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Sammanfattning
Denna studie består av två undersökningar kring Lean.
Undersökningarna är begränsade till två databaser samt tre branscher,
industribranschen där Lean grundades samt välfärds- och
tjänstebranschen.
Först gjordes en kvantitativ förstudie av publicerade artiklar för att få en
uppfattning kring hur många andelar av de olika branscherna artiklarna
bestod av. Resultatet visades i form av en graf där 40 artiklar från varje år
delades upp i de tre branscherna.
Efter det gjordes en litteraturstudie med en bedömningsmatris för en
utgallring av artiklar. Utvalda artiklar jämfördes därefter mot
”toyotahuset” för att svara på forskningsfrågorna:
På vilket sätt har definitionen av Lean förändrats från den
produktionsbaserade förbättringsfilosofin det ursprungligen var, till det
uttryck som används i flera olika branscher idag?
Hur påverkar branschen implementeringen av Lean, skiljer sig det Lean
som beskrivs i litteraturen mot det Lean som används i välfärds- eller
tjänstesektorn?
Det vi kunde hitta i den utvalda litteraturen var att de branscher som är
nya med Lean använder färre verktyg och på mindre delar av sin
organisation istället för att göra implementeringen på hela
organisationen. Vi hittade många ”case studies” som berättar att det
använt verktyg men inte hur verktygen har använts. En bransch som det
hittades mycket artiklar om men som sållades bort på grund av
avgränsningen var Lean construction.
Nyckelord: Lean, healthcare, service, Toyota Production System.
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Abstract
This study consists of two studies around Lean. The studies are limited
to two databases and three different sectors, the industry sector where
Lean originated from, and the welfare and service sectors.
The first study is a quantitative pilot study on published articles. The
purpose was to get an understanding of what extent the different sectors
get published, compared to each other. The result was illustrated in a
graph where 40 articles per year were proportionally divided between the
three sectors.
The main study is a literature review where a scoring matrix was used to
cull the selected articles. The remaining articles where compared to the
“Toyota house” to answer the research questions:
In what way has the definition of Lean changed from the manufacturingbased improvement philosophy it originated as, to the concept that is
used in different sectors today?
How does the specific sector affect the implementation of Lean, is there a
difference in the Lean that is described in the literature compared to the
Lean that is used in the welfare or service sectors?
The study found in the chosen literature is that the sectors that are new at
using Lean are using less of the tools available and in a smaller part of the
organization, instead of using it on the whole organization. Many case
studies where found that describes what tool was used, but not how they
were used. One sector with many published articles was the construction
sector, but they were overlooked due to the limitations of the study.
Keywords: Lean, healthcare, service, Toyota Production System
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Terminologi
Terminologi som används i rapporten
Muda

Japanskt uttryck för slöseri

Kaizen

Japanskt uttryck för (kontinuerlig) förbättring

JIT

Just-In-Time

VSM

Value Stream Mapping

KPI

Key Performance Indicator
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Inledning
Ordet Lean myntades av forskaren John Krafcik då han tyckte ordet
passade den förbättringsmetoden. Anledningen att han tyckte att Lean
passade så bra var för att när Lean implementerats inom massproduktion
så minskade såväl behovet av medarbetare och produktionsyta. Det
behövdes dessutom mindre investeringar i verktyg samt kortare
produktionstid till färdig produkt. Trots att medarbetarebehovet minskat
så lyckades man att förkorta produktionstiden till hälften jämfört med
innan Lean implementerades. Förutom dessa fördelar så kunde man även
mäta att efter implementeringen så minskade antalet defekta produkter.
Inom massproduktion räknar verksamheten med ett visst antal defekta
produkter, och så länge antalet felaktiga produkter håller sig inom
ramarna så klassar produktionen som bra. Lean däremot strävar efter att
eliminera defekta varor, alltid försöka minska kostnaderna för
produktion samt att lagerhålla så få produkter som möjligt (Womack,
Jones, & Roos, 1990).
Lean är en metod som funnits sedan 1990 men har en historia som
sträcker sig till 1918 där Sakichi Toyoda höll patent på en automatisk
vävstol, vilket var en revolution inom väv-industrin. Det var dock inte
förrän 1929, när patentet såldes som startskottet inom bilindustrin
började, och 1937 var Toyota motor company startat. Men det var inte
förrän 1965 som Toyota Production System var implementerat. Detta
efter att Toyota hade skickat medarbetare till USA för att granska
bilindustrin där. Toyota Production System fick sitt stora genombrott
1973 under oljekrisen, och tiden mellan 1973 och 1990 när metoden Lean
fick sitt stora genombrott, sågs stor skillnad på produktionseffektivitet
mellan Toyota och övriga konkurrenter på marknaden (Teich, Faddoul,
& Sc, 2013).
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Basmålen för att lyckas med Toyota Production System är enligt Collins
et al. (2015):
▪
▪
▪
▪

1.1

Innehåll, sekvens, tajming och resultat ska vara tydliga för att
medarbetarna ska veta vad som krävs.
“customer–supplier connection” sker direkt och det krävs ett
tydligt ja/nej vid förfrågningar och svar.
produkten/tjänstens väg ska vara enkel och direkt.
förbättringar görs enligt tillvägagångssättet vetenskaplig metod
med övervakning från ledningen.

Bakgrund och problemmotivering
Lean är en metod som funnits sedan 1990, med en utgångspunkt i Toyotas
produktionssystem som syftade till att effektivisera hela produktionskedjan för Toyota (Womack et al., 1990). Tack vare användandet av Lean
så växte Toyota och företaget blev en av de världsledande biltillverkarna.
Lean fokuserar på att effektivisera processer och minimera alla typer av
slöseri i hela värdekedjan, från råmaterial till färdig produkt. (Liker, 2004)
Genom åren har Lean spridits runtom i världen till andra branscher
såsom tjänsteinriktade och välfärdsinriktade branscher, och inte enbart
till produktionsbaserade branscher (Radnor, Holweg, & Waring, 2012).
Denna spridning är av intresse eftersom Lean är utvecklat från ett
produktionstänk som kanske inte alltid går att översätta till andra
branscher. Är det verkligen den hyllade filosofin bakom Lean som spridit
sig, eller är det bara själva metoden?

1.2

Övergripande syfte
Syftet med arbetet är att undersöka på vilket sätt Lean har förändrats från
sitt grundutförande inom industrisektorn till det nuvarande begrepp vi
ser i olika förbättringsarbeten inom några av de olika branscher där det
används idag.
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Forskningsfrågor
På vilket sätt har definitionen av Lean förändrats från den
produktionsbaserade förbättringsfilosofin det ursprungligen var, till det
uttryck som används i flera olika branscher idag?
Hur påverkar branschen implementeringen av Lean, skiljer sig det Lean
som beskrivs i litteraturen mot det Lean som används i välfärds- eller
tjänstesektorn?

1.4

Avgränsningar
Tillvägagångssättet i följande studie är att undersöka ett antal case
studies inom de olika branscher som studien avser, det vill säga inom
välfärds- och tjänstesektorn, för att på så vis undersöka vilka skillnader
som gjorts vid Leanimplementeringen samt vilka eventuella problem
som det medfört. I den här studien har vi valt att avgränsa oss till skolan
och vården när vi diskuterar välfärdssektorn.

1.5

Översikt
Studiens teorikapitel består av en förklaring om vad Lean är enligt
litteraturen samt vilket ursprung metoden har. Det tar upp och förklarar
de olika metoder och verktyg som kan ingå i Lean. En förklaring av vad
branscherna innefattar ges och tidigare forskning på området undersöks.
Metodkapitlet börjar med en förstudie och fortsätter sedan med att
metoderna som använts i litteraturstudien presenteras, vilka sökningar
som gjorts, vilka bedömningskriterier som använts samt arbetets
struktur. Sist diskuteras metodens validitet och reliabilitet.
Litteraturstudiens resultat presenteras med hjälp av tabeller och exempel
från de använda artiklarna. De olika delarna och verktygen från Lean som
använts av välfärds- och servicebranscherna redovisas tillsammans med
de problem och för- och nackdelar som en Leanimplementering kan
innebära för den specifika branschen. Sist redovisas övriga kvalitativa
resultat från studien
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I diskussionen analyseras och diskuteras det kring de resultat som
studien gett och vad som kan ligga bakom dem. Även brister och
förbättringsområden för studien diskuteras.
I slutsatsen ges studiens svar på forskningsfrågorna. Sedan diskuteras
alternativ för vidare forskning. Till exempel ”hål” där det till stora delar
saknas undersökningar eller ett djup på undersökningarna som skulle
kunna ge värdefulla resultat.
Avsnittet om vidare forskning belyser även möjliga områden för vidare
utveckling inom Lean. Det kan handla om att det finns en kunskapslucka
där det till stor del saknas undersökningar eller att det saknas en djupare
analys av undersökningarna som skulle kunna ge värdefulla resultat.
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Teori
Kapitlet tar upp vad Lean innebär och vilka metoder och verktyg som kan
användas i en Leanimplementering. Studiens val av branscher och
tidigare forskning på området tas sedan upp.

2.1

Lean
Ett av de mest berömda sätten att beskriva Lean är genom ”Leanhuset”
eller ”TPS-huset” som det också kallas (se figur 1). Huset har blivit känt
då det är en tydlig modell för att visa hur de olika delarna tillsammans
skapar (kan bära upp) taket av kvalitet till låg kostnad och korta ledtider
som Lean strävar efter. Figuren syftar till att visa hur Lean är en filosofi
som täcker helheten och inte enbart de specifika delarna (Liker, 2004).

