................. 49 

BILAGA B: VÄRDEFLÖDESANALYS SYMBOLER ........................................................................ 55 

BILAGA C: OBSERVATIONSRAPPORTER VECKA 15-18 2018 .................................................... 56 

BILAGA D: INTERVJU MED VD OCH VICE VD PÅ LUNDQVIST TRÄVARU AB ............................. 72 

 



Effektivisering med hjälp av Lean – Hur kan  
principerna om Lean appliceras för att 
förbättra arbetsprocesserna i en organisation? 
Josefin Östmalm 2019-02-14 

viii 

Terminologi  
 

Akronymer/Förkortningar 

TPS Toyota Production System.   

Jidoka 
 
 

Strävan efter kvalitetsförbättringar.  

Kaizen 
 

Kontinuerliga förbättringar. 

Heijunka 
 

Motivera de anställda i en organisation.  

Lean Olika principer och metoder som syftar på att förbättra 
och effektivisera arbetsprocesser och organisationer.  
 

SME Små till medelstora företag 
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1 Introduktion 
Kapitel 1.1 – 1.8 kommer att introducera studien, syftet, vilka avgränsningar som 
tagits hänsyn till och en överblick av studiens upplägg.  

1.1 Inledning - Lean 
Dagens företag arbetar ständigt efter att hitta nya förbättringsmöjligheter, vilken del 
av verksamheten det än gäller [1]. Organisationer som genomsyras av nyskapande 
processmetoder visar stora framsteg i deras verksamhet vilket leder till ett ökat 
kundvärde [2]. En av de olika processteorier som allt oftare tillämpas i 
organisationer är Lean [3]. Lean är ett begrepp för teorier som fokuserar på att 
utveckla arbetsprocesser och minska spill i en verksamhet som i slutändan lönar sig 
bäst för kunden [4]. De kan finnas flertalet olika konstellationer av Lean, bland 
annat Lean production och Lean management, det är ett brett begrepp som kan 
appliceras olika beroende på vilken typ av organisation det är [5]. Lean production 
är vanligt bland industriföretag och har visat stora framgångar hos den typen av 
företag[6], bland annat hos företaget Skanska. Skanska har med hjälp av att 
använda sig av Lean principer genomfört många lyckade projekt. Bland annat 
lyckades de under ett projekt bli färdig tidigare än schemalagt med hjälp av att under 
projektet fokuserade de på att använda sig av pull-systemet under planeringen. Med 
detta innebär det att företaget arbetade efter att förbereda och strukturera uppgifter 
innan projektets start vilket medförde att arbetet sedan kunde genomföras utan 
större problem. [7] 

1.2 Bakgrund och problemmotivering 
I dagens samhälle blir Lean ett allt mer etablerat begrepp bland företag [8]. Strävan 
efter att hitta förbättringar i arbetsprocesser inom industrin har genom historien 
visat sig vara stor [9]. Lean härstammar från företaget Toyota, en jätte inom 
bilindustrin vars arbetssätt har format Lean production. Efter andra världskriget 
kämpade företaget med att förbättra sin produktion varav Eiji Toyoda tog sig till 
USA för att studera och inspireras över hur de producerade deras produkter. Toyoda 
såg att förbättringar behövde genomföras inom Toyota och där började idén för 
The Toyota Production System att utvecklas som sedan blev bakgrunden till Lean 
production. [10] 

De olika teorier och metoder kopplat till Lean är många och kan vara svåra för 
företag att applicera mot sin verksamhet [11]. Studier har visat att det viktiga vid 
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en implementering av Lean inte är vilka typer av metoder man använder sig av utan 
snarare att det finns en generell öppenhet mot nya arbetssätt. Företag som vill 
implementera Lean måste ha en öppenhet mot att hitta och förstå problem inom 
deras organisation för att kunna förbättra dessa problem och utvecklas. [12]  

Att utveckla Lean i ett företag kan vara en svår uppgift, speciellt i ett mindre företag 
[13]. I en studie har mindre till medelstora företag undersökts som har anpassat sin 
verksamhet mot Lean principer. Studien visar att det kan vara en svårt rent 
finansiellt att göra förändringar mot Lean, men finns en öppenhet mot nya 
konceptet med ett bra ledarskap kan en förändring av verksamheten ske [14]. En 
annan studie hänvisar till fundamentala aspekter som noga planering, IT-utveckling 
och uppmärksamhet mot uppkomna fel, för att snabbt kunna korrigera dessa, är 
fundamental för att kunna lyckas med en applicering av nya metoder i 
verksamheten [15]. Det finns både för och nackdelar med att implementera Lean i 
ett företag. Det kan bli en kostsam affär om det genomförs felaktigt utan rätt 
metodhantering, men kan även frambringa stora förbättringar och ökat kundvärde 
[16]. Många företag misslyckas vid deras implementation av Lean, detta ofta på 
grund av en icke godtagbar ledning och planering. Ett företag som har ett öppet 
företagslandskap inom verksamheten, har god kunskap om ämnet, kan se långsiktig 
utveckling och hela tiden vill förbättras har goda möjligheter att lyckas med sin 
implementation av Lean. [17]  
 
Mindre och medelstora företag utgör en stor del av industriverksamheten och deras 
organisationskultur kan se olika ut jämfört med ett större företag. Tidigare studier 
har visat att det är mer troligt att ett större företag väljer att implementera Lean i 
deras verksamhet än ett mindre företag. [18] Det är därför relevant att studera hur 
Lean kan påverka ett mindre företag, undersöka om en implementation är 
nödvändig och diskutera vilka parametrar som kan påverka en möjlig 
implementation av Lean principer i en verksamhet.    
 

1.3 Övergripande syfte  
Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur Lean kan appliceras i små 
och medelstora företag. Studien syftar till att undersöka hur Lean kan användas för 
att effektivisera arbetsprocesserna i dessa typer av företag. Studien hoppas medföra 
en ökad kunskap om arbetsprocesser i praktiken samt frambringa en djupare 
kunskap om Lean och de olika metoder som omfattar ämnet.   
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1.4 Företaget i studien 
I den här studien kommer ett företag undersökas för att kunna studera hur deras 
arbetsprocesser fortlöper. Studien tillämpar att undersöka hur företaget för tillfället 
arbetar samt vilka typer av förbättringar som skulle kunna genomföras sett mot de 
olika teorier som finns kring Lean. Det företag som kommer att undersökas i 
studien är Lundqvist Trävaru AB. Det är ett familjeägt företag med affärsidé att 
leverera färdiga byggsatser till kunder som de i sin tur sedan enkelt kan bygga ihop, 
till exempel till ett garage eller stall [19]. 

1.5 Avgränsningar 
Studiens avgränsningar är att ingen direkt implementering av Lean kommer att 
genomföras på grund av att tid eller komplett kunskap inte finns för det, men förslag 
kommer tas fram på hur vissa delar av arbetsprocesserna i verksamheten kan 
förbättras och effektiviseras. Alla teorier som finns om Lean kommer inte att 
studeras, utan enbart de som är väsentliga för studien. Den bransch som kommer 
vara i fokus i studien är byggindustribranschen, därför kommer teorin fokusera 
kring denna bransch och hur Lean kan tillämpas där. De värdeflödeskartorna som 
konstrueras kommer endast att överse en del av verksamheten på det undersökta 
företaget, i detta fall produktionen av små väggblock i fabriken. Denna avgränsning 
väljs på grund av att det är den process inom verksamheten som genererar mest 
produkter.   
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1.6 Detaljerad problemformulering 
Målet med studien är att undersöka arbetsprocesserna på ett företag för att sedan 
koppla dessa mot de teorier som finns om Lean. Studien kommer undersöka hur 
processerna kan förbättras samt vilken typ av spill som finns i verksamheten i det 
nuvarande stadiet.  

Den huvudsakliga frågan som ställs under studien är: 

- Hur kan Lean production användas för att effektivisera företagets verksamhet? 
Till denna fråga ställs även två komplimenterade frågeställningar: 
- Vilka teorier och principer om Lean passar bäst att anpassa till den typ av 

verksamhet som Lundqvist Trävaru AB har? 
- Hur ser det ut på ett likande företag som har kommit längre i deras utveckling 

av Lean arbete?  
 

1.7 Översikt 
Kapitel 1 beskriver syftet med studien. 

Kapitel 2 beskriver teorier kring Lean och tar upp information om de Leanverktyg 
som används i studien.  

Kapitel 3 beskriver företaget som undersöktes i studien.  

Kapitel 4 beskriver metoderna som användes för att genomföra studien.  

Kapitel 5 beskriver resultatet studien resulterade i.  

Kapitel 6 beskriver analysen av det resultat som studien resulterade i.  

Kapitel 7 beskriver en slutsats av studien som genomförts.  

1.8 Författarens bidrag 
Arbetet med studien har skett självständigt och information om förtaget har delgetts 
på plats. Information och dylikt kring teori har använts från tidigare kurser, olika 
artiklar samt kurslitteratur.  
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2 Teori  
I kapitel 2.1 – 2.8 redovisas teorier kring Lean och principer som finns kopplat till 
ämnet.  

2.1 Produktionsstyrning – Leans uppkomst.  
I början av 1900-talet utvecklades Taylorismen, namngivet av Frederick Winslow 
Taylor. Han menade att arbetsmetoder skulle fokuseras mot tid och rörelse, med 
detta menas fokus på att standardisera arbetet. Arbetarna ska veta exakt den uppgift 
de ska genomföra och under vilken tid, detta med en förman som överser att arbetet 
utförs korrekt [20]. Taylorismen har kritiserats för att vara ett monotont sätt att 
arbeta och visa lite hänsyn mot arbetarna, men det har även visat sig ge stora 
framgångar inom företag [21]. En annan person som påverkat synsättet på 
produktionsstyrning är Henry Ford. Henry Ford är en av grundana till bilföretaget 
Ford Motor Company [22]. Företaget utvecklade den rörliga monteringslinan i 
deras fabriker, detta medförde att produktionen av deras bil Model T 
effektiviserades. Ford processarbete i deras fabriker utvecklade termen fordism och 
sammankopplas ofta med taylorismen [23].  

Lean är ett begrepp som blir allt vanligare hos företag, speciellt industriföretag och 
används som olika metoder för att förbättra arbetsprocesserna hos ett företag 
genom att försöka minska spill i verksamheten [24].  Det finns flera olika typer av 
sätt att använda sig av Lean principer men i denna studie kommer fokus att riktas 
mot Lean production. En viktig del för dagens företag är att hela tiden förbättras 
och utvecklas för att kunna hålla sig kvar på marknaden. Det kan vara olika faktorer 
i ett företags verksamhet som behöver förbättras, som till exempel arbetsprocesser 
eller kvalitetsförbättringar, med slutmålet att kunna ge kunden det största värdet av 
en produkt eller tjänst. [25] 

Begreppet Lean härstammar från företaget Toyotas organisationskultur. Företaget 
började göra sig känt under 1980-talet då företaget utvecklat deras arbete efter 
andra världskrigets slut. De utvecklade det så kallade ”Toyota Production System” 
som gjorde det möjligt att tillverka produkter i hög kvalitet samt i snabb takt och 
vilket medförde att Toyota blev ett populärt namn på marknaden. TPS (The Toyota 
Production System) illustreras ofta som ett hus som visar hur filosofin kring TPS 
byggs upp. [10] 
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Figur 1: Bild över Toyota Production System huset 
 
Huset beskriver hur tankesättet kring Toyotas arbete går till. Målet är att tillverka 
produkter av högsta kvalitet, till en låg kostnad och med korta ledtider. Ledtiden 
innebär den tid som fortlöper mellan starten och slutpunkten av en process [26]. 
Grunden till TPS bygger på en stabilitet som ska genomsyra organisationen. 
Organisationen ska motivera de anställda med Heijunka, vilket betyder att hitta sätt 
att minska variationer i produktion. Detta ska då leda till ett mer standardiserat 
arbete som ständigt kan förbättras. Detta brukar betecknas som Kaizen, som 
betyder att hela tiden arbeta mot förbättringar. Dessa arbetsmetoder byggs upp av 
två pelare som motiverar de anställda att hålla ett kontinuerligt flöde i processen, 
behålla en acceptabel takttid samt arbeta efter pull-systemet. Taktiden anser den tid 
det tar att producera en produkt delat på den kundefterfrågan som finns [27]. Pull-
systemet innebär att arbeta efter efterfrågan och undvika för stora inventarier av 
färdiga produkter. Dessa två pelare byggs upp av de två huvudprinciper som TPS 
huset består av, Just-in-Time och Jidoka. Jidoka betyder att stäva efter kvalitet i 
arbetet och Just-in-Time att producera och leverera produkter i tid.  Dessa olika 
principer sammanfattar TPS-huset och strävan efter att de principerna ska 
genomsyra organisationen. [10] 
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Toyota utvecklade även 14 principer som skulle genomsyra arbetet i deras 
verksamhet vilket medförde att deras framgång på marknaden fortsatte. Nedanför 
sammanfattas de 14 principerna som Toyota byggt sin framgång med. [10]  
 

Toyotas 14 principer 
 

1. Basera ledningsbeslut med tanke på 
framtiden och vad dessa beslut kommer 
att leda till, även om det kan påverka korta 
finansiella mål. 
  

