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Sammanfattning 
I dagens marknad så försöker alla företag att hitta fördelar gentemot sina 
konkurrenter hela tiden, ett vanligt sätt att göra detta är genom att byta 
kvalitetssystem, till exempel till Lean som är en metod där fokus är att minska slöseri 
och endast göra sådant som skapar värde för kunden. Dock är inte ett sådant byte så 
lätt att genomföra och många företag misslyckas därför. Detta arbete är en fallstudie 
på en avdelning där implementeringen av Lean och 5S har avstannat. 
Semistrukturella intervjuer görs på avdelningen där frågorna baseras utifrån fjorton 
hinder som Almeida Marodin och Saurin[1] klassificerat och sorterat. Ur intervjuerna 
framkom bland annat att personalen inte kände ansvar för kvalitetsarbetet och hade 
svårt att hålla igång det. För att avhjälpa detta gavs rekommendationer om hur 
avdelningen bland annat kan skapa högre delaktighet och förståelse för Leanarbetet 
genom Kotters förändringsledningsmodell åttastegsmodellen. 
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Abstract 
In today’s market all companies want to find advantages against its competitors. A 
common way to do that is to change quality management system. One of those 
methods is Lean where focus is to create value to the customer and minimize waste. 
However common changing quality management system is, the success rate is low. 
This study is a case study on a department in a company where the implementation of 
Lean and 5S has stopped. To discover why interviews with the personnel in the 
department is done. The questions are based on an article written by Almeida 
Marodin and Saurin [1] where they categorized 14 barriers to Lean implementation. 
Out of the interviews emerged that they did not feel any responsibility for working 
with Lean and that they had problems with keeping the momentum. To remedy this 
recommendations where given how the department can create an higher commitment 
and understanding for working with Lean through change management and Kotters 
eight step model. 
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1 Inledning 
I en ständigt skiftande marknad med hög konkurrens behöver företag hitta fördelar 
gentemot sina konkurrenter för att stanna kvar på marknaden och förhoppningsvis 
öka sina marknadsandelar. Ett vanligt sätt att göra detta är genom att implementera 
ett nytt kvalitetssystem för att effektivisera och förbättra alla aspekter av företaget. 
Det finns många olika typer av metodiker när man byter kvalitetssystem, men en sak 
har de alla gemensamt och det är att det inte är så snabbt och enkelt att byta som man 
kan tro. De metoder som många kvalitetssystem bygger på i Sverige idag är bland 
annat Lean[2], ISO 9000[3] och Sex Sigma[4]. Lean kommer från Toyota Production 
System (TPS) och tanken bakom är att reducera svinn i organisationen. Både genom 
att se över processerna och ta bort flaskhalsar, men också genom att minska antalet 
pågående arbeten och materiallager, samt att utbilda personalen att jobba på ett 
bättre, standardiserat sätt [2,5]. ISO 9000 är ett certifieringssystem för ständiga 
förbättringar av en organisation för att möta kundernas behov på marknaden[3]. SIS 
(Svenska Institutet för Standarder), eller företag som är godkända av dem, gör sedan 
årliga kontroller på företaget för att kontrollera så att man följer standarden till fullo. 
Förslag på förbättringar ges från kontrollanterna. Sex Sigma som är en annan metod 
som fokuserar på att öka kvaliteten genom att minska variationerna i produktionen[4]. 
De olika metoderna fokuserar på olika delar av kvalitetsarbetet men ett ständigt 
förbättringsarbete är en nyckelfaktor i de flesta. Det är tyvärr mycket vanligt att 
misslyckas med att implementera ett nytt kvalitetssystem, många studier har gjorts 
och görs kring detta problem. Arbetet med nytt kvalitetssystem indelas ofta i tre olika 
faser, planeringsfasen där man bestämmer vilken metod man bör använda och hur 
detta ska gå till, implementeringsfasen då det nya systemet införs samt 
integreringsfasen då de nya processerna integreras i det dagliga arbetet. Många 
studier visar att den vanligaste orsaken till misslyckande återfinns i 
implementeringsfasen. Det finns åtskilliga teorier om hur dessa problem bör hanteras, 
varav en del av dessa tas upp i denna studie. [1]  
Ett av de största hindren för implementering av ett nytt kvalitetssystem är dock 
människan. Personalen på företaget måste aktivt göra förändringarna som systemet 
kräver och har organisationen inte en handlingsplan för att få med sig personalen 
kommer det inte de önskade förändringarna i organisationen att ske. Därför måste 
förändringsledning vara en aktiv del av implementeringen.[6]  
Förändringsledning är metoder som beskriver hur man leder personalen igenom en 
förändring i organisationen. Det kan röra sig om en liten förändring som en 
nyanställd på avdelningen eller ett nytt affärssystem som ska implementeras. Eller 
stora förändringar som att ändra organisationsmodell eller ändra arbetssätt i 
organisationen, så som ett nytt kvalitetssystem gör. De olika metoderna beskriver 
förändringledning på tre olika nivåer från individnivå, grupp/organisationsnivå till 
företag/koncernnivå. Beroende på typ av förändring används en eller flera olika 
nivåer inom företaget för att lyckas få igenom denna med en stöttande personalstyrka. 
Vanliga modeller för grupp/organisationsnivån är bland annat Kotters åttastegs 
modell[7,8] och Lewins trestegsmodell och för individnivån ADKAR, 
förändringskurvan och transitonsmodellen. Dessa modeller tar alla hänsyn till 
människan som individ, men i Kotters och Lewins modell tas även hänsyn till att man 
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inte beter sig likadant enskild som i grupp. Dessutom är det oftast olika personer i 
företaget som kommer att använda de olika typerna av modeller. En skiftledare i 
produktion behöver lära sig förändringsledning på individnivå, medan 
produktionschefen behöver kunna förändringsledning på grupp- och 
organisationsnivå för att nå hela produktion, men även på individnivå för att kunna 
hjälpa sina mellanchefer och skiftledare igenom förändringen. Detta gör 
förändringsledning till en svår disciplin, men i och med att det är ett hjälpmedel för 
att implementera något annat blir det en anonym disciplin som sällan diskuteras 
separat. Det borde vara mer fokus på förändringsledning i organisationer rent 
generellt, men speciellt under till exempel implementeringen av ett nytt 
kvalitetssystem. 
 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur förändringsledning kan gagna 
implementeringen av ett nytt kvalitetssystem i en organisation. Vilka hinder som kan 
undvikas och elimineras genom samverkan mellan dessa teorier. Detta för att kunna 
utforma ett förslag på tillvägagångssätt för implementering av ett nytt 
kvalitetssystem. 
 