Figur 1 Leanhuset som beskrivs av Liker (2004)

Då Leanhuset beskrivs som en helhetsbild för hur Lean används så
kommer studien använda husets delar som grund för att skapa en
jämförelsepunkt. Det är den som resultatet sedan jämförs mot.
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JIT – Just In Time
En stor skillnad på vanlig massproduktion och Leanproduktion är JITmetodiken. JIT används för att möta efterfrågan på marknaden och inte
överproducera produkter då det kostar mycket mer att producera ett
överflöd av produkter som sedan ska ligga på ett lager tills de säljs till
skillnad från att göra rätt mängd produkter och slippa ha ett stort lager
med produkter som väntar på att säljas (Liker, 2004).
Takt time
I boken “kvalitet från behov till användning” av Bergman & Klefsjö (2012)
beskrivs takttid som organisationens hjärtslag där varje hjärtslag är en
delprocess i produktionsflödet. Inom Lean strävar man efter ett jämnt
flöde i produktionen och använder sig då av takttid för att det inte ska bli
några längre stopp längs processer som görs från råvara till färdig
produkt.
Continuous flow
Ett stopp i produktionen gör att produkter inte blir klara inom den
beräknade tiden och blir då dyrare än den skulle varit om allt flyter på.
Inom Lean tar man ofta upp kontinuerligt flöde vilket sker när station ett
gör klart sin uppgift inom sin takttid så kommer station två veta exakt när
den ska börja. Detta ger en optimerad tillverkningstid, produkterna
skapas i en jämn takt genom hela produktionslinjen (Liker, 2004).
Pull
Inom produktion används begreppen “push” och “pull”. ”Push” beskrivs
oftast inom massproduktion då företaget pushar ut en mängd produkter
som de sedan försöker sälja. Inom Lean används ”pull” som kan
beskrivas som ett omvänt flöde, vilket innebär att istället för att producera
ett visst antal produkter inväntar produktionen till att kunden beställer
en produkt och vid det tillfället startas tillverkningen av den specifika
produkten. Detta leder till att man skapar exakt så många produkter som
marknaden efterfrågar. (Hsuan, Skjött-Larsen, Kinra, & Kotzab, 2015).
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Quick changeover (SMED)
Inom Lean används ett förbättringsverktyg som kallas SMED (Single
Minute Exchange of Die). Med hjälp av SMED hittade man små faktorer
som kunde effektivisera hela produktionen. Delar som att skapa standard
muttrar och liknande tillvägagångssätt vid installation görs för att
eliminera tiden det tar att byta verktyg. Exempel på dessa faktorer var att
skapa standardmuttrar och att använda liknande tillvägagångssätt vid
installationer för att eliminera tiden det tar att byta verktyg. Parallella
arbetsstationer är något som också tagits fram, ett exempel på
effektivisering är att få på hjulen på en bil. Genom att monteringen sker
samtidigt på båda sidorna jämfört med att en person går runt bilen och
sätter på ett hjul i taget så blir produktionen mer effektiv. (Liker, 2004).
Integrerad logistik
Den integrerade logistiken används som en översikt på hela
försörjningskedjan (supply chain) och hjälper till med effektiva och
bestämda rutter för att produktionen ska ha det material de behöver för
att producera varan (Liker, 2004).
2.1.2

Jidoka
Jidoka handlar om att delvis automatisera delar av produktionen.
Anledningen till att man bara vill ha en delvis automatisering är att en
fulländad automatisering ofta är dyrare, samt att en delvis
automatisering kan leda till att arbetstagare iakttar ett fel mer effektivt.
(Liker, 2004). En betydande positiv effekt som kom ur detta var att
arbetstagare kunde ha hand om flera delar av produktionen, vilket gjorde
att organisationen inte behövde lika många arbetstagare för att uppnå
samma produktion. (Bergman & Klefsjö, 2012).
Andon
Andon är ett verktyg som används för att öka kommunikationen mellan
arbetstagare, ge information kring produktionsstatus samt identifiera om
en arbetstagare vid en viss station antingen behöver assistans eller
upptäcker något fel i produktionen. Fördelen med detta är att eventuella
fel blir uppmärksammade omedelbart och att produktionen avstannar till
dess att det finns en lösning på problemet. (Bergman & Klefsjö, 2012).
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Människa-maskin-separation
Innan
implementeringen
av
Toyota
Production
System
uppmärksammads ett problem där operatörerna som styrde olika
maskiner i produktionskedjan hade olika takttider vilket resulterade i att
vissa stationer överproducerade delar medan andra stationer kunde bli
stillastående, vilket skapade obalans. Detta resulterade i ett dåligt flöde i
produktionen samt långa ledtider. Genom att dela upp arbetet så att vissa
delar kunde skötas automatiskt och vissa delar sköttes manuellt, samt att
hålla gemensamma takttider genom produktionen skapades ett bättre
flöde. Det gjorde att istället för att ha en operatör vid varje maskin så
kunde en operatör övervaka 2–4 maskiner och producera vissa delar
manuellt medan maskinerna arbetade. (Besser, 1996).
Poka-yoke (Error proofing)
Felsäkerhet används för att skapa ett skydd mot att felaktiga saker sker.
Ett exempel på en felsökning från vanliga livet är att individen måste
hålla ner kopplingen vid start av en bil med manuell växellåda. Detta för
att bilen inte ska kunna startas av misstag och riskera att den rör sig
okontrollerat. Genom olika felsäkerheter såsom att maskinerna felsöker
med jämna mellanrum och genom specifika sätt att starta maskiner så
minimeras risken att göra fel. (Liker, 2004).
Kvalitetskontroll på stationen (in-station quality control)
Genom kontroller på stationerna kunde man se till att defekta varor inte
gick vidare i den fortsatta produktionskedjan. Detta för att upprätthålla
ett av Leans grundincitament; att ha ett mål på noll defekta varor samt ju
tidigare ett fel märks desto mindre kostar själva felet. (Liker, 2004).
Root cause analysis
Root cause analysis går ut på att söka rotorsaken till uppkommet
problem. Om detta görs ordentligt ökar sannolikheten för att den
korrigerande åtgärden är den korrekta lösningen, och att därigenom
minskar sannolikheten att samma problemen uppstår igen, vilket innebär
minskat slöseri och förhindrar att konstiga nödlösningar implementeras
(Liker, 2004).
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Verktyget 5 varför (5 why’s) används ofta för att nå djupet av ett problem
och man menar på att genom att ifrågasätta svar och lösa alla problem
längst vägen tills man når grundproblemet. Ett exempel på hur 5 varför
kan användas beskrivs av Scholtes (1998) i figur 2.

Figur 2 Exempel på hur 5 varför kan användas (Scholtes, 1998).

2.1.3

Muda (waste reduction)
Ett begrepp man stöter på mycket inom Lean är ordet “waste” eller som
det heter på japanska “muda”. ”Muda” innefattar de delar i en
produktion som kräver material eller arbetstagare men som inte ger något
mervärde för kunden i slutänden. Målet med Lean är att allt som görs
från råvara till färdig produkt ska skapa ett värde för slutkunden på ett
eller annat sätt medan de processer som inte gör det ska revideras eller
avslutas så långt det är möjligt. ”Muda” eller ”waste” kan finnas inom
många delar av en produktion och illustreras bra av Modi & Thakkar
(2014) i figur 3.
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Figur 3 De 7 icke värdeskapande delarna i produktion (Modi & Thakkar, 2014).

Genchi genbutsu
Den svenska översättningen blir ungefär “gå och se” och var ett verktyg
som användes hos Toyota för att hjälpa nyexaminerade arbetstagare att
komma in i tankesättet kring förbättring och identifiering av fel. Dessa
nya arbetstagare fick placering vid produktionskedjan för att studera
produktionsflödet samt att lära sig att förstå det för att sedan kunna
upptäcka och skapa förbättringar. Det gjorde att dessa arbetstagare som
övervakade produktionen fick en bättre förståelse för hur hela
produktionskedjan fungerade och kunde därmed ge bättre och mer
konkreta förbättringsförslag. (Liker, 2004).
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Heijunka
Heijunka är en metod där målet är att minska ojämna produktionsmål.
Metoden används för att försöka få jämnare processer med hjälp av bland
annat bättre schemaläggning där produktionen jämnas ut för att inte
skapa situationer där det bitvis är väldigt hög press där vissa delar,
maskiner eller anställda, riskerar att överarbetas. Den används även för
arr minska väldigt låg press där det inte finns något att göra i
produktionen. Metoden brukar använda sig av en så kallad ”heijunka box”
som visuellt visar efterfrågan på olika produkter varje dag och hjälper
arbetarna att möta den genomsnittliga efterfrågan på de olika
produkterna (Liker, 2004).
Bottleneck analysis
För att beskriva vad som menas med en flaskhals så kan man tänka sig
ett flöde i flaskan och när man häller från flaskan så kommer den smala
halsen göra att det tar längre tid att hälla ut drycken än i det fall inte skulle
funnits en flaskhals, se figur 4. Inom Lean är detta en negativ händelse
eftersom det gör att de processer som innehåller flaskhalsar kommer att
stoppa upp flödet i produktionen. Genom att använda bottleneck analysis
går man igenom alla processer steg för steg för att ta reda på vad det är
som stoppar flödet. Detta hjälper företaget att snabbt se var åtgärder ska
tas vid. (Bergman & Klefsjö, 2012)

Figur 4 Illustration för att visa problemet vid en flaskhals. (Källa: egen modell)
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Visual management
Visual management är en metod som går ut på att förenkla och
överskådliggöra förmedlingen av information. Det kan till exempel göras
visuellt med skyltar, lappar eller skärmar sätts som upp längs med
produktionen, eller auditivt med olika signalljud, eller med något av de
andra sinnena. Det görs för att vem som helst snabbt och enkelt ska kunna
se hur alla delar i produktionsledet ligger till (Tezel, Koskela, &
Tzortzopoulos, 2009).