2. Ändra och skapa ett sammanhängande 
processflöde som hjälper att ta fram vilka 
problem som finns till ytan.  

3. I produktionen bör ”pull” systemet 
användas för att undvika överproduktion. 
Detta innebär att skapa produkter efter 
kundens efterfrågan.  
 

4. Fördela arbetsmängden, jämna ut 
arbetsprocessen för att inte överbelasta de 
anställda.  

 

5. Skapa en kultur av att stanna av för att 
fixa problem som uppkommer, detta 
medför att kvaliteten av produkten blir 
rätt första gången.  

 

6. Standardiserade arbetsuppgifter är 
grunden till ett kontinuerligt förbättrade 
och arbetarmoral.  

 

7. Använd visuell kontroll så att inga 
problem eller fel är gömda.  

 

8. Använd bara pålitliga och ordentligt 
testad teknologi som är enkel att använda 
för de anställda och som hjälper att 
förenkla och effektivisera processer. 

 
9. Skapa ledare som genomgående förstår 

arbetet som ska genomföras, förstår och 
applicerar filosofin för att kunna lära den 
till andra.  
 

10. Utveckla exceptionella människor och lag 
som följer företagets filosofi.  

 

11. Respektera ditt utomstående nätverk av 
partners och leverantörer och uppmana 
dem till att förbättras genom att finnas där 
till hjälp.  
 

12. Gå och se själv för att ordentligt förstå en 
situation (genichi genbutsu). Med detta 
innebär att själv gå och undersöka 
uppkomna problem.  

 
13. Ta beslut genom samställande och 

genomtanke för alla alternativ. När 
beslutet är gjort, genomför 
implementationen då utan fördröj. 
 

14. Sträva efter att bli en lärande organisation 
genom obeveklig reflektion(hansei) och 
kontinuerlig förbättring(kaizen).   

Figur 2: Sammanfattning av Toyotas 14 principer 
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Dessa 14 olika principer kan därefter sammanställas i fyra olika sektioner (även 
kallat Toyotas 4P) som ska bygga upp en organisation. Figuren nedanför redovisar 
dessa fyra sektioner. [10] 
 

 
Figur 3: Toyotas 4P 

 
Filosofin i företaget ska vara långsiktstänkande, det kan ta lång tid att genomföra 
en förändring i företaget. Det kan ses som en stor utmaning men det visar hur viktigt 
det är att företaget har tålamod. Beslut ska tas med framtiden i åtanken, även om 
det kan medföra att svårigheter innan det kan genomföras. Sektionen process, 
personer och partners ska genomsyras av Kaizen, att hela tiden sträva efter 
förbättring. I processer ska spill elimineras och effektiviseras genom detta. 
Arbetarna i företaget ska bemötas med respekt, både av sina medarbetare och 
chefer. Förbättringar ska hela tiden ske och arbetarna ska utmanas och utvecklas till 
det bättre. I denna sektion är det även viktigt att ta hänsyn till externa partners, det 
är viktigt att behålla goda relationer med sina företagspartners. Ledarskap faller 
även in under denna punkt, en bra ledare ska kunna motivera sina arbetare att 
utvecklas. Den sista sektionen står för problemlösning, att kontinuerligt förbättras 
genom lärande och undersöka problem som uppstår när de händer för att sedan 
kunna lära sig av detta. Företaget ska ses som en helhet, där arbetet ska ske i ett 
sammanhängande flöde. [10,28] 
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2.2 MUDA 
Muda är ett begrepp som betecknar sätt att eliminera de typer av slöseri som kan 
förekomma i en organisation. Det brukar betecknas som 7+1 typer av slöseri som 
är vanliga i en organisation. Muda härstammar från Toyota. Eftersom siffran 7 har 
en speciell betydelse i Japan benämns dessa olika typer av slöseri som 7+1.  En 
undersökning av dessa punkter gör det enklare att identifiera vilka förändringar 
som behöver genomföras för att i sin tur skapa mer värde för slutkunden. Figuren 
nedanför redovisar de olika typerna av slöseri som kan förekomma i en verksamhet. 
[29]  

Överproduktion När produktionen av varor är större än 
vad som faktiskt skickas ut till 
leverantörer och kunder. 

Lager När lagret fylls på för mycket och det 
blir onödiga inventarier.  

Överarbete Produktion av oanvända produkter och 
funktioner anses vara överarbete. 

Transport Förflyttning av verktyg och dylikt som 
ger en onödig aktivitetsökning.  

Väntan Tid där produkter inte aktivt arbetas på.  

Fel och omarbete Fel i produktion som leder till 
omarbete. 

Rörelser Rörelser som inte medför ett slutvärde 
för kunden. 

Outnyttjad kreativitet Medarbetarnas kunskap och kreativitet 
tas inte tillvara på. 

Figur 4: De olika typerna av slöseri som är vanligen förekommande i en organisation 
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2.3 Kanban 
Kanban är en metod där kort eller lappar används i arbetet. Det gör det möjligt att 
visualisera hur man ligger till i arbetet och ger en tydligen överblick i vad som till 
exempel kan behöva beställas till ett projekt. Detta medför en tydligare överblick 
av verksamheten och kan leda till minskat spill i form av för stora inventarier [30]. 
Det är en metod som kan appliceras i en verksamhet både på större nivåer och 
mindre, allt från projektplanering, strukturering av materialflöden och 
inventariekontroll [31].   

 
Figur 5: Exempel av kanbankort [32]  

  



Effektivisering med hjälp av Lean – Hur kan  
principerna om Lean appliceras för att 
förbättra arbetsprocesserna i en organisation  
Josefin Östmalm 2019-02-14 
 

11 

2.4 5S 
De 5S:en är en metod som härstammar från Toyotas principer och som används 
för att strukturera en arbetsplats. I The Toyota Way benämns 5S:en med att de ger 
möjligheten att skapa en mer ordentlig arbetsplats som i sin tur kan generera en 
bättre arbetsmiljö [33]. De 5S:en står för: 

• Sortera – Fokus på att sortera arbetsplatsen, undersöka om finns det 
möjlighet att strukturera om på sin arbetsstation eller på arbetsplatsen i sin 
helhet.  

• Systematisera – Hitta ett system i ens arbete, vilka verktyg används när och 
var för att ge en bättre överblick. [33]  

• Städa och rengör – en välordnad och strukturerad arbetsplats gör det möjligt 
för den anställde att arbeta mer effektivt och kan därmed leda till 
förbättringar inom hela verksamheten. [33]  

• Standardisera – Om alla arbetare efterföljer en viss standard medför det en 
viss effektivitet i form av att vid fel i en process kan det förenkla en 
felsökning. [33]  

• Skapa vana – En vana av hur till exempel arbetsplatsen ska sorteras medför 
att de anställda utför denna vana per automatik vilket gör att flödet i arbetet 
blir mer effektivt. [33] 

De 5S:en är användbara för att kunna genomföra förändringar inom en verksamhet. 
Exempel på ett företag som använt sig av de 5s:en är Lindbäcks Bygg, som i början 
av deras Leanarbete hos deras nya fabrik tillämpade denna metod. Det gav 
arbetarna i fabriken en möjlighet att själva vara med att påverka hur sin arbetsplats 
skulle struktureras [34].  

 

Figur 6: Bild över 5S [35]   
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2.5 Värdeflödeskartor(värdeflödesanalys) 
Konstruktion av värdeflödeskartor (value stream mapping) är en metod som 
används för att undersöka processer i en verksamhet och gör det möjligt att visa hur 
flödet i dessa processer ser ut. Utifrån dessa kartor är det då möjligt att identifiera 
spill i processerna för att sedan kunna hitta vilka förbättringar som kan genomföras.  
Innan värdeflödeskartorna ritas kan man göra ett spagettidiagram över hur 
rörelserna ser ut i till exempel en fabrik och detta ger en överblick om hur rörelserna 
ser ut för olika arbetsuppgifter. När värdeflödeskartorna ska konstrueras är det 
fördelbart att gå längs värdekedjan för att kontrollera vilka processer som ska vara 
med på kartorna samt vart det uppkommer spill. Då är det även möjligt att mäta de 
olika cykeltiderna för de olika delprocesserna. Med cykeltid menas den tid som 
löper från att en cykel i den översiktliga processen startar till att den är färdigställd 
och nästa cykel i processen startar. Ledtiden noteras även i analysen, detta innebär 
tiden från att ett behov hos kunden uppstår tills att det är tillfredsställt. [29]   

När värdeflödeskartorna ska konstrueras är det viktigt att undersöka vad som är 
viktigt för slutkunden. I vanligaste fall genomförs en sammanställning av 
aktivitetskategorier som gör det möjligt att strukturera den undersökta 
arbetsprocessen. Där struktureras delprocesserna som värdeskapande, icke 
värdeskapande och spill. Målet är att eliminera spill och minska icke 
värdeskapande aktiviteter. När värdeflödeskartorna ritas är det fördelaktigt att 
rita dessa för hand. Ett nuvarande läge redovisas för att sedan rita ett nästa läge 
med olika förslag med förbättringar som kan implementeras. Därefter görs en 
ritning av den framtida läget av processen. Det är viktigt vid en värdeflödesanalys 
att ta hänsyn till informationsflödet och materialflödet för att konstruera den bästa 
möjliga värdeflödeskartan. [29]  
 
Vid konstruktion av värdeflödeskartor används olika symboler som redovisar 
olika delar av processen. Det finns många typer av symboler som kan används, i 
Bilaga B redovisas några av de vanligaste symbolerna som brukar användas vid 
konstruktion av värdeflödeskartor. [36]  
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2.6 Cp och Cpk index 
Vid en process är det viktigt att den uppfyller den väntande utkomsten sett mot dess 
förväntningar. De är därför relevant att undersöka processens kapacitet, vilket kan 
genomföras med hjälp av olika mätningar. Mätning av kapacitetsprocessindex (Cp) 
och ett specifikt kapacitetsindex (Cpk) är en metod som används för att kontrollera 
en process duglighet. Det ger en indikation på processens möjlighet att tillfredsställa 
kundens behov. Cp index är ett sätt att mäta dugligheten i en process genom att 
studera processens toleransgränser [29]. Nackdelen med att använda sig enbart av 
ett Cp index är att det enbart tar hänsyn till processens variation och inte till 
uppkomna fel i processen. [37] För att beräkna ett Cp index används ekvation 1 
som visas nedanför.  