1.2 Frågeställning 
Hur bör man hantera implementeringen av ett nytt kvalitetssystem för att öka 
sannolikheten för att nå ett lyckat resultat? 

1.3 Avgränsningar 
Denna studie kommer att utföras som en fallstudie på en avdelning inom ett företag 
som tillhör en internationell koncern. Det är ett privat företag som jobbar med 
maskintillverkning, service och maskinutveckling till processindustrin. Den aktuella 
avdelningen har påbörjat implementeringen av 5S vilket avstannat. Denna studie 
kommer endast undersöka den aktuella avdelningen och fokusera på hur personalen 
på avdelningen ser på implementeringen genom en rad semistrukturella intervjuer. 
 

1.4 Disposition 
I kapitel två, Teori, finns vetenskapliga artiklar och relevanta teoretiska begrepp som 
behandlas i studien. I kapitel tre, de använda metoderna. I kapitel fyra ses resultaten 
från studien och i kapitel fem presenteras analysen och diskussionen kring resultaten. 
Rekommendationerna ses i kapitel sex.  
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2 Teori 
I detta kapitel finns relevanta vetenskapliga artiklar för detta arbete och viktiga 
teoretiska begrepp förklaras.  

2.1 Kvalitetsbegreppet 
Beskrivs av ISO 9000:2015 så här:  
En organisation som fokuserar på kvalitet främjar en kultur där beteenden, attityder, 
aktiviteter och processer åstadkommer värde genom att organisationen uppfyller behov och 
förväntningar hos kunder och andra relevanta intressenter. Kvaliteten på en organisations 
produkter och tjänster avgörs dels av förmågan att tillfredsställa kunderna, dels av den avsedda 
och den icke avsedda påverkan på relevanta intressenter. Kvaliteten på produkter och tjänster 
innefattar inte enbart deras avsedda funktion och prestanda, utan också deras upplevda värde 
och nytta för kunden[9]. 
Kvalitet kan innefatta många egenskaper så som utförande, hållbarhet, 
leveransdatum, antal, pris, mått, funktion, mm. I denna studie tolkas kvalitet som hur 
väl kunden tycker att produkten/tjänsten stämmer överens med, eller överträffar, det 
som förväntades av den.  
 