2.1.6

People & Teamwork
Lean har ett tankesätt och en kultur där de anställda ständigt ska vara
involverade i hur det går för företaget. Det är de anställda som använder
verktygen, det är de anställda som hittar felen och det är de anställda som
kontinuerligt förbättrar processerna (Liker, 2004).
Ringi decision making
Ringi är en beslutsmetod som handlar om att involvera större delar av
organisationen. Genom att involvera fler blir besluten enklare att
implementera då man tillåter alla att få sin röst hörd (Sagi, 2015).
Gemba
Gemba är en variant av Genchi genbutsu fast mer inriktat på cheferna på
företaget. Gemba handlar om att få chefer och ledare att ta “gemba walks”
längs med produktionen för att involvera cheferna i produktionen. Tre
viktiga punkter för gemba är “gå och se”, “fråga varför” och “respektera
människor”. Med gå och se vill man involvera chefer i att se över
produktionen för att leta flaskhalsar. Fråga varför handlar om att skulle
cheferna se några fel så ska dom involvera sig och fråga kring problemen.
”respektera människor” är en punkt som handlar om att chefer inte ska göra
dessa vandringar och peka ut fel utan mer om att lära sig förstå processen
för att se möjliga förbättringar. Detta skapar mer förståelse för eventuella
problem samt att det ökar kommunikationen mellan arbetare och chefer.
(Liker, 2004).
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Hoshin Kanri
Hoshin Kanri handlar om målsättningar för företag. Det har att göra med
att både kortsiktiga och långsiktiga mål- och visioner ska vara aktuella i
alla delar av företaget, och inte bara i ledningen. Hoshin Kanri hjälper
hela företaget att sträva mot sina mål samt hjälper företaget att förändra
sig för att på så vis uppnå målen. (Bergman & Klefsjö, 2012).
2.1.7

Philosophy
Den underliggande filosofin brukar kallas en av grundstenarna till Lean.
I figurer där Lean beskrivs som en pyramid så är filosofin längst ner, den
största och grundläggande biten. Filosofin genomsyrar alla metoder och
verktyg som finns i Lean. Det är en vision där långsiktighet, förbättring,
utveckling och kundvärde driver användningen av verktyg och metoder
(Liker, 2004).
5S
Seiri, seiton, seiso, seiketsu och shitsuke översätts av Bergman & Klefsjö
(2012) till sortera, strukturera, städa, standardisera och skapa vana. 5S är
en metod som används för att ständigt förbättra produktionen samt för
att hålla ordning och reda för att kunna utföra arbetet på ett effektivt sätt.
Genom denna metod får arbetarna rätt förutsättningar för att kunna
utföra ett bra jobb.

2.1.8

Kaizen (continuous improvement)
Kaizen är mitten av Leanhuset, vilket står för ”ständig förbättring”. Med
ständig förbättring menar man att genom verktyg som till exempel PDCA
arbeta med att förbättra sina processer genom att ta bort delar av
processen som inte skapar värde för kunden. En viktig punkt med Kaizen
är att aldrig sluta med förbättringarna, då det alltid går att förbättra en
process ännu mer till dess att man når “Lean taket” där man levererar allt
i rätt tid, för minimal kostnad och utan några defekta varor (Liker, 2004).
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PDCA
PDCA är en metod som används för att förbättra processer. PDCA står
för plan, do, check och act. Genom att först planera kring förbättringen
som ska göras när man hittar icke värdeskapande delar i en process ser
man till att ha bra information kring vad problemet är och hur man kan
bli av med den. Därefter sker små förändringar för att man ska kunna
utvärdera förändringarna både före och efter. Efter detta undersöks och
jämförs datan på processen för att se om förändringsarbetet ger en positiv
effekt. Om det föreligger en positiv effekt så agerar man och förändrar
processen (Bergman & Klefsjö, 2012).
2.1.9

Standardized work
Standardiserat arbete är en av grunderna till Lean. Standardiseringen
handlar om två olika delar, där den första handlar om att
arbetsuppgifterna och processerna ska göras på ett standardiserat sätt för
att förenkla arbetet och kvalitetskontrollerna. Den andra delen handlar
om att när förbättringar i en process sker så blir den nya förbättrade
processen det nya tillvägagångssättet. Genom dessa delar slutar aldrig
företaget att utvecklas, utan det nya standardsätten blir en säkerhet för
att slippa stöta på fel som tidigare uppstått (Liker, 2004).

2.2

Övergripande metoder
Det finns ett antal verktyg som används ofta men inte hör till någon
enskild del utan kan användas i flera delar av Lean. De kan till exempel
användas i en förstudie för att se om det finns ett behov av Lean, eller
som efterkontroll för att se om förbättringsarbetet har gett den effekt som
eftersöks. De har därmed inte riktigt något fast position i Leanhuset utan
är mer fristående och beskrivs därför här.
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Key Performance Indicators (KPI)
KPI är mätningar som används inom Lean för att hjälpa till att mäta
framgång för företagen i form av kundvärde. Företaget måste därför ha
en klar bild om vad som är kundvärde för just deras kunder och kan
sedan med hjälp av KPI samla in data kring produktionen för att se vilka
delar som kan förbättras. KPI används som ett verktyg för att ge en
översikt och för att motivera ledningen och medarbetareen till
förbättringar mot ett ökat kundvärde (Karaivanov, 2014).
SMART goals
SMART goals är ett verktyg som används för att sätta mål för
utvecklingen inom organisationen. SMART står för “Specific”,
“Measurable”, “Attainable”, “Realistic” och “Time based”. Det syftar på
att ett mål måste vara: tydligt nog för att det ska gå att veta om det är
genomfört eller ej; mätbart nog för att veta hur det går; uppnåbart nog för
att inte vara en önskedröm; realistiskt nog att inte vara en vision;
tidsbegränsat för att vara relevant (Mahbod & Shahin, 2006).
Value stream mapping (VSM)
Value stream mapping är en metod som ska ge en bra överblick över hela
företaget från råvara till färdig produkt. Det man är ute efter i denna
metod är att ta reda på vilka delar inom flödet som skapar värde för kund
och vilka delar skapar inte värde, att se vart det flödar bra och vart det
flödar långsamt eller ojämnt. Detta ger en bra översikt på hela processen
och därmed kan de delar av produktionen som företaget bör se över
identifieras (Liker, 2004). Metoden används ofta som förstudie till en
Leanimplementering och beskrivs till exempel av Chen & Cox (2012) som
det trappsteg som går upp till Leanhuset.
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Branscher
Här definieras och förklaras de branscher studien är avgränsad till.
Branscherna är valda för att de skiljer sig från den tillverkningsindustri
som Lean ursprungligen kommer ifrån.

2.3.1

Tillverkningsindustri
Tillverkningsindustrin, mer specifikt biltillverkning, är den bransch där
Lean ursprungligen kommer ifrån. Det är en bransch som ofta associeras
till storskalig produktion med tre huvudsteg, input (inköp), förädling och
output (försäljning). Det anses vara en bransch med stabil efterfrågan
tillverkningstakt samt låg variation på de varor som tillverkas. Den
stabila tillvaron gör det möjligt för företag att arbeta effektivt med
förenkling, optimering och förminskning av slöseri över hela processen
(Naylor, Naim, & Berry, 1999).

2.3.2

Välfärd
Med välfärdsbranschen, i den här studien avgränsad till skola och vård,
menas välfärdstjänsterna skola (grundskola upp till universitet) och vård
(sjukhus, primärvård, ambulandsvård et cetera). Avgränsningen
innefattar organisationer i både offentlig och privat sektor.

2.3.3

Service
Med servicebranschen menas de företag och organisationer, privata och
offentliga (undantaget skola och vård), vars huvudinriktning är på
produktion och försäljning av tjänster. Det inkluderar till exempel
banker, detaljhandel, callcenter et cetera.
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Skillnader
Medan biltillverkningsindustrin karaktäriseras av stabil efterfrågan och
låg variation så är det annorlunda i service- och välfärdsbranscherna.
Inom välfärd och service råder det stor variation på typen av tjänst som
erbjuds, brist på standardisering, stor kundvariation och
kundanpassning (Alsmadi, Almani, & Jerisat, 2012; Arlbjørn, Freytag, &
Haas, 2011). Det finns även kulturella skillnader mellan de olika
branscherna, exempelvis hur de ser på arbetsprocessen. Till exempel den
typ av löpandebandprocesser som tillverkningsbranschen använder mot
de mer patientfokuserade arbetsprocesser som används inom sjukvården
(Ulhassan et al., 2013).
Skillnaderna mellan de olika branscherna kan därmed brytas ned till:

2.4

•

Biltillverkningsindustrin kan anses vara homogen och stabil i sin
tillverkning medan service- och välfärdsbranscherna är mer
heterogena och anpassningsbara när det kommer till hur
tjänsterna ska utföras.

•

Kulturella skillnader, till exempel hur branscherna ser på
arbetsprocesser.