USL representerar den övre toleransgränsen i processen och LSL den undre 
toleransgränsen i processen. s hänvisar till standardavvikelsen i processen. 

Cp = !"#$#"#
%&

 (1) 

Teoretiskt sett bör en process kapacitetsindex vara runt 1,33 i existerande processer 
men kan vara 1,50 vid nya processer. För att beräkna ett förbättrat index kan 
beräkningen korrigeras i form av att ta hänsyn till medelvärdet av processen och det 
förväntande värdet i processen. Detta index kallas för Cpk index och beräknas 
genom att använda ekvation 2 som visas nedanför: 

USL representerar den övre toleransgränsen och LSL den undre toleransgränsen av 
processen. s hänvisar till standardavvikelsen i processen och µ representerar det 
förväntade värdet i processen. 

Cpk = '()(!"#$+,+$#"#)
.&

 (2) 

Vid beräkning av dessa index är det viktigt att ta till hänsyn den data som används 
vid beräkningarna, hur precis den insamlade data är, men denna typen av beräkning 
kan åtminstone ge en generell överblick om processens duglighet. [37]  
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2.7 Små till medelstora företag (SME) 
Definitionen av små till medelstora företag (SME) innefattar företag som vanligen 
har mindre än 250 anställda. [38] SMEs skapar en stor del av de arbeten som finns 
på marknaden och är en viktig del av samhället. [39] SMEs har inte alltid samma 
möjligheter som en större organisation att genomföra förändringar på grund av 
ekonomiska aspekter men det har visat sig att många SMEs har hittat sätt att 
utveckla deras verksamheter ändå. Det kan vara svårt för ett SME att stanna kvar 
på marknaden och hela tiden utvecklas, men det finns sätt att motverka detta. En 
studie visar olika fundamentala metoder som SMEs använt för att utvecklas sina 
verksamheter. Studien tar upp det viktiga att hela tiden arbeta efter en bestämd 
budget, att hjälpa till att motivera sina anställda och hela tiden välkomna potentiella 
utmaningar som kan påverka verksamheten. [40] Studier har påvisat att det är 
viktigt med kunskap i ledningen i ett SME för att kunna utvecklas. Det är de i 
ledningen som till största del ska föra företaget framåt och det är därför viktigt att 
ledarna i en organisation har nog med kunskap för att kunna genomföra detta. [41]  

2.8 Implementering av Lean i SME  
En implementering av Lean i en verksamhet kan ses som ett stort åtagande. För ett 
SME kan detta vara en svårare uppgift att genomföra än för ett större företag som 
besitter mer kapital. Om ett SME vill implementera Lean har tidigare studier visat 
på att ledarskapet i verksamheten måste besitta god kunskap om ämnet och faktiskt 
vilja genomföra en förändring. [42] 

Vid en implementation av Lean är det många delar av en verksamhet som ska 
samspela. Det är viktigt att de anställda ska vet hur de ska genomföra sina 
arbetsuppgifter, vilka verktyg som ska användas för att göra detta och företaget 
måste även bestämma sig hur de nya arbetssätten ska genomsyra verksamheten. 
Några av de problem som kan uppkomma vid en implementation av Lean är att de 
anställda inte vill ta till sig de nya arbetssätten och att de nya verktygen som används 
inte möter upp till den nya standarden. [43] Studier har visat att de mest 
framstående orsakerna till att SMEs misslyckas med implementation av Lean är 
dåligt ledarskap, för lite kapital, bristande kunskap och en dålig företagskultur. [44] 

För att ett SME:s ska lyckas med sin implementation av Lean måste många faktorer 
sammanspela. Ledarskapet inom företaget måste vara motiverade och utmanade 
mot de anställda, det måste finnas en god planering över den tänkta 
implementationen och en öppenhet mot förändring. Ett långsiktigt tänkande är 
fundamentalt för en Lean implementation och det rekommenderas att ett företag 
börjar med mindre förändringar för att sedan arbeta vidare mot ytterligare 
förändringar inom verksamheten. [45] Ett exempel på detta är att många SMEs 
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väljer att börja med 5S metoden i deras verksamhet som medför mer ordning och 
struktur. [46]  
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3 Information om företag 
I kapitel 3.1 beskrivs det företag som undersökts under studien. 

3.1 Lundqvist Trävaru AB 
Lundqvist Trävaru AB är ett familjeföretag lokaliserat i de norra delarna av Sverige 
i staden Piteå. De huvudprodukt är att bygga ihop färdiga block som sedan enkelt 
kan byggas ihop till garage, förråd, fritidshus etc. [47] Deras produkter levereras 
sedan ut i Sverige där största delen är privatkunder. De har även börjat expandera 
sin verksamhet mot den skandinaviska marknaden. För tillfället har företaget runt 
30 anställda och finns i Öjebyn utanför centrala Piteå. På sin nuvarande mark har 
företaget en kontorsbyggnad sambyggt med en fabrik där produktionen sker. De har 
även ett materiallager i en närliggande byggnad samt en del lagerutrymme utomhus. 
Inom de kommande åren kommer företaget att expandera och flytta till större 
lokaler vilket kommer medföra fler anställda och en ökad produktion av deras 
produkter.  

Lundqvist Trävaru AB arbetar hela tiden för att hitta förbättringar till hur företaget 
kan utvecklas, de är öppna för nya idéer och tankar. De har bland annat börjat 
använda sig av Kanban kort i deras materiallager för att föra en tydligare kontroll 
över vad som behöver beställas in till företaget. De använder sig även av en tavla 
för att visualisera kommande uppgifter och vilken svårighetsgrad denna uppgift 
medför. En tydligare inblick om hur arbetet ser ut på företaget redovisas i Bilaga C.  

 

Figur 7: Bild över uppgiftstavla på Lundqvist Trävaru AB 
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4 Metod 
I kapitel 4.1–4.7 redovisas en systematisk genomgång av metoden som tillämpades 
under studien.   

4.1 Inledande metod 
Denna studie bygger på att undersöka och försöka besvara de tre frågorna som 
ställdes i problemformuleringen (1.4). Huvudfrågeställningen kommer att besvaras 
i form av värdeflödeskartor över specifika delar av verksamheten samt en MUDA-
analys över merparten av verksamheten. Därefter kommer andra frågan om vilken 
teori som kan anpassas bäst till det undersökta företaget besvaras med 
litteraturstudier och insamlad data som sammanställs för att relatera mot företagets 
verksamhet. Den sista frågan i problemfrågeställningen gällande hur det ser ut på 
ett liknande företag kommer att besvaras i form av ett studiebesök på ett liknande 
företag och därefter sammanställa den data som samlats in.  
 

4.2 Datainsamling hos företag 
Denna studie har delvis byggt på att undersöka ett företags arbetsprocesser genom 
utvalda delar av verksamheten. När dessa processer studerats sker en analys för att 
sedan kunna koppla dem mot de olika teorier som finns kring Lean production och 
liknande arbetsprinciper. Under arbetets gång har ett företag besökts under ett antal 
veckor för att genomföra deltagande observationer av de olika delarna av 
verksamheten. Observationerna har byggt på att studera de olika delarna av 
verksamheten för att få en djupare inblick i hur verksamheten ser ut idag för att 
sedan kunna applicera den data mot Lean och de olika teorier som finns kring 
ämnet. Olika delar av verksamheten observerades i form av att den anställda visade 
sina arbetsuppgifter och demonstrerade delar av deras dagliga arbete. När den 
anställda förklarat hens arbetsuppgifter skedde en ostrukturerad intervju om hens 
arbete, intervjun utspelade sig som en konversation där arbetet diskuterades. Den 
anställda fick förklara hur hens arbete samspelar med resten av verksamheten och 
berätta vad de tyckte var bättre inklusive sämre med deras arbete, arbetsmiljö och 
arbetsverktyg, detta sammanställdes därefter i observationsrapporter.  
 
Därefter genomfördes även en semistrukturerad intervju med Verkställande 
direktör (VD) och Vice VD på företaget. Intervjun strukturerades med färdiga 
frågor för att underlätta flödet i intervjun och även för att öppna upp för vidare 
frågor.  
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Under veckorna på företaget sammanställdes kontinuerliga observationsrapporter 
veckovis för att kunna hålla ett systematiskt arbetsschema samt hela tiden kunna ha 
en överblick om vad som genomförts samt vad som behövde genomföras. I 
observationsrapporterna sammanfattades de observationer som gjorts av de olika 
delarna av verksamheten, hur det ser ut idag samt vilka potentiella förbättringar 
som skulle kunna göras. I Bilaga C redovisas dessa rapporter.  
 

4.3 Teorisammanställning 
En teorisammanställning genomfördes under arbetets gång i form av en 
litteraturstudie för att enklare kunna förstå potentiella problem som kan uppkomma 
i en organisation. Artiklar hämtades delvis från utomstående källor som ansågs vara 
pålitliga och innehålla väsentlig information om ämnet samt från Mittuniversitetets 
biblioteks sökfunktion Primo. Primo gör det möjligt att leta fram referensgranskade 
artiklar och avhandlingar om olika ämnen. När teori och information från företaget 
samlats in sammanställdes all data för att kunna arbeta vidare med 
rapportskrivningen.  
 

4.4 Studiebesök 
En av delfrågorna i problemformuleringen var att undersöka hur det ser ut på ett 
företag som kommit längre i sitt arbete med Lean. Detta undersöktes i form av att 
det under arbetets gång gjordes ett studiebesök på företaget Lindbäcks Bygg AB 
för att studera deras arbete med Lean. Studiebesöket inleddes med en genomgång 
om företaget och deras arbetssätt, därefter ställdes ytterligare frågor för att få en 
tydligare överblick av verksamheten. I slutet av studiebesöket skedde en rundtur i 
fabriken för att studera deras arbetssätt och hur de använder sig av Lean i deras 
arbetsprocesser för att minska spill och effektivisera deras arbete. Studiebesöket 
sammanställdes i skriven form och redovisas i Bilaga A.  
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4.5 Analys och sammanställning av data 
Utifrån insamlad data och teori konstruerades processkartor över den nuvarande 
situationen och över potentiella förbättringar som skulle kunna genomföras, dessa 
tillverkades i form av spagettidiagram och värdeflödeskartor. Processkartorna 
analyserades för att kunna göra en analys av arbetets insamlade material. 
Programmen draw.io [48] och Creately [49] användes som hjälpmedel vid 
konstruktion av illustrationer samt processkartor. Situationen på företaget i det 
nuvarande stadiet, nästa stadie samt ett framtida stadie analyserades kring olika för- 
och nackdelar med en potentiell implementering av Lean. För att kontrollera 
processen av poäng som användes när schemat planerades i fabriken gjordes en Cp 
och Cpk beräkning, med hjälp av ekvation 1 och ekvation 2.   
 
Efter insamlingen av data genomförts sammanställdes det i form av 
värdeflödeskartor, intervjusammanställning och i en MUDA -sammanställning 
samt beräkning av Cp och Cpk index för att sedan analyseras i rapportform. Valet 
av metod resulterade i deltagande observationer, intervjuer och studiebesök. Detta 
gav möjlighet till en öppen dialog med anställda men genererade även i svårigheter 
att finna sätt att begränsa data till det kommande resultatet.    
 