Tidigare forskning
Det finns väldigt mycket forskning om Lean, det finns litteraturstudier,
fallstudier, jämförelsestudier med mera. Det är dock sällan Lean jämförs
mellan olika branscher och än mindre mellan ett par branscher som inte
är industribranschen. De flesta artiklar som undersöker Lean genom att
kolla på en bransch är avgränsade väldigt smalt, till exempel enbart
sjukhus eller bara byggföretag.
I en litteraturstudie gjord av Langstrand & Drotz (2016) undersöktes 7
olika företag från olika branscher kring deras Leanimplementeringar.
Företagens erfarenhet av Lean är mellan tre och över tio år. Resultatet
visar att många av de undersökta företagen tar fram metoder och sedan
letar ett problem att lösa istället för att hitta problemet för att sedan hitta
en lämplig metod/verktyg. Studien är en av väldigt få som hittats där
Leanimplementering i flera branscher har undersökts och jämförts.
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Studien av Langstrand & Drotz är inne på samma spår som denna studie
men undersöker problemet från det andra hållet. Den studien undersöker
ett fåtal företag på djupet och får ett säkert resultat på de företagen. Denna
studie går mindre på djupet för varje enskild implementering men får en
mycket större generaliserbarhet ur det stora antalet implementeringar
som undersökts.
En mer vanlig typ av studie är den spetsiga studien som kollar på en
bransch, och avgränsar den branschen noga. Till exempel studien av
Poksinska (2010) som undersöker Leanimplementeringar i sjukvården.
Studien undersökte 30 olika fall där Lean användes på sjukhus och hur
de förhåller sig till de fem grundprinciperna av Lean från Womack et al.
(1990):
1. Specify value from the standpoint of the end customer
2. Map the value stream
3. Create flow
4. Establish pull
5. Seek perfection
Studien visade att de tre första principerna användes men i stort sett
ingen använde sig av det 2 sista principerna. Studien nämner även en
saknad av hela värdeflödet (value stream) på ett sjukhus. I de undersökta
artiklarna har Lean endast används på en del av flödet. Studien skiljer
såklart från den här på ett antal vis till exempel både i omfång och bredd
på undersökningen. Men den tar upp en del av vad som ingår i denna
studie och får snarlika resultat trots att den är 9 år gammal.
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Metod
I det här kapitlet beskrivs metoden för litteraturstudien. Studiens
generella upplägg, hur de olika sökningarna är gjorda och vilka
bedömningskriterier som använts för att gallra bland resultaten. Kapitlet
börjar med metoden en förstudie. Tillvägagångsättet för sökningarna till
förstudien och litteraturstudien grundar sig på metoder från boken
”Forskningsprocessen: Kvalitativa och kvantitativa perspektiv” (Olsson
& Sörensen, 2011).

3.1

Förstudie
Inför arbetet så gjordes en förstudie. Förstudien använde en kvantitativ
metod som skulle ge en bra översikt kring om det fanns anledning att
göra studien eller ej. Hypotesen i förstudien var att inom
avgränsningarna så kommer det att synas en ökning hos välfärds- och
servicebranscherna i antalet Leanimplementeringar, samt att det kommer
att vara en minskning inom industribranschen. Avgränsningen i
förstudien var att undersöka åren 2010–2018 och för varje år ta ut de 40
första fallstudierna som matchade de utvalda branscherna.
För att ta reda på om hypotesen stämde valdes söktermen ”Lean
implementation case study” för att få så många resultat som möjligt och inte
riskera att filtrera bort resultat av misstag. Det enda avgränsande kriteriet
för varje sökning var att kolla på ett år i taget. Två databaser användes,
Primo och Google Scholar vilka båda är övergripande och så gott som
möjligt minskar riskern att filtrera bort någon bransch mer än någon av
de andra. Artiklarna kontrollerades sedan utifrån titel, sammanfattning
och metod och valdes sedan ut ifall de passade några av de utvalda
branscherna fram tills målet med 40 artiklar per år uppnåtts. Dessa
sökningar skapade en tidslinjegraf. Totalt gick förstudien igenom cirka
3000 artiklar för att uppå ett tillräckligt stort antal artiklar som uppfyllde
de olika kraven.
Förstudiens resultat illustreras i tidslinje-grafen i figur 5.
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Antal artiklar
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Figur 5 Kvantitativ studie på andelen artiklar om de olika branscherna

Utifrån grafen går det att se en svag ökning i antalet artiklar om
Leanimplementering för tjänstebranschen, en stabil ökning för
välfärdsbranschen och en svag minskning för industribranschen.
Resultatet är inte entydigt, men visar nog tydligt på att det kan finnas ett
intresse i att utföra en litteraturstudie på ämnet.
Om förstudien sträckt sig ännu längre bak än till 2010 hade den möjligtvis
kunnat ge ett tydligare resultat, men sökningar så långt bakåt i tiden gav
en stor del felaktiga sökresultat. Det sänkte reliabiliteten till den grad att
det tappade mening med att utöka sökningen.
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Upplägg
För att göra en litteraturstudie som har hög reliabilitet och validitet så
krävs det att studien har en bredd och ett djup nog för att säkerställa
resultatet. Studien är gjord genom att undersöka vetenskapliga artiklar
och case studies som har med Lean att göra, antingen generellt eller
specifikt inom de branscher som studien avser. Studien är inriktad på två
saker, ena inriktningen är om Lean: bakgrund, vad det är, hur det
fungerar och hur det implementerats i historien. Den andra inriktningen
är hur Lean ser ut och implementeras runt om i olika branscher efter att
Toyota visade världen fördelarna med Lean.
I den här studien skapades det bedömningskriterier och en
bedömningsmatris för att på ett effektivt sätt gallra mellan de artiklar som
sökningarna tagit fram. Genom att använda bedömningskriterierna och
bedömningsmatrisen kunde artiklarna rankas efter kvalitet och
användbarhet för att sedan grupperas in för att säkerställa att artikeln
hade nog med bredd och djup.

3.3

Sökningar
Inför arbetet skapades nedanstående modell (se figur 6) för att vi skulle
veta vad som krävdes för att uppnå tillräcklig bredd och djup i vår
sökprocess för att på så vis besvara arbetets frågeställningar så bra som
möjligt. Varje sökväg fick antingen rank ett, två eller tre för att se till att
vi uppfyllde den planerade arbetsprocessen samt frågeställningarna.
Rank ett var en bred och öppen sökning kring Lean eller Toyota
Production System. Rank två var en mer specifik sökning såsom Lean
inom en specifik bransch. Rank tre var en sökning där vi ville ta del av
utförda implementeringar för en specifik bransch.
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Figur 6 Modell för informationssökning

Tabell 1 visar ett utdrag på de sökningar som är gjorda efter sökstudien,
resterande tabell finns i bilaga A. Tabellen visar vilken databas som
använts, vilken söksträng som det sökts med och vilka begränsningar
som lagts på sökningen (till exempel årtal).
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Tabell 1 Sökningstabell över olika sökningsvägar

Sökning Datum Databas
ID

Sökord

10

0409

DiVa

“Lean sjukvård”

60

1

11

0415

Scholar

“Lean
implementation”

1 100
000

28

12

0415

Primo

“Lean
implementation
school”

18
683

14

13

0415

PubMed “Lean
implementation
Case Study”

24

4

14

0416

Primo

“Toyota
Production
System”

28
879

2

15

0416

Primo

7 383

3

16

0416

Scholar

277
000

24

17

0423

Primo

“Toyota
Production
System Lean”
“Lean
Implementation
in service
industry case
study”
“machine that
changed the
world”

18

0508

Primo

“The Toyota way”

24

Begränsningar Antal Antal
träffar valda
artiklar

År 1990-1990, 5
Böcker/Eböcker

1

År 2004-2004, 6
Böcker/Eböcker

1
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Då det redan fanns många artiklar som uppfyllde rank tre i
sökningsmodellen från förstudien så var dessa sökningar främst
fokuserade på att uppfylla rank ett och två för att få en bra bakgrund till
vad Lean är, samt hur utvecklingen har gått sedan det nämndes första
gången år 1990.
Sökningarna gallrades ner med hjälp av titel, sammanfattning och en
snabb genomläsning för att se om artikeln var upplagd på ett användbart
sätt och om den hade en inriktning och information som var användbar
för denna studie.

3.4

Bedömningskriterier
För att sortera ut och gallra mellan alla de resultat som sökningarna givit
togs det fram ett antal bedömningskriterier. Kriterierna togs fram med
avseende på:
▪

Kvalitet på artikeln:
Vilken nivå har artikeln? Är det en kandidatuppsats,
doktorsavhandling eller fristående artikel?

▪

Typ av artikel:
Är det en case study som beskriver implementeringen på ett
företag eller är det en artikel som tar en bredare titt på Lean inom
någon bransch? Är det en artikel som beskriver Lean och vad det
är eller vilka problem Lean kan ha?

▪

Innehåll i artikeln (bedömningsmatris)
Innehåller artikeln delar som anses viktiga för den här studien?
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För kvalitet på artikeln så bedöms till exempel en case study från en grupp
professorer att ha en högre kvalitet gentemot vad en kandidatuppsats
har.
För typ av artikel så rankas inte artiklarna på samma vis som i de andra
bedömningskriterierna utan den används mer för att gruppera in olika
artiklar för att säkerställa att studien får det djup och bredd den behöver
för att kunna anses ha tillräckligt hög reliabilitet och validitet.
För innehåll i artikeln skapades en bedömningsmatris, tabell 2, där ett antal
relevanta frågor lades in och som varje artikel kontrollerades emot.
Artiklar som svarade på fler frågeställningar bedömdes som mer
intressanta än artiklar som svarade på färre frågeställningar.
Tabell 2 Bedömningsmatris för artiklar

Tid för
implementering

Mätbarhet

Supply-chain

Ledningskult
ur

Kostnad för
implementerin Arbetsmiljö
g

Årtal för
implementering
en

Kvalitetsmått

Värdeskapan
de

Fördelar

Nackdelar

Resultat av
Implementeringsmet
implementerin
od
g

Problem vid
implementering

Arbetarkultur

Lösningar

Viktigt att notera är att frågorna i matrisen är förenklade versioner där
det kan finnas flera liknande frågor som räknas in i samma fråga.
Exempelvis är årtal för implementeringen inte en fråga som kontrollerar
för om det finns ett årtal beskrivet i artikeln. Detta då det i det närmsta
alltid finns ett årtal och årtalet i de flesta fall inte är av speciellt intresse.
Istället syftar rutan i matrisen att svara på frågor som:
Är implementeringen gjord ovanligt tidigt? Till exempel skulle en case
study som handlar om en Leanimplementering på ett sjukhus som är
gjord före år 2000 vara av extra intresse.
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Diskuterar artikeln något extra om årtalet för implementeringen, så som
i (Gao & Gurd, 2019)?
Skedde implementeringen eller studien över väldigt lång tid eller flera
gånger, så som i (Scherrer-rathje, Boyle, & Deflorin, 2009) och (Arlbjørn
et al., 2011)?
Efter att artikeln kontrollerats räknades bedömningen ihop och ett
eventuellt påslag (eller avdrag) beslutas. Påslaget kan göras om artikeln
ansågs vara värd mer (eller mindre) än vad kontrollen visat. Orsaker till
påslag kunde till exempel vara saker som att artikeln på ett extra tydligt
sätt beskrev implementationsmetoder eller andra liknande faktorer som
tidigare bedömning inte tog i beaktning. Avdrag kunde till exempel ges
till artiklar som hade väldigt låg nivå men träffade flera delar av
bedömningsmatrisen.
Efter färdig bedömning såg resultatet ut som nedan, där Scherrer-rathje
et al. (2009) är taget som exempel.
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ID (11)(3)
Namn: Lean, take two! Reflections from the second attempt at Lean
implementation
Författarna: Två professorer och en docent
Typ: En reflektionsartikel som kollar på två stycken försök till
Leanimplementering på samma företag, några år isär.
Metod: Detta är en reflektion och sammanställning av två
implementationer på samma företag. Första gjordes 1997 och
misslyckades, andra gjordes 2006 då ledningen på företaget valde att göra
ett nytt försök med att implementera Lean och denna gång med positivt
resultat. Undersökningen gjordes med hjälp av intervjuer med personer
från alla nivåer i företaget och rundvandringar på fabriken för att
verifiera det som sagts i intervjuerna samt ge ökad förståelse för hur det
ser ut för de anställda.
Tabell 3 Ifylld bedömningsmatris

Mätbarhet

Supply-chain

Ledningskultur Kostnad för
implementering

Tid för implementering

Arbetarkultur

Arbetsmiljö

Årtal för
implementeringen

Kvalitetsmått

Värdeskapande Problem vid
implementering

Nackdelar

Resultat av
implementering

Fördelar

Implementeringsmetod Lösningar

Träffar: 12 p
Påslag: 0
Totalt: 12 p

ID visar först vilken sökning det är som gjorts och sedan vilket nummer
den valda artikeln fått. Poängen visar hur bra artikeln ansågs vara. En
artikel med under 5 poäng sågs som i det närmaste oanvändbar och en
artikel med mer än 14 poäng var väldigt bra.
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Metoddiskussion
I det här kapitlet diskuteras metoden som använts och den validitet och
reliabilitet som metoden kan anses ha.
För att en vetenskaplig artikel ska anses ha hög kvalitet med hög säkerhet
och tillförlitliga resultat krävs det att den har god validitet och reliabilitet.
Med validitet i en litteraturstudie menas hur relevanta de källor som
användes i studien är för det sammanhang de används. Reliabiliteten
avser att resultatet studien får fram är mätt på ett pålitligt sätt, det vill
säga att det ska gå att upprepa studien och få ett likartat resultat. (Sharp,
Preece, & Yvonne, 2016)

3.5.1

Validitet
Under datainsamlingarna som gjordes i förstudien samt i
litteraturstudien granskar en blandning av vetenskapliga artiklar, case
studies, webbsidor och böcker kring ämnet för att hitta gemensamma
faktorer i det berörda ämnet. Teorin i denna studie stödjs av bra
vetenskapliga undersökningar som Lean bygger på.
I och med att studien till en stor del bygger på case studies så får vi en
relativt hög validitet då det är skrivet hur de har gått tillväga, det går dock
att ifrågasätta ifall artiklarna tar med alla delar eller ifall de döljer delar
då det kanske inte gav lika bra resultat som andra delar.
Då det än inte finns några framstående artiklar som det finns om Toyota
i de branscher vi valt att undersöka är det svårt att mäta dessa källors
validitet.
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Reliabilitet
Utifrån de avgränsningar som studien har så kan den anses ha god
reliabilitet. Studien skulle dock kunna öka reliabiliteten genom att
utvidga sökningarna till fler databaser för att se hur ett sådant resultat
skulle skilja sig från det resultat denna studie har fått. En sådan
utvidgning skulle kunna ge en större tyngd åt resultatet.
Det hade även blivit en tydligare uppdelning ifall källor från ett större
antal databasers resultat lades upp i en graf. Då skulle de olika
branschernas andel av användning av Lean bli tydligare.
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Resultat
I det här kapitlet presenteras resultaten av litteraturstudien. Först
presenteras ett kvantitativt resultat för att visa vilka delar av Lean som
använts och hur användningen skiljer sig åt mellan de två inriktningarna.
Sedan presenteras de olika inriktningarnas resultat separat, där
exempellösningar och beskrivningar av hur metoderna implementerats
beskrivs. Till sist presenteras de kvalitativa resultaten av studien, där
både problemen och för- och nackdelar med en implementering av Lean
inom de olika inriktningarna redovisas.

4.1

Sammanställning
Litteraturstudiens resultat är illustreras grafiskt i figur 7 och visar hur stor
andel av organisationerna som enligt studien kan anses ha använt sig av
de olika verktygen som finns med i Leanhuset. Det är totalt 152 separata
implementeringar för välfärdsbranschen och 85 för servicebranschen.
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Inriktningar
VSM
SMART
KPI

Standardiserat arbete
PDCA
Kaizen
5S
Hoshin Kanri
Gemba
Ringi

Visual management
Flaskhalsanalys
Heijunka
7 ögon
Muda
Root cause analysis
Kvalitetskontroll på stationen
Poka-yoke
Andon
Jidoka
SMED
Pull
Kontinuerligt flöde
Takttid
JIT
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Antal metodanvändningar i %
Välfärd

Service

Figur 7 Användningen av de olika verktygen i Leanhuset för de två branscherna
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Delar av Lean som används
Här presenteras de olika delarna av Leanhuset som använts. Det visas
hur mycket de använts och på vilket sätt de har använts, baserat på de
Leanimplementeringar som är med i studien.