4.6 Reliabilitet och validitet 
I olika typer av studier är det viktigt att ta hänsyn till reliabiliteten och validiteten 
av den data som samlats in. Om en analys av den empiri som samlats in under en 
studies gång visar en hög reliabilitet hänvisar det till att resultatet är tillförlitligt och 
det är möjligt att genomföra studien igen utan större svårigheter. Om validiteten är 
hög av den insamlade information visar det  att syftet med det som studerats har 
genomförts. Validiteten av en studie kan beskrivas olika beroende på om det är en 
kvalitativ eller kvantitativ studie. I en kvalitativ studie syftar validiteten på hur 
studien strukturerats och vilka fördelar eller konsekvenser detta kan medföra av 
studiens tillförlitlighet. I en kvantitativ studie kan validiteten ses som hur studien 
genererat i den data som förväntades vid starten av arbetet. En annan del som även 
är viktig att ta hänsyn till under analysen är generaliserbarheten av den av den 
insamlade empirin. Med detta innebär att undersöka om resultatet är specifikt mot 
det som undersökts eller kan ses som ett generellt resultat. [37] 
 
Ovanstående fakta om reliabilitet och validitet togs i hänsyn under studiens gång 
för att sedan kunna koppla det mot resultatet som studien genererat i. 
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4.7 Etiska överväganden 
Vid en studie är det viktigt att ta i hänsyn till etiska principer och samhällsmässiga 
överväganden. I forskningen finns det vanligen fyra huvudkrav inom etiska 
principer och samhällsmässiga överväganden [51], dessa är: 

Informationskravet – Detta innebär att personen som genomför studien ska 
meddela eventuella deltagare i studien om vad deras medverkan innebär, vad 
potentiella svar kommer att användas till och kraven på deras medverkan i studien. 
[51]  

Samtyckeskravet – Deltagare i en studie ska samtycka om deras medverkan och de 
ska meddelas att de får avbryta studien om så önskas. [51]  

Konfidentialitetskravet – Deltagare i en studie har rätten att vara anonyma och även 
kräva att om informationen de delger är enskilt känsligt att den hålls konfidentiell. 
[51]  

Nyttjandekravet – Deltagare i en studie ska meddelas om vad deras svar kommer 
att användas till och även framtida nyttjanden av studien. [51] 

Under denna studie tillämpades dessa principer i form av att personerna som 
intervjuades tillfrågades om de var möjligt att få ställa några frågor om deras arbete 
samt att de gjordes medvetna om studiens syfte och även vid starten av arbetet 
presenterades syftet med arbetet för de anställda. De intervjuade informerades om 
att de fick vara anonyma om de önskade det samt att de fick ta del av resultatet om 
så önskades.  
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5 Resultat 
I kapitel 5.1–5.5 redovisas studiens resultat i form av värdeflödeskartor, 
spagettidiagram, intervjusammanfattning och en sammanfattning av studiebesöket. 
En sammanställning av observationsrapporter i form av MUDA-analys samt det Cp 
och Cpk index som beräknades fram redovisas också.  

5.1 Värdeflödeskartor  
En värdeflödeskarta konstruerades över hur arbetsprocessen ser ut i fabriken på 
Lundqvist Trävaru AB. Processen som presenteras är från intag av trä i fabriken till 
att den färdiga produkten placeras på en lastbil och är redo att levereras till kunden. 
Tiderna som användes i kartorna diskuterades fram via de anställda samt vissa av 
tiderna kontrollerades med manuell tidtagning. Först redovisas en sammanställning 
av aktivitetskategorier över situationen i fabriken, med vilka aktivtiter som är 
värdeskapande, icke värdeskapande samt spill.  

Data som sammanställdes inför värdeflödesanalysen och beräkning av Cp – Cpk 
index: 

Kunden kontaktar kontorets säljavdelning för en offert av önskad produkt som 
säljaren sedan skickar vidare till produktionsplaneringen. Kunden har möjlighet att 
designa sin framtida produkt på företagets hemsida med hjälp av en 3D-kalkylator. 
Därefter börjar produktionen att planeras i form av ett poängsystem. Poängsystemet 
tillåter produktion på max 1845 poäng och ett minsta antal poäng på 600 och dessa 
poäng sammanställs utifrån ekvationen (3) nedanför: 

Snittyta kvadrat ställtid, fördelning öppningar antal byggnader 
× väggblockindex × vägkvadrat + (6× antal byggnader) 

(3) 

 

Produktionen planeras från kund till kund och väggblocken sammanställs inne i 
fabriken. Därefter sker tillval från materiallager som också skickas med i den färdiga 
produkten till kunden.   
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 Sammanställning av aktivitetskategorier 

Figur 8: Sammanställning av aktiviteter samt deras värdekod 

Aktivitet Delaktiviteter Värdekod 
 Värdeskapande Icke - 

värdeskapande 
Spill 

Intag av material 
 

Intag material från 
förrådet 

 x  

Truckfrakt 
 

 x  

Kapning 
 

Mätning  x  
Kapning  x  

Produktion av 
småblock 
 

Spikning 
  

x   

Sammanställning av 
väggblock 
 

x   

Kontroll 
 

Kontroll att kvaliteten 
är god.  
 

x   

Skyddsplastning 
 

Inplastning av 
väggblock. 
 

x   

Färdig process 
 

Paket till kund noteras 
som färdigt i dator 
och på tavla. 
 

 x  

Väntetid 
 

Färdiga väggblock 
placeras utomhus 
 

  x 

Det från tillvallistor är 
i materialförrådet till 
leverans.  
 

 x  

Frakt 
 

Lastbil ställer 
iordning frakt bil 
 

 x  

Frakten läggs på 
flaket. 
 

x   

Frakten noteras som 
ivägskickat av 
transporthanterare.  
 

x   

Produkten åker ut på 
vägarna mot kunden 
 

 x  

Produkten når kunden 
 

x   
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Värdeflödeskarta - Nuvarande stadie 

I det nuvarande stadiet beräknas den tillgängliga tiden utifrån en åtta timmars 
arbetsdag. Cykeltiderna i de olika delmomenten diskuterades och identifierades 
med de anställda. Cykeltiden för de olika momenten identifieras som varierande 
från produkt till produkt då kunden kunde göra olika typer av ändringar i sin 
beställning.  

Nuvarande stadie redovisas på kommande sida. Det nuvarande läget av 
produktionen visar en ledtid på 29 dagar och en värdeskapande tid på 78 minuter.  
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Figur 9: Nuvarande stadiet av processen i fabriken 
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Spagettidiagram – Nuvarande stadie 

Spagettidiagrammet nedanför visar hur rörelserna ser ut i fabriken i det nuvarande 
stadiet.  

 

Figur 10: Spagettidiagram över nuvarande läget i fabriken 
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Värdeflödeskarta - Nästa stadie 

I nästa stadie av värdeflödeskartan fokuserar på att minska tiden som trä förvaras 
i lager. Lagret struktureras enligt 5S metoden och en till anställd hjälper med att 
kontrollera och plasta in väggblock. Detta skulle minska tiden som används till 
kontroll och inplastning samt den väntetid som trä har i lager.  

Nästa stadie redovisas på kommande sida. Dessa förändringar skulle innebära att i 
nästa stadie är den nya ledtiden då 19 dagar och värdeskapande tiden blir 75 
minuter.  
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Figur 11: Nästa stadie av processen i fabriken 
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Spagettidiagram – Nästa stadie 
 
 

 
Figur 12: Spagettidiagram över nästa stadie i fabriken. 
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Värdeflödeskarta – Framtida stadie 
 
I det framtida stadiet sker ytterligare förändringar i arbetsprocessen i fabriken. 
Samtliga spikbord används och en extra operatör anställs. En digitalisering av tillval 
sker samt en omstrukturering av lagerutrymme för färdiga produkter. Detta skulle 
medföra en mindre väntetid av de färdiga produkterna och transport till kunder 
skulle ske mer frekvent.  
 
Framtida stadie redovisas på nästa sida. Förändringar i framtida stadie skulle 
medföra att ledtiden för produktionen i fabriken skulle minska till 16 dagar och den 
värdeskapande tiden skulle bli 69 minuter.  
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Figur 13: Framtida stadie av processen i fabriken  
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Spagettidiagram – Framtida stadie 
 

 
Figur 14: Spagettidiagram över framtida läge i fabriken 
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5.2 Intervjusammanfattning 
I Bilaga D sammanfattas en intervju om ledarskap med Vd:n och Vice Vd:n på 
Lundqvist Trävaru AB. 

Ett utdrag ur intervjun. 

Fråga Svar 

Hur ser du på ledarskap och hur 
motiverar du de anställda att bli bättre? 
 

En ledares viktigaste jobb är att 
rekrytera rätt människor. De ska vara 
drivna, egna människor som ska 
kunna tagga sig själv.  Vi försöker 
uppmuntra personalen att våga testa 
sina idéer.  
 
Att vara med och bygga 
organisationen från grunden, gav sina 
fördelar. Vi började med en stabil 
kärna som gjorde det lättare att bygga 
vidare på. Att bygga gruppen 
människor, bygger organisationen. Det 
håller målet levande. Vi rekryterar 
människor före kompentens, 
uppmuntrar självständighet och frihet. 
Men håller fortfarande målet tydligt. 
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5.3 Observationsrapporter, sammanställning i form av MUDA 
I Bilaga C sammanfattas veckorna på Lundqvist Trävaru AB i sektionsformat. Detta 
sammanställs och redovisas nedanför i en MUDA-analys för att poängtera olika 
typer av slöseri som uppkommer genom hela organisationen. Därefter genomförs 
en sammanställning av olika tänkbara förbättringsidéer till det spill som 
identifierats. 

Tabell 1: MUDA – 7+1 olika typer av slöseri  
Överproduktion 
 

De har ingen direkt överproduktion då arbetet sker efter 
beställningar.  
 

Lager 
 

Lagret av färdiga produkter påverkas mycket av 
väderförhållanden. Har det varit en lång vinter kan 
kunden inte alltid ta emot sin vara på bestämd tid. Vilket 
medför att lagret snabbt fylls upp.  
  

Överarbete 
 

Använder många olika datorprogram i dagsläget, vilket 
medför att samma information kan behöva skrivas på 
flera ställen samt viktig information kan lätt missas.  
 

Transport 
 

Färdiga produkter placeras utanför och kan få vänta cirka 
en vecka på transport innan det skickas kunden.  
 

Väntan 
 

Blir det stopp på ett ställe i kedjan från säljare till kund 
blir det flaskhalsar i processen och arbetet saktas ner.  
 

Fel och omarbete 
 

Ibland kan de bli fel i transport vilket sammanför att nya 
produkter måste skickas, vilket gör att det kan tillkomma 
extra arbete för produktionen i fabriken. 
  

Rörelser 
 

Det är viktigt att tillämpa en bättre rotation av 
arbetsuppgifterna (kapning, sågning och spikning) för att 
inte slita ut arbetarna. Delar av verksamheten är utspridd 
vilket medför att det kan bli mycket spring fram och 
tillbaka för vissa av arbetarna. Till exempel i lagret 
behöver de ofta gå in till kontoret för att bekräfta vissa 
beställningar.  
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Outnyttjad kreativitet 
 

Detta är inte ett stort problem på Lundkvist Trävaru, de 
är ett företag med många unga arbetare med en positiv 
syn på deras arbete och företagets utveckling.  

 
Tabell 2: Förbättringsförslag till MUDA - analysen  
Överproduktion 
 

Tillämpa en mer noga produktionsplanering. En 
minskning av lager färdiga produkter med snabbare 
leveranser.  
 

Lager 
 

När varorna hålls kvar på verksamhetens marker på 
grund av olika väderförhållanden som gör att kunden 
inte vill ta emot varan på utsatt tid medför det lagerbrist. 
Därför bör kunderna uppmanas att ta emot sin vara på 
utsatt tid.  
 

Överarbete 
 

Deras arbete sker i en egenutvecklad portal. Istället för 
att använda flertalet dataverktyg bör en satsning av 
datastrukturen på företaget ske. De bör genomföra en 
ordentlig genomgång av potentiella förbättringar som 
kan genomföras samt med återkoppling från de anställda.  
 

Transport 
 

En bättre dataplattform för transportplaneraren vilket 
medför att varor kan levereras ut snabbare till kunden.  
 

Väntan 
 

Öppen kommunikation vid tillfälliga fel. Hitta de verktyg 
som gör det möjligt att fortsätta arbeta runt problemet 
tills det är löst.  
 

Fel och omarbete 
 

Tillämpa större kontroll om vilka varor som ska skickas 
till vilken kund för att undvika fel. Till exempel införa 
olika standarder som kontrolleras innan leverans till 
kunden.  
 

Rörelser  
 

Digitalisering av vissa delar av verksamheten. Detta för 
att minska spring mellan de olika delarna samt ge en 
bättre överblick av vad som ska göras näst.  
 

Outnyttjad kvalitet 
 

Lundkvist Trävaru AB strävar hela tiden efter att hitta 
förbättringar. Det är ett företag som utvecklas hela tiden 
och fortsätter de i samma anda som de gör nu kommer 
företaget kunna växa och ändå hålla en bra arbetsanda. 
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5.4 Cp och Cpk index 
Det Cp och Cpk index som beräknades gjordes utifrån poängsystemet i fabriken för 
att kontrollera om det ansågs som en duglig process att använda sig av. De poäng 
som användes i beräkningen var max och minsta antalet poäng samt en stokastisk 
andel poäng för en vecka.  

Cp index- beräkning:  

Antal poäng för en vecka som används i beräkningen:   

Tabell 3: Antal poäng för en vecka.          
208 51 96 168 119 87 37 183 58 
80 34 84 197 68 43 99 119 84 

 
Tabell 4: Kapacitet av poäng per vecka:  

Max poäng vecka:1845 poäng Minsta poäng vecka: 166,667 poäng 
 

Det fanns ingen gräns för minsta poäng per vecka men under lågsäsong beräknades 
lägsta poäng till 166,667 under en vecka.  

Standardavvikelsen för dessa tal beräknas till» 53,31 

Cp index resulterar i: 

0123$0%%,%%4
%∗(3.,.0)

 = 5,247086225 
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Beräkning av Cpk index: 
Antal poäng för en vecka som används i beräkningen:   

Tabell 5: Antal poäng för en vecka.          
208 51 96 168 119 87 37 183 58 
80 34 84 197 68 43 99 119 84 

 

Tabell 6: Kapacitet beräknad vecka.  
Max poäng vecka: 208 
poäng 

Minsta poäng vecka: 34 
poäng 

Förväntat antal 
poäng/vecka: 600 poäng 

 

Standardavvikelsen för dessa tal beräknas till» 53,31 

Cpk index resulterar i: ('()(0123$%66)
.∗(3.,.0)

, '()(%66$0%%,%%4)
.∗(3.,.0)

) = 2,709516664 
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5.5 Studiebesök på Lindbäcks Bygg AB 
Lindbäcks Bygg AB är ett företag som har kommit långt i deras arbete med Lean. 
Under ett studiebesök på företaget inhämtades information om deras arbetssätt. I 
tabellen nedanför redovisas de mest framstående punkterna i deras Leanarbete. I 
Bilaga A redovisas studiebesöket i detalj.  

Tabell 7: Framstående punkter hos Lindbäcks Bygg AB. 
Lindbäcks Bygg AB – Framstående punkter i deras Leanarbete 

 
• Fabriken är uppbyggd i enstyckesflöde med takt, detta synliggör 

avvikelser och flaskhalsar. Flödestakten medför även att arbetarna vet hur 
många enheter som ska tillverkas per takt.  
 

• Lindbäcks Byggs vision är att hela tiden förbättras. De arbetar efter 
principerna i SKLEM: Säkerhet, Kvalitet, Leverans, Ekonomi och 
Medarbetare. 
 

• För att strukturera arbetet i fabriken användes 5S metoden. 
 

• Det hålls dagliga styrmöten för att kontrollera det pågående arbetet.  
 

• Vid uppkomna flaskhalsar och avvikelser arbetar företaget med 
systematisk problemlösning för att rätta till dessa.  
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6 Analys  
I kapitel 6.1 – 6.5 analyseras studiens resultat.  

6.1 Värdeflödeskartor - Fabriksprocessen 
Värdeflödeskartorna visar olika förbättringsmöjligheter i företaget Lundqvist 
Trävaru AB. Utifrån dessa går det att tyda att ett problem inte ligger i de 
värdeskapande aktiviteterna utan snarare i de icke-värdeskapande. Om en struktur 
av lagerutrymmen och digitalisering av olika delar av processen i fabriken skulle 
genomföras, skulle detta kunna minska långa väntetider och minska spring mellan 
olika stationer. Spagettidiagrammet av den nuvarande situationen i fabriken visar att 
det är mycket rörelse runt om i fabriken och om till exempel de som arbetar i 
materiallagret skulle tilldelas en egen dator eller surfplatta för att bekräfta en färdig 
order skulle även detta minska spring mellan materialagret och fabriken. En annan 
del som påverkar företagets väntetider är när färdiga produkter förvaras en längre 
tid i lager fyller det snabbt upp lagerutrymmen. Företaget utvecklas ständigt och när 
de flyttar till större lokaler kommer ytterligare förbättringar och förändringar kunna 
genomföras.  

Den data som används i värdeflödeskartorna kan anses vara en generalisering av 
verkligenheten då veckorna på Lundqvist Trävaru AB kan se väldigt olika ut. 
Kartorna ger en generell blick över hur processen från intag av trä i lokalen till att 
de färdiga produkterna fraktas ut. Tillförlitligheten av data som samlats in kan då 
ses som ett medel av verklighetens data. Detta beror även på att det kan se olika ut 
från anställd till anställd, vissa anställda är nyare på företaget och innehar en mindre 
erfarenhet av de uppgifter som ska genomföras, vilket kan resultera i ökad tid vid 
en station. Vid värdeflödeskartan över nästa stadie genomförs mindre interna 
ändringar. En tillämpning av 5S metoden behöver nödvändigtvis inte vara till en 
stor kostnad för företaget. Men ytterligare ändringar kan bli mer kostsamma, därav 
bortses kostnader i detta fall. Det framtida stadiet visar på mer digitala ändringar i 
arbetet, detta kan ses som både fördelar och nackdelar. En digitalisering av 
verksamheten kan medföra ett mer strukturerat och effektivt arbete. Men det är 
viktigt att ha i åtanke att en implementation av nya arbetssätt kan medföra kritik 
eller motstånd från arbetare som är vana vid ett visst arbetssätt samt även att en viss 
utbildning bör ske för att de anställda ska få en positiv syn på en implementering.  
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En annan del som är viktig att ha i åtanke är att resultatet överser läget i den 
nuvarande fabriken och företaget kommer att flytta till större lokaler och kommer 
då att expandera verksamheten. Men sett utifrån den nuvarande fabriken är det 
möjligt att genomföra ändringar kopplat mot Lean. Dessa ändringar kan då senare 
användas som inspiration vid flytt till större lokaler. 
 

6.2 Lundqvist Trävaru AB 
Sett från företaget som helhet arbetar de alltid mot förbättringarna. Det är ett 
företag som växer och utvecklas med unga anställda som är motiverade att arbeta. 
Den teori som finns i Lean sett mot ledarskap ger VD:n och Vice VD:n en positiv 
bild av hur de vill arbeta och utvecklas med deras anställda. Lundkvist Trävaru AB 
är ett litet familjeföretag men de har en positiv syn på vidareutveckling och strävar 
efter att bli en större konkurrent på marknaden. Ledarna på företaget tar väl hand 
om deras anställda och motiverar till ”learn by doing”. Dessa tankesätt korrelerar 
mot Toyotas principer om hur ledarskap ska framföras i en organisation och visar 
att företaget är på rätt väg framåt. Sett från de teorier som finns om Lean skulle 5S 
metoden kunna tillämpas i företaget. Det är vanligt att SMEs tillämpar denna metod 
och det kan vara en bra start vid en Lean implementation hos Lundqvist Trävaru 
AB. Företaget utvecklas hela tiden och trots med de svårigheter som finns vid 
implementation av Lean kan företaget implementera förändringar och även om 
företaget är litet kan stora förändringar ske med rätt planering och tänkande.   

6.3 MUDA - analys 
Observationsrapporterna som skrevs under arbetets gång resulterade i att det enkelt 
gick att följa hur de olika delarna av verksamheten ser ut. De anställda som 
demonstrerade deras arbetsuppgifter kunde inte alltid påpeka något de tyckte var 
mindre bra med sin arbetsposition men trots detta resulterade genomgångarna och 
observationerna i en överskådlig inblick av företagets verksamhet. Utifrån dessa 
observationer gick det att identifiera olika typer av spill i organisationen som skulle 
kunna förbättras sett från studiens synpunkt. De förbättringsförslag som togs fram 
i resultatet är ur en teoretisk och individuell synpunkt, vilket inte betyder att det är 
korrekta ändringar som kan genomföras, utan endast förslag. Under den tidsperiod 
som tillbringades på företaget informerades de anställda om studiens syfte och det 
bör därför tas i åtanke att vissa av de anställda kan ha känt sig obekväma med att 
dela med sig av vissa delar av deras arbete.  
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6.4 Cp och Cpk index 
De Cp och Cpk index som studien resulterade i kan anses erhålla en liten 
tillförlitlighet. Poängsystemet var den typ av process som var mest lämplig att 
genomföra den typen av beräkning på. Detta resulterade i en svårare beräkning då 
antalet poäng kan variera från vecka till vecka. De slutsatser som går att ta ifrån 
dessa beräkningar är att det inte var den mest optimala process att beräkna på samt 
att det inte ger någon klar bild av verkligheten. En potentiell vidarestudie skulle 
kunna generera mer data om poäng och därför medföra ett tillförlitligare resultat.  

6.5 Studiebesök och sammanfattning  
Studiebesöket på Lindbäcks Bygg visade en tydlig bild som Lundqvist Trävaru kan 
sträva mot. Det visade det viktiga med långsiktigt tänkande och att Lindbäcks Bygg 
AB alltid arbetar efter förbättringar genom sin systematiska problemlösning.  

Nyhetsvärdet av studien visar på att små och mindre företag kan använda sig av 
Leans olika principer. Trots de svårigheter som kan uppkomma kan dessa motverkas 
med hjälp av god kunskap om ämnet och en öppenhet mot förändringar. Detta 
betyder inte att företag ska göra en full omstrukturering av deras verksamhet men 
att de finns olika delar av Lean som kan generera i stora förbättringar i en 
verksamhet. Finns det en öppenhet och nyfikenhet mot att förbättras och hela tiden 
utvecklas kan företag av alla dess former ta till sig av de olika principerna om Lean.  
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7 Slutsats 
Syftet med studien var att undersöka hur principerna om Lean kan användas för att 
förbättra arbetsprocesserna i en organisation. Problemfrågeställningen var att 
undersöka hur Lean production kan användas för att förbättra arbetsprocesserna i 
ett företags verksamhet. Till den här frågan ställdes även två kompletterande frågor:  

Vilka principer om Lean passar bäst till det undersökta företaget?  

Hur ser det ut på ett företag som kommit längre i deras arbete med Lean?  

Slutsatsen av den inledande problemformuleringen har visat sig vara att det finns 
goda möjligheter att använda Lean production för att effektivisera ett företags 
arbetsprocesser. Det har visat sig att genom att tillämpa Lean production kan 
arbetsprocesserna i ett företag effektiviseras. Tillverkning av värdeflödeskartor ger 
en bra översyn av den process man vill effektivisera och med hjälp av dessa kan 
icke-värdeskapande aktiviteter minskas eller elimineras. Utifrån detta är det möjligt 
att utvärdera vilka metoder och teorier ett företag bör tillämpa av Lean. Lean 
production kan medföra stora utvecklingar till ett SME men det är också viktigt att 
beakta alla olika faktorer som kan påverka en implementation av Lean production.  