4.2.1

Service
Just-In-Time
Olika metoder för att skapa ett flöde som motsvarar tankesättet JIT
diskuterades i cirka 47% av studierna. Metoder som nämndes var SMED,
Pull, Continuous flow, JIT och Takt time. Specifika lösningar som beskrevs
var bland annat att skapa ett stort arbetslag där alla kunde lösa alla
uppgifter, istället för att dela upp arbetet bland flera specialiserade
arbetslag (Piercy, 2009) och att anpassa lagerhållning efter behovet
(Stadnicka & Ratnayake, 2017).
Jidoka
Arbete med att minska antalet felkällor eller försöka automatisera
processen diskuterades i cirka 19% av studierna. Ett av sätten att minska
felkällor var genom att följa en Value Stream Map och använda verktyget
5 varför vid problemområden så kunde grundläggande problem
uppdagas och lösas (Chen & Cox, 2012). En metod för att minska vart fel
kan uppstå i processen var genom förändrade arbetsrutiner. Genom att
implementera kontroller före viktiga steg i installeringen togs felkällor
bort(Stadnicka & Ratnayake, 2017).
Muda
Att minska slösad tid eller energi och hur det går att gå till väga för att
göra det diskuterades i 54% av studierna. Lösningar som diskuterades
var att genom kontinuerlig kundkontakt kunde mängden energi och tid
som lades ner kunna minskas avsevärt genom minskade felsteg och
onödigt arbete (Chen & Cox, 2012). Det nämndes även
effektivitetsförbättringar genom att ändra hur lagerhantering gick till för
att spara på den tid som går åt för att hämta vanligt förekommande
utrustning ur lagret (Stadnicka & Ratnayake, 2017).
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Heijunka
Hur det går att gå tillväga för att få ett stabilare flöde och ha mindre
flaskhalsar diskuterades i cirka 26% av studierna. För att få ett stabilare
flöde gjordes förändringar där levererat arbete kunde skickas till kund i
mindre bitar istället för att behöva vänta tills helheten var klar för
leverans (Middleton & Joyce, 2012). Arbete med att minska flaskhalsarna
kunde göras som projekt där processflödet följdes och eventuella
flaskhalsar som hittades längst vägen eliminerades (Piercy, 2009). Ett
annat sätt var att kontinuerligt visualisera arbetsgången för att i ett tidigt
skede se potentiella flaskhalsar och kunna avvärja dem i förväg
(Middleton & Joyce, 2012).
Visual management
Arbete med att visualisera arbetsgången och förmedla information
diskuterades i cirka 35% av studierna. Metoderna involverade lösningar
som informationstavlor för att beskriva arbetsgången och information om
hur nuläget ser ut i projekten (Middleton & Joyce, 2012).
Philosophy
Att arbeta med filosofin att allt ska vara iordningställt och ständigt göra
små förbättringar diskuterades i cirka 27% av studierna. Som metod för
att uppnå filosofin användes 5S metoden på olika delar i företaget, det
gällde på allt ifrån enklare gemensamma arbetsytor (Thorhallsdottir,
2016) till att involvera hela företaget (Ljungblom, 2016).
Kaizen
Ständig förbättring och hur det skulle uppnås diskuterades i cirka 52% av
studierna. Arbete med ständig förbättring gjordes genom bland annat
korta dagliga förbättringsmöten där även mindre förbättringsåtgärder
kunde diskuteras (Middleton & Joyce, 2012). Ett annat sätt var mer
övergripande där specifika områden identifierades från en value steam
map och designerades som “kaizenområden” där ständig förbättring
prioriterades högre än på andra områden (Chen & Cox, 2012).
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People & teamwork
I cirka 1% av studierna diskuterades det hur företaget skulle ta vara på
kunskapen som finns på olika nivåer och hur den skulle kunna
kommuniceras bättre. Metoden som diskuterades var att ledningen
skulle följa med i hela processen för att se hur det verkligen går till för att
således få en bättre förståelse kring hur det fungerar i den dagliga
verksamheten (Thorhallsdottir, 2016).
Standardized work
Att standardisera olika arbetsuppgifter eller områden diskuterades i cirka
15% av studierna. Inriktningarna på standardiseringen var till viss del
hur olika arbetsuppgifter skulle göras, till exempel hur
säkerhetsanordningar skulle installeras för att minimera påverkan hos
kunden (Stadnicka & Ratnayake, 2017). En annan del av
standardiseringsarbetet inriktade sig på vad olika arbetsytor skulle
innehålla, till exempel vad en säljvagn skulle innehålla för varor
(Thorhallsdottir, 2016).
Övergripande metoder
Mer övergripande metoder diskuterades i cirka 74% av studierna. Value
stream mapping användes för att skapa en utgångspunkt för
förbättringsarbetet genom till exempel att följa vilka värden kunden ville
ha och ändra processerna och råvarorna som använts för att möta
kundens önskan (Abdi, Khalili Shavarini, & Seyed Hoseini, 2006). Key
performance indicators skapades bland annat för att få mätvärden som
drev utvecklingen mot ökat kundvärde istället för rent statistiska
mätningar som riskerade att skapa ett destruktivt beteende hos
medarbetare (Piercy, 2009). Tydliga mål och tidsramar togs fram där
utvecklingen tydligt kunde mätas och kontrolleras för att se om
förbättringsarbetet gav effekt (Chen & Cox, 2012).
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Välfärd
Just-In-Time
Olika metoder för att skapa ett flöde som motsvarar tankesättet JIT
diskuterades i cirka 10% av studierna. De specifika metoderna som
diskuterades var Pull, Continuous flow och Takt time. En typ av lösning
för att uppnå JIT var att omplacera arbetsgrupper på ett sätt som
effektivare lät en patient “flyta” igenom processen utan att behöva vänta
efter varje delprocess. Tidigare hände det ofta att patienten behövde
stanna upp vid olika delar av processen, såsom vid överlämning eller
konsultation (Hung, Martinez, Yakir, & Gray, 2015).
Jidoka
Att automatisera eller försöka minska antalet felkällor diskuterades i
cirka 9% av studierna. Vid arbete med att minska antalet felkällor
arbetades det med att hitta ursprunget till de fel som uppstod. Om
problemet kunde lösas vid sitt ursprung riskeras det inte att det skapas
fler problem senare i processen. (Collins et al., 2015). Det arbetades även
med felsäkerhet, flöden kontrollerades för att hitta vart problem kunde
uppstå. På så vis kunde felkällor hittas och elimineras innan de skapade
problem. En lösning för att öka felsäkerheten var att låta personal med
högre kompetens träffa en patient i ett så tidigt skede som möjligt, för att
säkerställa att inga fel gjordes (såsom feldiagnos eller val av fel
behandlingsmetod) i början av en vårdprocess (Ulhassan et al., 2013).
Muda
Arbete med att minimera slöseri av olika sorter och hur det gjorts
diskuterades i cirka 8% av studierna. Omfattningen på arbetet med att
minska slöseri varierade stort. Det kunde vara en liten omfattning, som
att omplacera utrustning till andra platser, för att minimera tiden som
används för att leta efter utrustningen (Ulhassan et al., 2013). Det kunde
också vara en stor omfattning, som att använda de sju ögonen för slöseri och
ändra hela arbetsprocesser från början till slut (Pavlović, Todorović,
Mladenović, & Milosavljević, 2014).
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Heijunka
Att jämna ut flödet och minska flaskhalsar nämndes i cirka 3% av
studierna. Olika studier visade på väldigt olika lösningar för hur ett
jämnare flöde skulle uppnås. Det fanns fall där arbetet var ett
kontinuerligt arbete där avvikelserapportering användes för att hitta och
eliminera flaskhalsar (Karlsson & Källberg, 2017). I andra fall innebar det
ändrade arbetsrutiner där mer erfaren medarbetare blandades in i
processen allt tidigare för att snabbare kunna bestämma vilken riktning
processen skulle gå i (Ulhassan et al., 2013). Det fanns även fall där en stor
process delades upp i mindre delar som då kunde lösas separat från
varandra och därmed få ett mer stabilt och snabbare flöde (Pavlović et al.,
2014).
Visual management
Metoder för att enkelt, visuellt, se hur arbetet går beskrevs i cirka 11% av
studierna. Främst bestod arbetet i att färgkoda enklare grundinformation,
såsom färgade magneter för att indikera statusen på en patient (Ulhassan
et al., 2013), eller genom att sätta upp tavlor för att ge medarbetare en
bättre översikt kring informationen (Karlsson & Källberg, 2017).
Philosophy
Arbete efter 5S-metoden, att det alltid ska vara iordningställt på
arbetsytorna och att kunna arbeta in och standardisera nya arbetssätt
snabbt och effektivt, diskuterades i cirka 24% av studierna.
Användningsområden som togs upp för metoden var enskilda arbetsytor
(Ulhassan et al., 2013) eller hela avdelningar (Jiménez, Romero,
Domínguez, & Espinosa, 2015).
Kaizen
I cirka 18% av studierna fanns en diskussion kring hur ett arbete gällande
ständig förbättring gjorts. I de studier som tog upp ständig förbättring
var det i de flesta fall att de hade implementerat ett kort gruppmöte varje
dag för att diskutera, planera och effektivisera arbetet. Några använde
den iterativa processen PDCA för att på ett kontrollerat sätt göra ständiga
förbättringar och samtidigt hålla koll så att det faktiskt blev en förbättring
efter att en förändring utförts.
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People & teamwork
Olika metoder för att förbättra kommunikationen och arbetet mellan
olika nivåer inom företaget diskuterades i 4% av studierna. Det
diskuterades hur nya filosofier skulle genomsyra hela organisationen, där
kvalitet och patientsäkerhet var målbilden (Collins et al., 2015). Olika
förbättringar mellan de hierarkiska nivåerna diskuterades också, såsom
hur förbättringsarbetet måste involvera alla nivåer av medarbetare för att
ge bästa möjliga resultat (Hung et al., 2015) eller hur ledningen skulle
kunna finnas mer tillgänglig och involverad (Karlsson & Källberg, 2017).
Standardized work
Rent standardiseringsarbete, skiljt från 5s-metoden, diskuterades i cirka
7% av studierna. Det beskrivs enbart som ett generellt arbete för att
standardisera arbetet, till exempel att standardisera utrustningen som ska
finnas i behandlingsrummen (Brock et al., 2018).
Övergripande metoder
Mer övergripande metoder diskuterades i cirka 28% av studierna. Key
performance indicators användes för att till exempel ta fram, och
visualisera för de anställda, olika prestationsvärden för de nya
förändringarna (Hung et al., 2015). Processer analyserade med value
stream mapping för att se på vilket sätt olika faktorer (till exempel tid,
teknologi och kompetens) i processen påverkar kundvärdet (Collins et al.,
2015) eller använda som stöd i användandet av andra metoder såsom
bottleneck analysis (Karlsson & Källberg, 2017) eller continuous flow
(Ulhassan et al., 2013).

4.3

Kvalitativa resultat
Lean är inte en filosofi som går att implementera rakt av, oavsett bransch.
Varje arbetsplats och bransch har egna kulturer och problem som behövs
ta i åtanke vid ett förbättringsarbete. Detta kapitel redovisar de mer
generella problem och för- och nackdelar de olika branscherna har med
att implementera Lean. Efter det kommer övriga kvalitativa resultat
vilket är resultat som är av mer generell karaktär eller kvalitativ analys
av data, att presenteras.