Sett utifrån det undersökta företaget har det visat att det är möjligt för det företaget 
att applicera Lean mot deras arbetsprocesser. Möjligheten att faktiskt besöka och 
studera de arbetsprocesser som finns på Lundqvist Trävaru AB har givit en tydligare 
inblick om hur principer om Lean kan appliceras mot en verksamhet för att 
förbättra arbetsprocesserna. De har för tillfället goda möjligheter att tillämpa 
enklare och kostnadseffektiva principer om Lean, till exempel att strukturera 
fabriken efter 5S metoden. De har redan börjat använda sig av Lean metoder i form 
av kanban och det finns en god företagskultur som är öppen mot ytterligare 
förbättringar. Den slutsats som kan tas av resultatet är att även om det är generella 
data som använts, ger det ändå en bild över vad som kan förändras och förbättras i 
fabrikens arbetsprocesser.  

Det studiebesök som genomfördes på Lindbäcks Bygg har visat goda exempel på 
hur Lean kan appliceras i en verksamhet och som Lundqvist Trävaru kan ta 
inspiration ifrån. Lindbäcks arbete i deras nya fabrik gav en god inblick i hur Lean 
tillämpas i verkligheten och hur deras tankesätt kring Lean ser ut. Besöket på 
Lindbäcks visade att Lean är något de har arbetat med i många år och fortsätter att 
arbeta med att utveckla, vilket hänvisar till TPS princip om långsiktigt tänkande i 
organisationskulturen.  
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De metodval som applicerades under studiens gång kan ha visat sig i resultatet. Om 
en bättre struktur av arbetet genomförts i början av projektet kan det ha varit 
enklare få fram ett bättre resultat av värdeflödeskartor. Metodvalet av att fysiskt 
besöka företaget gav däremot en tydlig inblick i hur arbetet ser ut i den typen av 
verksamhet, en begränsning av det kommande resultatet skulle ha genomförts i ett 
tidigare stadie av studiens då detta hade förenklat sammanställningen av resultat 
och analys.  

Lundqvist Trävaru har goda möjligheter till utveckling och resultatet har väckt 
frågor kring hur de kommer att strukturera deras arbetsprocesser när en flytt till en 
större fabrik sker. En vidareutveckling av studien skulle kunna ge en möjlighet att 
studera företaget ytterligare och göra det möjligt att samla in mer data om andra 
processer i företaget utöver den i fabriken. En större utveckling av olika teorier 
skulle generera fler infallsvinklar och ge möjligheten att studera på vilka sätt 
Lundqvist Trävaru kan utvecklas vidare. De källor som använts under arbetets gång 
kan ses som trovärdiga då det består av studielitteratur och referensgranskade 
artiklar. De etiska överväganden som tillämpades under arbetets gång hängavs med 
en tydlig transparens om vad arbetet var till för samt vad det skulle resultera i. 
Lundqvist Trävaru AB visade en öppenhet mot studien och var positiva till att dela 
med sig av information som var relevant för att arbeta vidare med studien. Studien 
har uppfyllt syftet med undersökningen på det sätt att det givit en tydligare inblick 
i hur Lean kan appliceras mot ett företags arbetsprocesser, även om ingen verklig 
implementation har skett. Studien har resulterat i en ökad kunskap om Lean och 
även visat en tydligare bild av hur det dagliga arbetet ser ut i en organisation. Målet 
och uppdraget med studien har uppnåtts då den givit ett resultat. 
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Bilaga A: Studiebesök på Lindbäcks 
Bygg AB 
Sammanfattning av studiebesök på Lindbäcks Bygg AB. Sammanställningen har 
korrigerats och godkänts av Leancoachen som höll i studiebesöket.  
 
Studiebesök hos Lindbäcks Bygg AB hölls i fabriken på Haraholmen i Piteå. Den 
som höll i studiebesöket var en av företagets kvinnliga Leancoacher. Hon 
informerades om syftet med arbetet, att hon fick vara anonym samt att om hon inte 
ville svara på någon fråga, behövde hon inte det.  
 
Studiebesök 
Lindbäcks Bygg AB är ett av tre företag som tillsammans blir koncernbolaget 
Lindbäcks Group AB. De olika bolagen är Lindbäcks Bygg, Lindbäcks Boende och 
Lindbäcks Fastigheter.  
 
Personen som höll i studiebesöket arbetar som Leancoach på Lindbäcks Group på 
Haraholmen. Hon har jobbat på företaget sedan september 2017 och fabriken på 
Haraholmen började sin produktion i början av januari 2018.  
 
En sak som genomsyrar arbetet i fabriken på Lindbäcks är deras arbete med Lean. 
Leancoachen berättar att deras tanke kring Lean är att ta till sig de olika principerna 
kring ämnet för att sedan kunna applicera dessa på bästa sätt mot just deras 
verksamhet. Den nya fabriken är uppbyggd som ett enstycksflöde, vilket synliggör 
avvikelser och flaskhalsar. Dessa avvikelser och flaskhalsar arbetas med för att 
effektivisera produktionsprocessen. Arbetet sker i projekt som har en tidsperiod på 
cirka 4 veckor.  
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Arbetet i fabriken är upplagt i ett enstyckesflöde med takt. Det är en förutsägbar 
takt och arbetarna vet hur ofta enheter ska komma ut. Produktionsmaterial 
förbereds i de olika logistikcentren som sedan skickas ut i materialflödet där 
monteringen av modulerna sker. Materialflödet byggs upp av olika stationer där de 
olika delarna monteras och fixas till en slutprodukt som ska levereras till 
byggplatsen. Varje station i monteringslinjen har idag 50 minuter på sig innan 
arbetet ska över mot nästa station. (Vissa stationer ska tillverka flera produkter till 
varje takt, exempelvis vägglinjen som tillverkar nästan 4 väggar till varje volym. 
Takttiden i ett sådant flöde blir då fabrikens takttid/antal väggar per volym) Tillägg 
av Leancoach. Vissa av stationerna sker vidareskickningen manuellt och resterande 
stationer sker det automatiskt. Leancoachen berättar att detta system inte är 
förlåtande, för blir det stopp så blir det stopp och produktionen får hållas upp. Målet 
är att minska takttiden till 30 minuter och Lindbäcks jobbar konstant med att 
försöka hitta vilka avvikelser och flaskhalsar som finns när det blir stopp i 
produktionen för att hela tiden kunna förbättra sin arbetsprocess.  
 
Lindbäcks filosofi bygger på deras vision att hela tiden förbättras. Arbetet bygger 
på att uppfylla denna vision och de jobbar efter principerna i SKLEM: 
 
Säkerhet  
Kvalitet  
Leverans  
Ekonomi  
Medarbetare 
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De har tagit fram ett Lindbäckshus likt The Toyota Ways hus, med olika principer 
och värderingar som står för verksamheten. (Se bild nedanför) 
 

 
Figur 15: Bild över Lindbäcks hus 

Lindbäcks ser till att arbetarna får en god utbildning om Lean för att alla arbetare 
ska vara på samma bana kring detta tankesätt.  Arbetet med Lean hos Lindbäcks 
AB började med de 5S:en, de bygger på att skapa ordning på arbetsplatsen och att 
förbättringar ska kunna ske hela tiden i arbetet.  
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Företaget arbetar med daglig styrning för att hela tiden kontrollera arbetets gång 
samt om några tillbud uppkommit under gårdagen.  
Den dagliga styrningen används på detta sätt: 
Lagledarna har möte med sina lagmedlemmar vid arbetsdagens start 06:30. De går 
igenom SKLEM för att kontrollera de punkterna och om det är något som berör 
dem. Tillbud och olyckor rapporteras vid dessa möten. Leveransmålen kontrolleras 
för att kolla att arbetet är i fas med schemat.  
 
Därefter har lagledarna möte med produktionsledare för att gå in djupare om något 
uppkommit under gårdagen och för att kontrollera hur arbetet går.  
 
Produktionsledarna har sedan möte med fabrikschefen och representanter från de 
andra delarna av verksamheten, bland annat logistikansvarig. Detta möte hålls för 
att ge en snabb överblick av läget i fabriken.  
 
Som sista del av den dagliga styrningen har fabrikschefen möte med Vd:n för att 
meddela hur läget ser ut. Detta ökar transparensen i företaget.  
 
Arbetet i fabriken ska självfallet hålla ett visst kvalitetsmått, därför jobbar arbetarna 
med att följa olika standarder för att kunna kontrollera att bygget är av god kvalité.  
 
Materialhantering: 
Målet är att mycket av det materialet som behövs ska komma färdigpaketerat till 
stationerna men det finns en del kvar att förbättra vid den punkten. De har trucktåg 
med vagnar som kör ut material i fabriken och hämtar upp de material som ska 
återvinnas.  
 
De olika flaskhalsar som kan komma upp i materialflödet ger en möjlighet att 
genom systematisk problemlösning hitta grundorsaker och lösningar för att 
förhindra att samma problem händer igen. Det tvingar även upp slöseri och 
avvikelser till ytan för att ständigt kunna hitta förbättringar.  
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Några frågor ställda till Leancoachen: 
Hur såg de ut när du började jobba på Lindbäcks gällande Lean? 

 
Svar: 
Företaget har arbetat med Lean i ca 8-10år och arbetar med ständiga 
förbättringar. Gällande den nya fabriken så började jag med lagledarna, de fick 
utbildning och utrusta sina egna stationer. Arbetarna har kommit med egna inputs 
gällande arbetet. Gruppen med arbetsledarna fick jobba ihop sig för att hitta nya 
förbättringar som kunde göras. Uppgiften var att skapa daglig styrning i den nya 
fabriken, vilka ansvarområden som skulle samordnas och den nya fabriken gav 
nya uppgifter att lösa.  
 

Berätta gärna mer om hur ni arbetar med LTU gällande Lean 
frågor? 

Svar: 
Vi har ingen större samarbete med LTU gällande vårt Leanarbete utan det är mer 
på den byggtekniska sidan och produktionssidan.   
 

I och med era dagliga avstämningsmöte, först hur ser dom ut 
samt känner du att de anställda kan tala ut ordentligt om det är 

något problem? 
 
(Hur mötena ser ut – Se text ovanför frågorna) 
Svar: 
Är den som håller i mötet öppen och mottaglig för att lyssna så brukar det vara 
lugnt och arbetarna vågar prata om de är något problem och rapporterar tillbud. 
Jag upplever att vi har en god stämning och är öppna på Lindbäcks.   
 

Hur jobbar ni med arbetsmiljön, läste i era 100 fördelar på 
hemsidan att på den nya fabriken så är det en mer ergonomisk 

arbetsmiljö? 
 

Svar:  
Målare jobbar bland annat på en stabil och säker plattform som är upp och 
sänkbar för att underlätta deras arbete. Vi har även hjälplyftar för att kunna 
underlätta och minska tyngre lyft för arbetarna. Hittar vi avlastningar som gör 
det möjligt att underlätta arbetet men fortfarande gör det möjligt att arbeta 
effektivt så försöker vi implementera dessa. 
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Kan du berätta mer om erat aktivitetsbaserade kontor? 
 
Svar:  
Kontoret har fria platser, det finns bara en fast plats på grund av att de som 
arbetar där behöver vissa verktyg för att kunna göra deras arbete. Annars kan de 
anställda välja vilken plats som helt. Kontoret har en öppen plandesign men den 
finns även ett avskilt rum som vi kallar tysta arbetsplatser där man ska kunna 
arbeta ostört.  
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Bilaga B: Värdeflödesanalys 
symboler 
Sammanställning av några av de vanligaste symboler som används vid konstruktion 
av värdeflödeskartor.  

 
 

Figur 16: Värdeflödesanalys symboler  



Effektivisering med hjälp av Lean – Hur kan  
principerna om Lean appliceras för att 
förbättra arbetsprocesserna i en organisation  
Josefin Östmalm 2019-02-14 
 

56 

Bilaga C: Observationsrapporter 
vecka 15-18 2018 
Sammanställning av dagrapporter där olika sektioner av verksamheten och 
potentiella förbättringar noteras.  
  
Sektion 1 

Område Dagsläge Potentiella 
förbättringar 

Utomhusträlager Trä förvaras utomhus 
under ett skyddstak. 
Dock så är trämaterialet 
inplastat. Materialet kan 
påverkas av 
väderförhållanden. 
Beställda takstolar 
placeras utomhus för 
tillfället, dock genomförs 
inte produktionen av 
dessa på företaget utan 
beställs från ett externt 
företag.  
 

Det kan anses viktigt 
att inte få för stora 
lager på vintern. 
Därför kan en lösning 
vara att jobba mer 
efter pull-metoden 
gällande 
lagerinventarier.  

 
Sektion 2 

Område Dagsläge Potentiella 
förbättringar 

Inköp/logistik Den ansvarige för 
logistiken använder en 
beställningssida i deras 
egna digitala portal och 
mejlar företagen de 
köper in varor ifrån vid 
beställning. 
Vid beställning av varor 
görs en prognos över den 
tänka mängden som 
kommer att behövas. 

En digital 
strukturering efter 
olika märken under 
flikar med eventuellt 
även bilder för en 
tydligare visuell 
användning. 
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Den ansvarige har 
kontinuerliga samtal med 
materiallagrets ansvarige 
för att hela tiden kunna 
hålla koll på vilka inköp 
som behöver göras.  

 
Sektion 3 

Område Dagsläge Potentiella 
förbättringar 

Materiallager 
 

Lundkvist Trävaru har 
infört kanban kort för att 
underlätta arbetet när 
vissa material är slut. 
Korten lämnas in i en 
låda som inköpare har 
tillgång till för att 
kontrollera en gång i 
veckan vilka varor som 
behöver beställas. 
 

Återkommer i senare 
punkt. (Sektion 13) 

 
Sektion 4 

Område Dagsläge Potentiella 
förbättringar 

Fraktlager Det är ett utomhuslager. 
Blir lätt fullt vid 
väderpåverkningar som 
påverkar leveranstiden.  

Det kan vara svårt att 
påverka detta. Största 
åtgärd som kan göra 
är att se till att 
materialet skyddas till 
bästa möjliga mån för 
att det inte ska skadas. 
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Sektion 5 
Område Dagsläge Potentiella 

förbättringar 
Sälj Säljarna tar emot samtal 

från kunder och gör 
offertsammanställningar. 
De använder portalen för 
att göra beställning. Grön 
sida är 
offertförfrågningar, 
orange sida är 
beställningar.  
 
Säljarna arbetar främst 
med Google Drive, 
portalen och Slack. 
 
De får inskrivet alla 
kunder i Google Drive.   
 
Det finns en del 
komplikationer vid 
låsning av en beställning. 
Säljarna måste be 
inköpare låsa upp 
beställningen igen.  
 
Det finns en del buggar i 
sidan som gör det svårt 
och tidkrävande att göra 
ändringar på sidan. Vid 
feltryck byts fälten ut 
vilket gör att allt måste 
fyllas ut igen.  

Beställningar låses när 
säljare skickat vidare 
den, vilket gör det 
svårt för säljare att 
ändra i systemet om 
kunden skulle vilja 
göra ytterligare 
ändringar. Vilket gör 
att säljare måste gå 
och lämna in 
ändringar för hand till 
inköpare.   
 
En förbättring skulle 
vara att undersöka 
vilka eventuella 
möjligheter det finns 
att göra om i sidan på 
deras egna portal så 
att säljare och andra 
som arbetar mycket 
på portalen kan få en 
bättre 
användarupplevelse. 
 
Det finns mycket 
mindre ändringar som 
skulle kunna 
genomföras gällande 
säljarnas 
beställningssida i den 
internerna portalen. 
Dessa ändringar 
skulle göra deras 
arbete betydligt 
enklare och mer 
tidseffektivt. 
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Sektion 6 
Område Dagsläge Potentiella 

förbättringar 
Transportplanering 
 

Google Drive och 
telefonkommunikation 
används för att samordna 
transporter. Tillgång av 
dokument delas till vissa 
personer inom 
verksamheten som kan 
ha användning av den 
informationen.  
 
Företaget har en lokal 
leverans inom fyrkanten 
(Luleå, Piteå, Älvsbyn 
och Boden). Kunden kan 
även få välja om de vill 
ha en kranbil som fraktar 
varorna för en enklare 
leverans.  
 
Transporter bokas via en 
extern leverantör. De har 
ett nyskapar system som 
gör det möjligt att boka 
transporter hos den 
externa leverantören med 
en enkel ifyllning av 
tillval av varor och 
dylikt. Det är 
produktionsplaneraren 
som tar hand om vilka 
extra tillval som ska 
beställas efter byggnaden 
ritats.   
 

Sammankoppla 
Google Drive med 
portalen. Alternativt 
gör en 
kalenderfunktion i 
portalen som gör det 
möjligt för 
transportplaneraren att 
bokföra olika 
transporter. 
 
Förenkla 
digitaliseringen av de 
papper som 
fortfarande skickas 
manuellt.  
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Bokning av transport 
görs av 
transportplaneraren. Stor 
del av de papper som 
behöver skickas med 
skickas digitalt men  det 
finns fortfarande papper 
som behöver skickas 
med manuellt.  
 
Det finns vissa nya idéer 
för att hantera hur 
frakten flyttas efter att 
den lämnat företaget. 
 
Transportplanerare 
kontaktar kunden efter 
leveransen skickats iväg 
via mail för att bekräfta 
att leveransen är på väg 
till kunden.  
 
Vid potentiella 
fraktmissar kontaktas 
den externa leverantören 
för att försöka lösa 
problemet, även 
kunderna kontaktas för 
att hitta en 
problemlösning. 
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Sektion 7 
Område 

 
Dagsläge Potentiella 

förbättringar 
Produktionsplanering Använder sig av 

produktionspoäng för att 
kontrollera hur många 
byggnader som kan 
tillverkas per vecka. 
Poängsystemet är 
framtaget av en formel 
som gjorts med hjälp av 
en tidsstudie.  
 
Använder många olika 
verktyg, bland annat 
Trello, Slack, Google 
docs etc. 
Slack för 
kommunikation, Trello 
för planering och 
Google Drive för 
ytterligare 
administration. 
 
Har möten med 
byggproduktionen på 
fredagar. Detta för att 
kontrollera hur arbetet 
gått i veckan och hur 
läget ser ut för 
kommande vecka.  
 
Finns tankar kring hur 
de skulle gå att optimera 
utomhusytorna för att få 
mer ordning och reda på 
de ytor som finns.  
 
Finns även planer i 
framtiden på att utveckla 
ytorna inne i fabriken.  

Det finns goda 
möjligheter till en typ 
av sammankoppling 
av de olika 
funktionerna som 
används idag. 
Utveckling av den 
egna portalen skulle 
kunna husera dessa 
funktioner. Detta 
skulle minska en del 
av den administrativa 
tiden som går åt att 
byta mellan de olika 
funktioner. Detta 
skulle vara en bra 
lösning om någon av 
de olika sidorna med 
viktig information 
som används för 
tillfället skulle sluta 
fungera. Däremot kan 
det slå tillbaka om 
hela ”portalen” skulle 
krascha. Den är 
självklart ingen snabb 
process att 
implementera en 
sådan här förbättring 
men det är enbart ett 
förslag till något som 
skulle kunna 
genomföras för att 
förbättra den dagliga 
verksamheten.  
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Företaget samarbetar 
med externt måleri. Den 
kommunikationen sker 
via Google Drive för att 
kontrollera när paneler 
och liknande är 
färdigmålade.    

Det har tidigare 
uppkommit problem 
med 
kommunikationen då 
vissa ritningar inte 
tillkommit i tid till 
byggproduktionen. 
Därför kan till 
exempel mer 
kontinuerliga 
produktionsmöten 
införas för att de 
anställda ska 
informerade om de 
kommande 
arbetsprocesserna i 
företaget.  
 

 
Sektion 8 

Område 
 

Dagsläge Potentiella 
förbättringar 

Byggproduktion Arbetet sker i 
blockstationer. Dels med 
stora block som är för 
fritidshus och små block 
som är för garage och 
dylikt.  
 
Samtal med arbetsledare 
har genomförts gällande 
produktionens 
uppbyggnad.   
 
Material förs in i 
fabriken. Trä kapas för 
att sedan flyttas mot 
spikborden. Panelerna 
spikas ihop för att sedan 
paketeras ihop till att bli 
leveransklara. De 

Borren är placerad 
dåligt, detta är något 
som skulle kunna ses 
över.  
 
Få en bättre rullning i 
rotationen för att inte 
slita ut de anställda.   
 
Vidareutbildning för 
vederbörande 
anställda som kan 
tänkas att behöva det.  
 
En potentiell 
förbättring skulle 
kunna vara att 
införskaffa surfplattor 
till spikstationerna 



Effektivisering med hjälp av Lean – Hur kan  
principerna om Lean appliceras för att 
förbättra arbetsprocesserna i en organisation  
Josefin Östmalm 2019-02-14 
 

63 

 
  

använder sig av en 
whiteboard för att 
schemalägga vilka 
projekt som bör göras 
först för att enkelt kunna 
följa planeringen. De har 
även tillgång till data - 
planeringen som alla 
andra även har tillgång 
till men väljer att skriva 
på tavlan för att ge en 
bättre överblick av deras 
arbetsuppgifter.   
 
Sker en viss rotation av 
arbetsstationer för att 
minska belastningen på 
kroppen.  
 
Det har ändå gjorts 
större förbättringar med 
åren i form av intag av 
nytt folk med nya idéer, 
arrangeringar i fabriken 
av verktyg etc.  
Om en maskin skulle gå 
sönder finns det 
möjlighet att fortsätta 
arbeta för att material 
sågas upp i tid så att det 
ska gå att arbeta under 
tiden som maskinen 
lagas. 
 

som innehåller 
schema och ritningar, 
istället för att gå fram 
och tillbaka till den 
stora tavlan och den 
enda datorn.  
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Sektion 9 

 
Sektion 10 

 
 
  

Område 
 

Dagsläge Potentiella 
förbättringar 

Byggmöte Byggdelen av företaget 
har fredagsmöten. 
Diskuterar hur veckan 
har gått. Hur det följer 
med i planering och hur 
det ser ut för kommande 
veckor.  
 

Detta är rätt nytt och 
den ansvarige ska testa 
sig fram och ha med 
alla behöriga på mötet. 
Från till att de bara är 
stationsansvariga med 
på mötena. 

Område 
 

Dagsläge Potentiella 
förbättringar 

Hemsida Finns tydliga bilder över 
deras produkter, finns 
även recensioner från 
tidigare kunder. En 
positiv och 
konkurrenskraftig fördel 
med hemsidan är att det 
går att få 
bygglovsritningar direkt i 
datorn. Finns en del 
visuella punkter som 
skulle behöva förbättra 
med hemsidan. 

Företaget har en bra 
och tydlig hemsida. 
Det finns självfallet 
buggar som alltid kan 
tillrättas men det sker 
ett kontinuerligt 
arbete med hemsidan. 
Då det är det primära 
knytpunkten för 
kunder att hitta till 
företaget är det viktigt 
att den är attraktiv 
och enkel att navigera 
sett från kundens 
perspektiv.  
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Sektion 11 
Område Dagsläge Potentiella 

förbättringar 
Montage Montageansvarig får in 

beställning av säljarna för 
att sedan kunna göra en 
beställning av montage 
från en extern leverantör. 
Den montageansvarige har 
byggt upp ett 
kontaktnätverk med många 
olika snickare runt om i 
landet.  
 