38

Lean – En utveckling från
produktion till välfärd och service

Resultat

Erik Falenius – Mikael Jarl
4.3.1

2019-06-11

Problem vid implementering
Gemensamt för de både välfärds- och servicebranschen är att det
kontinuerliga förbättringsarbetet som Lean i många fall innebär, kan vara
problematiskt. Det kan vara väldigt påfrestande för de anställda med
kontinuerligt förbättringsarbete i dynamiska branscher där en lösning
ena dagen kan bli ett problem en annan dag och vice versa (Karlsson &
Källberg, 2017).
Service
I många fall är första steget i en Leanimplementering att titta på kunden
och vad den värderar för att kunna skapa en VSM. Inom servicebranschen
kan det vara svårt att definiera vem som är kund och därmed också svårt
att veta vad kunden värdesätter. I många fall hoppar företagen över den
delen av Lean helt och hållet, och går direkt till de enskilda metoderna
istället.
En Leanimplementering sätter även stora krav på ledningen och
intressenterna för att lyckas. För producerande företag är intressenternas
vilja ganska homogen men inom servicebranschen (speciellt kommuner
och statliga verk) kan det finnas en stor variation på vilka målsättningar
och krav som finns. I en Leanimplementering noterar Arlbjørn et al.
(2011) att en person som var ansvarig för Leanimplementeringen för en
kommun säger:
“How should we develop measures with this diverse group of
stakeholders?”
Och menar på att det är väldigt svårt att mäta och värdesätta resultat när
det inte finns en tydlig definition på vad det är som är värdet till att börja
med.
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Vid den typ av dynamiska arbete som många servicearbeten innebär
finns det en risk med inriktningen av Lean som fokuserar på att
standardisera arbete. Att standardisera hur ett kundbemötande ska se ut
kan lätt få motsatt effekt om det går för långt. I till exempel ett callcenter
så noterar Piercy (2009) att standardisering av arbetsuppgifter kan leda
till att det skapas “manus” som de anställda måste följa. Ett sådant manus
har fördelen att det blir lättare för den anställde att veta vad den ska säga.
Men manuset riskerar att skapa en situation där den anställde inte kan
göra kunden nöjd. Med ett manus är risken att det inte är anpassningsbart
nog för att kunna lösa kundens problem. En annan risk är att det skapas
flaskhalsar i flödet om kunden måste skickas till en annan avdelning för
att få ett svar som den kanske kunnat få direkt.
Välfärd
Det kan vara svårt att vilka värden som ska prioriteras då den som brukar
tjänsten, till exempel en patient eller en elev, inte alltid är samma som
betalar för den, till exempel skattebetalare (Radnor et al., 2012). Inom
skolan blir det lite mer diffust då en elev kan definieras som en kund som
köper en process, en råvara som förädlas till en produkt eller arbetare
som arbetar för att driva skolan framåt(Pavlović et al., 2014).
Sjukvården har en väldigt stark kultur med patienter i fokus. Den
kulturen krockar lätt med Lean om Lean inte introduceras på rätt sätt.
Lean uppfattas väldigt lätt som ett ”industritänk” där patientens behov
minskas till fördel för ett mer processbaserat tänk, och det skapar lätt
friktion hos de anställda inom sjukvården (Ulhassan et al., 2013).
Sjukvården har även en stark hierarkisk kultur där det är tydligt uppdelat
mellan olika roller såsom läkare och sjuksköterskor. Vid ändrade
strukturer och arbetsrutiner där arbetsuppgifter delas ut till personer på
andra nivåer i den hierarkiska stegen kan det uppstå problem. En
intervjuad person beskriver en del av problemet:
”I’ve been trained as a physician to think independently
because I’m being held accountable legally for the work that I
do. […] But we’re being asked to give up some of that
responsibility and trust to your medical assistant”
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Och menar på att det går emot hur den personen är tränad i att inte
fördela ut delar av arbetet till andra personer även om de har den
kompetens som behövs. (Hung et al., 2015)
Det kan även stötas på problem av mer personlighetsmässig natur när det
gäller omfördelningen av roller då det i vissa fall blir att den hierarkiska
strukturen blir omvänd i vissa delar av arbetet. Ulhassan et al. (2013)
noterar att det kan vara svårt att hålla förändringar vid liv om de inte
stöds av personalen. Speciellt om det är vid omvända roller i delar av
arbetet då maktstrukturen blir otydlig.
” […] the physicians don’t know the structure and say ‘I am
not interested in taking orders from the nurses.”
Den kommentaren kom vid diskussion om hur utvecklingsarbetet dött ut
när delar av personalen (i detta fall läkare) inte deltog i
förbättringsarbetet och därmed inte visste vad de nya förändringarna
innebar. Men då en av förändringarna innebar att en sjuksköterska blivit
ansvarig för en arbetsuppgift så var läkarna inte intresserade av att lära
sig den nya strukturen utan fortsatte enligt gamla vanor istället.
Om en Leanförbättring däremot blir lyckad kan implementeringen
därmed få stora positiva effekter på kommunikation och samarbete om
de murar som finns mellan olika avdelningar eller hierarkiska nivåer
bryts ner. (Karlsson & Källberg, 2017)
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Vidare kvalitativ analys

Analys på kvantitativa resultat
Det kvantitativa resultatet från figur 8 kan sammanställas till en mer
överskådlig figur där de olika huvuddelarna, det vill säga byggblocken, i
Leanhuset är det som redovisas istället för de enskilda verktyg som
används. I figur 8 så är den sammanställningen gjord.

Inriktningar
Övergripande
Standardiserat arbete
Kaizen

Philosophy
People & teamwork
Visual management
Heijunka
Muda
Jidoka
JIT
0%
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20%
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Antal användningar i %
Välfärd

Service

Figur 8 Sammanställning av användandet av de olika huvudmetoderna
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Figuren visar att servicebranschen, med stor marginal, använder mer av
nästan alla de olika delarna i Lean jämfört med välfärdsbranschen. Detta
stöds av flera källor (Gao & Gurd, 2019; Radnor et al., 2012; Teich et al.,
2013) som visar på att Lean oftast används som en verktygslåda snarare
än en genomgående och långsiktig förbättringsfilosofi.
Gao (2019) visar på att 121 av 127 kinesiska sjukhus inte använde Lean
som kontinuerlig förbättringsfilosofi utan istället använde Leanverktyg i
tillfälliga projekt. Den studien visar även att en Leanimplementering
oftast är väldigt lokal där 119 av 127 sjukhus implementerade Lean på
endast en avdelning istället för alla eller ens flera avdelningar.
Förbättringsimplementeringar
Det finns risker med att implementera förbättringsåtgärder. Om en
förbättringsåtgärd implementeras utan att personalen blir utbildade i
syftet med åtgärden finns risken att det blir en misstolkning vilket kan
leda till likgiltighet eller rent motstånd till åtgärden. I vissa fall riskerar
man att implementera metoder, till exempel mätetal, vars direkta
konsekvens blir att kvalitén sjunker. Det kan bero på att personalen,
istället för att anamma mätetalet med dess egentliga mål
(kvalitetsförbättring), ser förändringen som ett hinder och väljer att
kringgå den. Det finns exempel där callcenterföretag börjat mäta svarstid
som ett mått på kvalité. De anställda, för att få bra mätvärden, väljer då
att svara kunden så snabbt som möjligt för att sedan meddela kunden att
den får vänta lite längre “on hold”. Istället för att kunden tas om hand
snabbt (vilket var vad mätetalet försökte mäta) är de enda effekterna att
kunden nu får vänta på en ny plats och att företaget fått missvisande
siffror (Piercy, 2009). Det leder dels till lägre kvalité än tidigare dels till
försämrad tilltro för förbättringsarbete hos personalen. Det är en risk att
personalen kommer att se förbättringsarbetet som en börda man måste
kringgå för att “kunna göra sitt jobb”. Det visar att det inte alltid räcker
att veta vad som är värdefullt för kunden och uppifrån försöka nå dit. Det
gäller att utbilda och utveckla de anställda till att arbeta för förbättrat
kundvärde istället för att bara sikta på bättre mätetal (Teich et al., 2013).
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Diskussion
I det här kapitlet diskuteras och granskas resultatet för att få en förståelse
i resultatet och varför det ser ut som det gör.
Lean kommer ursprungligen från tillverkningsindustrin med syftet att ta
bort onödiga processer och på så vis skapa effektivisering. Dessa
utgångspunkter är idag även viktiga frågor i andra branscher såsom
välfärds- och servicebranschen. Det handlar om att hushålla med resurser
både inom humankapital som ekonomi. Företagen förväntas leverera sina
tjänster optimalt, effektivt och inte minst ekonomiskt.

5.1

Verktygslådan Lean
Ett intressant resultat som framkommit i studien är att många av de
företag som har genomfört en case study över en viss
Leanimplementering endast visar ett fåtal av de verktyg som nämns i
teorin och Toyotahuset. Det kan därmed diskuteras hur stor respektive
liten del av alla metoder och verktyg i Lean som kan behövas för att man
ska kunna kalla det Lean. Vidare saknas information om hur de
kontinuerliga förbättringarna faktiskt fortsätter efter Leanimplementeringarna. Det upplevs istället mer vanligt att företagen
använder delar av Leans verktyg och sedan gör olika förbättringsprojekt.
En reflektion utifrån detta är att företag många gånger saknar en
gemensam vision och filosofi vid nya projekt, vilket är en viktig
grundsten i Toyotahuset. Om det inte föreligger någon gemensam vision
och filosofi kan företag riskera att inte uppmärksamma de delar i
organisationen som behöver förbättras för att således uppnå företagens
framtidsmål.
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Resultaten visar även att service använder många fler verktyg/metoder
jämfört med välfärd vad gäller Leanimplementeringar. En förklaring till
detta har att göra med att service i sig besitter tydligare processer som
möjliggör för att tjänstebranschen får fler möjligheter att använda
metoder och verktyg som ingår i Lean. I båda branscherna finns
svårigheten med att förstå och finna vem kunden faktiskt är, vilket på så
vis försvårar användningen av verktygen. Om det inte är tydligt vem
kunden är leder det till att företagen har svårare att veta vilka
förbättringar som måste göras för att effektivisera och förbättra de
processer som gynnar kunden.
Det huvudsakliga syftet med Lean är att det ska användas som ett
förbättringsarbete, men genom många implementeringar framkommer
det att företagen satsar för hårt på vissa verktyg och standardiserar
organisationer för mycket. När organisationer standardiserar i en för stor
utsträckning tappar branscher som service sitt kundvärde, till exempel
när de använder sig av färdiga säljmanus istället för utbildning och mer
dynamiska säljtekniker. Leans principer handlar snarare om att företagen
på ett effektivt sätt ska leverera varan till kund, men detta tycks inte vara
ett huvudsakligt fokus i de valda artiklarna.

5.2

Brist på arbete längst hela flödet
Inom tillverkningsindustrin finns en tydlig koppling mellan input och
output, vilket gör det enkelt att se och motivera varför Lean eventuellt
borde implementeras i alla dess led i en supply-chain. Det kan dock vara
svårt att motivera en Leanfilosofi som sträcker sig genom flera led i ett
företags supply-chain för service och välfärd. Detta gäller framför allt då
(till exempel i sjukhus eller skola) underleverantörer och inköpare inte
betraktas som en stor del, eller som en del överhuvudtaget, av
arbetsflödet. Vad gäller Leanimplementering i sjukhus finns det inte en
enda artikel i studien som diskuterat hur de arbetar med Lean i ett
tidigare led i sin supply-chain. Det kan ha att göra med att studierna (och
implementeringsarbetet) varit så fokuserade på arbetet som ska gå
“framåt” att de valt att inte blicka “bakåt” överhuvudtaget.
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Blandning av metoder
Vissa delar av Lean kan möjligtvis ha gjorts men däremot inte tagits upp
som metod i artikeln, då de ansetts vara mindre lösningar eller delar av
en större metod. Delar som till exempel root cause analysis och kaizen kan
lätt försvinna i mängden om de inte betraktas som verktyg eller metoder,
utan mer “något som gjordes på möten”. Den här typen av ”miss” i
källorna sänker tillförlitligheten i resultatet, då det påverkar såväl den
kvantitativa som den kvalitativa analysen. Det påverkar däremot inte
studiens slutsatser men det är ändå viktigt att belysa och reflektera över.
En mer fördjupad undersökning av varje enskilt fall skulle möjligtvis få
fram fler använda verktyg och metoder, men det kräver också att
undersökningen görs på plats hos de företag som studeras.