Det är möjligt via portalen 
att göra en 
monteringsoffert för 
kunden. Därefter skickas 
en fullständig offert till 
kunden med både 
byggsatsoffert och 
monteringsoffert.  
 
Det finns noga anvisningar 
både till snickaren samt 
kunden för att kunna 
garantera en viss kvalité.  
 
Skickar även med en 
besiktningsinformation för 
att kunden ska kunna 
kontrollera att arbetet 
genomförts korrekt.  
 
Företaget är noga med att ta 
ställning vid potentiella fel 
från deras sida.  
 

Använder många 
verktyg att jobba i, 
likt andra delar av 
verksamheten, detta 
kan ta mycket tid. 
Skulle vara mer 
effektivt om allt var 
på samma ställe.  
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Företaget ska sälja 550 
bostäder i år. Minst 10% av 
dessa ska vara med 
montage. Montageansvarig 
arbetar för att uppfylla 
detta mål.  

 
Sektion 12 

Område 
 

Dagsläge Potentiella 
förbättringar 

Produktionsunderlag Huvuduppgiften för de 
som arbetar med 
produktionsunderlag är att 
planera byggritningar. 
Både bygglovsritningar, 
grundritningar och 
produktionsunderlag. Här 
sker mycket 
kommunikation med 
säljare för att kunna 
förtydliga hur kunden vill 
ha sin produkt. Säljaren 
har bara ett visst antal 
alternativ att välja på 
hemsidan, vilket medför 
att den ansvarige för 
produktionsunderlag måste 
kolla ordentligt på ordern 
för att inte missa några fel.  
 
Då det är få som arbetar 
med detta blir det större 
problem om någon är sjuk. 
Då stannar det upp i 
processen.  
 

Vill kunna generera 
mer automatiska 
ritningar. De måste 
ändå kollas över för 
att undvika fel.  
 
Anställa mer 
människor så att allt 
inte sätts på en 
människa.  
 
Kunna göra om en 
beställning till kod 
som sedan kan läggas 
in i CAD(program 
som gör det möjligt 
att tillverka ritningar) 
för att enklare kunna 
genomföra ändringar 
istället för att rita om 
hela ritningen.  
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Det går att generera 
automatiska ritningar på 
hemsidan vilket förenklar 
deras process. Men om en 
detalj ändras på hemsidan 
som till exempel en annan 
höjd på ett fönster så 
måste hela ritningen göras 
om för hand i 
CAD(program som gör det 
möjligt att tillverka 
ritningar), vilket kan 
medföra tidsförseningar.  
 
De gör kaplistor till 
produktionen för att de 
enklare ska kunna mäta 
och kapa materialet 
snabbare.  
 
Ritningar och dylikt 
lämnas i en låda nere vid 
produktionen. Om några 
frågor skulle uppkomma 
från produktionen tas det 
med den ansvarige för 
produktionsunderlaget.  
 
Det blir mycket arbete på 
få anställda. Processen blir 
mer noggrann ju högre upp 
i kedjan det går.  
 
Den ansvarige för 
produktionsunderlaget är 
även den som sätter ihop 
materiallista och 
tillvalslista.  
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Ansvarområden: 
Bygglovsritningar – 
Basritningar  
 
Grundritningar – Ännu 
mer noggrann ritning som 
används när till exempel 
grunden ska gjutas.  
 
Produktionsunderlag – 
Väldigt noga att allt blir 
rätt för att undvika fel. Är 
mycket detaljerat.  
 
Dessa ritningar skickas till 
produktion. Ritningarna 
kan snitta mellan 30min-1h 
att tillverka. Vissa ritningar 
kan ta flera dagar om det 
har gjorts komplicerade 
ändringar av kund eller 
säljare.   
 
En beställning via internet 
kommer först till säljaren, 
den ansvarige för 
produktionsunderlag har 
även en datalänk för att 
kunna komma åt de 
automatiska ritningarna.  
 
Företaget vill fortfarande 
behålla en kundkontakt 
och gör det därför inte 
möjligt för kunden att 
genomföra köpet direkt på 
internet.   
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Sektion 13 
Område 

 
Dagsläge Potentiella 

förbättringar 
Materiallager/Tillvalslager Materiallagret ligger i en 

närstående byggnad till 
huvudbyggnaden och 
fabriken. De förbereder 
tillvalspaket och 
extramaterial som behövs 
till slutprodukten. De har 
infört kanbankort för att 
enkelt kommunicera mot 
inköp och produktion när 
nytt material måste köpas 
in.  
 
De ansvariga för 
materiallager/tillvalslager 
paketerar själva de 
produkter som beställts 
och hyvlar även en del 
gavlar.  
 
Får in material ca en 
gång i veckan.  
 
Använder kanbankorten 
till skruvar och dylikt, 
men har inte det till 
dörrar och fönster.  
 
Det är två personer som 
arbetar på lagret och de 
måste hjälpas åt vid 
paketering av större 
paket.  
 
Det är ganska trångt om 
plats. Detta kommer att 
bli bättre vid flytt av 
lokaler.  

En förbättring skulle 
vara att utveckla något 
liknande system som 
med kanbankorten för 
fönster och dörrar. 
Detta för att minska 
spring mellan lager och 
kontor samt även 
undvika lätta 
kommunikationsmissar. 
 
En annan förbättring 
skulle vara att tillförse 
lagret med en dator för 
att minska spring 
mellan lager och 
fabrik.  
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Inkomna varor sorteras 
efter ett eget system, de 
har inget direkt officiellt 
system.  
 
När alla tillval 
sammanställts noterar 
någon av de anställda i 
fabriksdatorn att 
tillvalslistor är klara.  
 

 
Sektion 14 

Område 
 

Dagsläge Potentiella 
förbättringar 

Datasystem(internt) De har ett eget internt 
datasystem. Företaget 
arbetar med förbättringar 
för tillfället för att kunna 
effektivisera datasystemet.  
 

 

 
Sektion 15 

Område 
 

Dagsläge Potentiella 
förbättringar 

Försäljningsansvarig  Denna person ansvarar 
över säljarna och har 
huvudfokus på villorna.  
 
En del av arbetet är även 
att kontrollera med 
konkurrenterna för att se 
hur de själva ligger till på 
marknaden.  
 

Inkorporera en typ 
kommunikationsfunktion 
i portalen. Är nog en 
ganska smal tråd att 
balansera på då man 
måste se till att det inte 
blir för mycket plotter i 
portalen.  
 
Gör de möjligt att 
kunder läggs in 
automatiskt i ett Google 
Docs liknande 
dokument när 
beställning genomförts. 
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Hen tar hand om nya 
offertfrågor, lägger in 
dessa i Google Drive - 
listan över kunder så att 
säljarna ska ha kontroll 
över de olika 
kundprocesserna.  
 
Hen arbetar mycket med 
utveckling, vill kunna 
inkorporera deras 
produkter till exempel 
med Älvsbyhus. 
 
Den kommande flytten 
är viktig att tidsmässigt 
passa in, det är viktigt att 
den sker under lågsäsong 
för att inte stort kaos ska 
ske.  
 
Hen använder Slack och 
Trello, det fungerar 
delvis bra. Hen skulle 
vilja få in detta bättre in i 
den interna portalen då 
det är ett verktyg som 
alla använder och har 
tillgång till. Slack är 
vissa anställda dåliga på 
att använda.  
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Bilaga D: Intervju med VD och Vice 
VD på Lundqvist Trävaru AB 
Sammanställning av intervju VD och vice Vd för Lundqvist Trävaru AB. De 
intervjuade informerades om att de fick vara anonyma om de ville samt att de fick 
ta de av resultatet om de önskade det. Intervjun var först tänkt att vara med bara 
VD:n men vice VD:n kompletterade med några svar under intervjuns gång.  

Berätta om dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
Finns mycket olika arbetsuppgifter men det går att dela in det i två huvuduppgifter, 
först och främst att se alla i verksamheten. Lyssna på dem hur det går, håller de 
målen osv. Det andra är att driva bolaget framåt, samt påminna de anställda om mål 
för framtiden.  
 
Hur ser du på ledarskap och hur motiverar du de anställda att bli bättre? 
En ledares viktigaste jobb är att rekrytera rätt människor. De ska vara drivna, egna 
människor som ska kunna tagga sig själv.  Vi försöker uppmuntra personalen att 
våga testa sina idéer.  
 
Att vara med och bygga organisationen från grunden, gav sina fördelar. Vi började 
med en stabil kärna som gjorde det lättare att bygga vidare på. Att bygga gruppen 
människor, bygger organisationen. Det håller målet levande. Vi rekryterar 
människor före kompentens, uppmuntrar självständighet och frihet. Men håller 
fortfarande målet tydligt. 
 
Vilka förbättringar jobbar ni som företag aktivt med nu? 
Känns som allt är förbättringar just nu. Utveckling av att digitalisera processer går 
bra just nu. Vi vill hela tiden utveckla digitala system samt jobba med utveckling av 
fabriken.  
 
Har ni utbildningar eller liknande? 
Vi har en del interna utbildningar, bland annat truck och utveckling av ett VR-
system. Vi ser gärna på att ge människor friheten att lära sig själva. Detta kommer 
innebära att vi inte kommer innebära att vi inte löser problem på samma sätt som 
alla andra. Vi uppmuntrar Learn by doing.  
 
Gällande utbildning kring nya verktyg och dylikt i fabriken så finns det en stor 
kompetens hos de som jobbar där, så det behövs inga direkta utbildningar. Vi har 
en flexibel personalstyrka.  
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Hur är du personligen engagerad i verksamheten? Går du runt och kolla hur det 
går för de anställda? 
Går som sagt runt mycket och samtalar med de anställda men uppkommer det 
problem så löser personalen mycket själva. 
 
Har ni uppföljningar i arbetet? Dels med de anställda samt i verksamheten?  
Vi är så pass litet bolag att det går att ta samtal direkt. Ibland har vi 
medarbetarsamtal. 
 
Har ni uppföljningar med kunderna om de är nöjda med deras produkter? 
Skickar ut en utvärdering till kunder, om själva köpprocessen. Sen när allt är 
monterat och klart skickas ytterligare en till utvärdering till kunderna. Vi har även 
en årlig större utvärdering.  
 
Hur kommer ditt ledarskap måsta förändras när ni ökar utökar företaget? 
Det handlar om att leda via ledare. Visionen är att de inte ska ha jättemycket 
operativa uppgifter. Det är viktigt att skapa bra förutsättningar, strukturera hur ska 
målstyrningen se ut, dela upp mål. Detta för att sedan få ut målen genom 
organisationen. Kulturen inom företaget sätts på prov ju större bolaget blir.  
 
Om en anställd missköter sig, hur hanterar ni det? 
Man kan säga att de finns ett sorts grupptryck vid sådana situationer, gruppen stöttar 
bra och försöker få den personen att bättra sig. Positivitet mot de anställda ger bra 
uttryck vid det negativa. Detta handlar återigen mycket om den rekrytering som 
gjorts.  
 
Hur ser du på att kunna utveckla in IT lösningar mer i företaget, hur kommer 
ni ta det vidare till den nya fabriken?  
Det finns många idéer men bland annat så vill vi utveckla 3D-verktyget ännu mer, 
möjligtvis utveckla en typ high-scoretavla av de finaste husen. Vi vill fokusera på 
att utveckla själva affärsmodellen. 
 
Övriga anteckningar: 
Glädje av arbetet är viktigt, det ska vara roligt och intuitivt. Vi vill få in spelkänslan 
i företaget, man ska inte begränsa sig själv i tanke utan hela tiden stäva efter 
utveckling.  
 
 