5.4

Beslutsmetoder
Beslutsmetoder som ringi nämns nästan inte i någon studie. Det man
däremot kan hitta är sjukhus där avdelningar har gemensamma
morgonmöten. Det som kommer närmast den filosofin Lean har kring
nära samarbete mellan ledning och arbetare är Leangrupper som startats.
Leangrupper består av personer från alla arbetsnivåer som blir en
projektgrupp som är med och kommer med idéer.

5.5

Missvisande användning av Lean
Det framkom även att Lean i vissa fall har blivit ett populärt begrepp att
använda i sitt företag. Begreppet har en tyngd i modernt företagande,
vilket märktes i en del artiklar som granskades i litteraturstudien där det
diskuterades Leanimplementeringar, men där det inte användes några
verktyg som Lean innefattar. Detta tyder på att en del organisationer
saknar förståelse för hur arbetet går till inom en organisation som
använder sig av Lean. Ett exempel på det är uttrycket ”Lean six sigma”
som kan betyda en implementering av Lean, ett användande av metoden
six sigma med stöd av Lean eller bara six sigma utan någon form av Lean.
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Förbättringsområde
Något vi uppmärksammat med studiens metod var att en del av de
begrepp vi valde till bedömningsmatrisen inte fick fram tillräckligt med
källor. Till exempel nämndes inte kostnad för implementering i en
tillräckligt stor utsträckning för att ge något resultat i studien. Vid
eftertanke hade vi ändrat om dessa begrepp för att således få en annan
utgallring av källorna.
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Slutsats
I detta avsnitt presenteras studiens slutsatser. Därefter följer en
diskussion om vidare forskning inom ämnet.

6.1

Slutsatser
Studien syftade till att besvara följande forskningsfrågorna:
•

På vilket sätt har definitionen av Lean förändrats från den
produktionsbaserade förbättringsfilosofin det ursprungligen var,
till det uttryck som används i flera olika branscher idag?

•

Hur påverkar branschen implementeringen av Lean, skiljer sig det
Lean som beskrivs i litteraturen mot det Lean som används i
välfärds- eller tjänstesektorn?

På vilket sätt har definitionen av Lean förändrats från den
produktionsbaserade förbättringsfilosofin det ursprungligen var, till det
uttryck som används i flera olika branscher idag?
Studiens första forskningsfråga syftar till att se vad Lean egentligen är,
hur det kan definieras, med avseende på hur det används ute hos företag
i de olika branscherna, till skillnad på hur det ursprungligen beskrevs i
litteraturen. En liknelse med detta syfte kan vara skillnaden på hur ett
begrepp är definierat i en ordbok och hur begreppet används i dagligt
bruk. I denna liknelse syftar studien till att besvara hur begreppet
används i dagligt bruk.
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Utifrån de studier som analyserats finns det skillnad på helheten inom
Lean och implementeringarna inom branscherna välfärd och service. I
många av implementeringarna är det väldigt begränsade till en del av
hela organisationen, en avdelning eller till och med ett enda rum. Detta
gäller speciellt inom välfärd, där det i princip alltid används ett fåtal
verktyg i en liten del av organisationen, istället för storskaliga och
långsiktiga förbättringsarbeten. Trots att service använder verktyg och
metoder till mycket större del än välfärd, och i större utsträckning gör det
på fler eller hela delar av organisationen, är det fortfarande en stor
majoritet av användandet som framför allt är ett hopplock av några
verktyg istället för en heltäckande filosofi som bygger på kontinuerligt
förbättrande.
Om det endast skulle vara föreliggande litteraturstudie som skulle
användas som grund skulle studiens slutsats kunna bli att Lean som
helhetsfilosofi borde definieras om till en verktygslåda med metoder och
verktyg för minskat slöseri och ökad effektivitet. En verktygslåda som har
möjlighet att skalas upp till den storlek som den enskilda organisationen
känner behov för. Däremot visar förstudien att majoriteten av det arbete
som sker inom Lean (åtminstone den del som beskrivs i akademiska
artiklar) fortfarande görs inom tillverkningsbranschen. Detta tyder på att
det framför allt är det Lean som litteraturen beskriver som används ute
på marknaden idag. Slutsatsen blir således att definitionen av Lean inte
nödvändigtvis har ändrats, men att det numera är mer öppet i vad som
kan kallas Lean jämfört med vad det ursprungligen var. När det
diskuteras om att Lean används i en organisation är det mer sannolikt att
det endast innefattar en liten del av organisationen samt över en kortare
tidsperiod jämfört med vad det hade antagits för några år sedan.
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Hur påverkar branschen implementeringen av Lean, skiljer sig det Lean
som beskrivs i litteraturen mot det Lean som används i välfärds- eller
tjänstesektorn?
Studiens andra forskningsfråga syftade till att besvara om Lean skiljer sig
mellan branscher. Är det samma Lean som används i en fabrik som på ett
sjukhus? Är det samma Lean på ett sjukhus som i ett callcenter?
Ursprungsläget på Lean, det vill säga det Lean som används i
tillverkningsindustrin, är definierat i teoridelen. Utifrån det ställs de olika
branscherna för att se om det bildas samma Leanhus som litteraturen
beskriv i teorin.
Gällande service visar resultaten att verktyg och metoder är väldigt lika
de som beskrivs i litteraturen om Lean. Anammandet av en Lean filosofi
och långvarigt tankesätt används också till viss del. Sammanlagt är det
dock relativt få metoder och verktyg som används vid varje enskild
implementering av Lean. Det Lean som används har inte samma omfång
eller grundläggande filosofi som beskrivs i litteraturen. Det är inte
implementeringar med visionen om långvarig och kontinuerlig
förbättring, utan snarare projektbaserade lösningar som täcker mer eller
mindre av organisationen.
För välfärd visar resultaten att de metoder och verktyg som används till
stor del är samma som det Lean som beskrivs i litteraturen. Utifrån detta
blir det tydligt att implementeringen av Lean inte skiljer sig mellan de
olika branscherna på något anmärkningsvärt sätt. När det kommer till
hur många metoder och i vilken omfattning implementeringen skett i
finns det betydligt större skillnader mellan de olika branscherna. Det
Lean som beskrivs i litteraturen är mycket omfattande, genomgående och
långsiktigt. Det Lean som implementeras i välfärdsbranschen är spetsiga
punktförbättringar som sker över kortare tid och sedan i bästa fall, men
inte alla, följs upp och fortsätter efter att det ursprungliga projektet tagit
slut.
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Mellan service och välfärd visar resultaten att det finns en skillnad mellan
de två branscherna. Servicebranschen använder fler metoder, fler
verktyg, längre implementeringar, mer omfattande och bygger det oftare
på en grundläggande vision än det görs i välfärdsbranschen. Trots detta
är det närmre mellan dessa två branscher jämfört med vad det är till det
Lean som beskrivs i litteraturen. Båda branscherna använder Lean som
en verktygslåda istället för heltäckande filosofi.
Slutsatsen blir härigenom att välfärdens användning av uttrycket Lean
ofta är missvisande mot det Lean som beskrivs i litteraturen, då det är få
delar av Lean som används vid varje enskild Leanimplementering. Det
skiljer sig markant från den typ av helhetsfilosofi Lean beskriver som i
litteraturen mot det Lean som används i verkligheten. För
servicebranschen blir slutsatsen densamma, men då det är fler verktyg
och metoder som används samt på större delar av organisationerna,
ligger service närmre litteraturens beskrivning av Lean jämfört med
välfärdsbranschen.

6.2

Vidare forskning
Efter litteraturstudien saknas forskning kring Leanimplementeringar i
hela, eller i större delar av organisationer i välfärdsbranschen. Till
exempel större Leanimplementeringar där sjukhus använder sig av fler
Lean verktyg och metoder. Det finns flera områden inom sjukvården som
är intressanta att undersöka. Det skulle exempelvis vara intressant att
undersöka effektiviseringsarbetet på de delar av ett sjukhus som inte har
med patienter att göra? Vad för arbete görs kring exempelvis inköp och
lagring av vardagliga artiklar på ett sjukhus?
Något som saknas inom både välfärds- och servicebranschen är verktyg
som används för teamwork. Med tanke på att vissa källor beskrev hur
arbetstagare upplevde att den föreliggande hierarkin hade försvunnit
eller minskat på arbetsplatsen hade det varit intressant att fortsätta forska
kring vilka fler effekter ett sjukhus kan få om de använder sig av till
exempel ringi och involverar större delar av ett sjukhus i sina beslut?
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Det vi även har sett i många artiklar är att Leanverktyg nämns, men det
beskrivs däremot inte hur de används. Med fler artiklar som tar upp hur
verktygen faktiskt används för just den branschen skulle det finnas ett
bättre material att analysera. Genom att tydligare få veta hur
organisationerna använder verktygen skulle det öppnas upp för att hitta
likheter och olikheter på de delar där implementeringen inte fungerat i
de olika branscherna.
Under tiden källor till tidslinje-grafen samlades så sållades en stor del
med artiklar kring ”Lean construction”. Om en liknande studie som
denna görs så är det en väldigt intressant bransch att ta med.
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