2.2 Kvalitetsledningsystemsbegreppet 
Beskrivs av ISO 9000:2015 så här:  
Ett kvalitetsledningssystem innefattar aktiviteter genom vilka organisationen identifierar sina 
mål och bestämmer vilka processer och resurser som krävs för att uppnå önskat resultat. 
Kvalitetsledningssystemet hanterar de samverkande processer och resurser som krävs för att 
kunna ge värde och åstadkomma resultat för relevanta intressenter. Kvalitetsledningssystemet 
ger högsta ledningen en möjlighet att använda resurserna på ett optimalt sätt samtidigt som de 
kort- och långsiktiga konsekvenserna av deras beslut beaktas. Ett kvalitetsledningssystem ger 
möjlighet att identifiera åtgärder för hantering av avsedda och icke avsedda konsekvenser av att 
tillhandahålla produkter och tjänster[9]. 
Ett kvalitetsledningssystem är de processer och tekniker ett företag använder sig av 
för att upprätthålla en viss standard på sina produkter eller tjänster. Det innefattar 
oftast nedskrivna rutiner som förklarar för de anställda hur kvaliteten i företaget ska 
upprätthållas. I dagligt tal används oftast ordet kvalitetssystem istället för det längre 
och mer förklarande kvalitetsledningssystem. I denna studie ses de därför som 
synonymer och det kortare kvalitetssystem kommer användas. 
I denna studie diskuteras hur man byter eller ändrar kvalitetssystem. Det vanligaste 
sättet är att använda en av de kända metodikerna som det nya kvalitetssystemet 
baseras på, till exempel Lean, Sex Sigma, ISO 9000 eller TQM. 
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2.3 TQM - Total Quality Management 
Total Quality Management, en metod för att höja kvaliteten hos ett företag genom att 
höja medvetenheten om kvalitet i hela företaget. Alla i företaget ska vilja ge kunderna 
så hög kvalitet på produkterna eller tjänsterna man tillhandahåller. Den är lik Lean i 
grunden, men är inte en så vanlig metod längre då TQM delvis lanserades som en 
snabb lösning och misslyckades med detta[2]. 
 

2.4 Lean 
Lean betyder ju mager på engelska och det är det som Lean går ut på, en ”mager” 
produktionslinje. Bland annat ska inte göras fler produkter än vad kunden vill ha. 
Halvfärdiga produkter ska inte stå och vänta i flaskhalsar och materiallagren ska vara 
så små som möjligt. Allt slöseri ska elimineras och detta vill man göra med 
personalens hjälp, för det är de som kan sina arbetsprocesser bäst.[2]  
 

 
Figur 1 PDCA-cykeln, ett verktyg för kontinuerliga förbättringar. [10] 

 
Lean ses ofta som en metod med en massa verktyg som hjälper ledningen att trimma 
processer och ledtider. Men Clark[5] anser att Lean är mer än så, det är ett sätt att leda 
och tänka i organisationen med PDCA (Plan-Do -Check-Act)-cykeln i centrum av alla 
processer och projekt. Kontinuerliga förbättringar är kärnan i de flesta 
kvalitetssystem. I Lean kombineras detta med respekten för de som utför 
förändringarna och förbättringarna, samt viljan att ge kunden mesta möjliga värde. 
Däri ingår att utbilda sina anställda för att kunna ge kunderna så bra produkter som 
möjligt och de anställda en möjlighet att påverka och avancera i arbetslivet. 
Yadav m.fl [11] publicerade en litteraturstudie över ämnet Leanimplementering och 
organisatorisk transformation där aktuell forskning diskuterades och analyserades. 
Precis som tidigare forskning innan gjort, kom man fram till att att implementera Lean 
i ett företag är en transformatorisk process som kräver stöd från hela organisationen, 
framförallt ledningen för att lyckas. Dock såg de att förståelsen för vad Lean 
egentligen är, och helhetssynen på hur arbetet i organisationen bör utföras inte fanns 
ute på företagen. De ansåg att för att kunna implementera och hålla fast i Lean bör 
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man inte se det som olika verktyg man som företag kan välja mellan, utan att alla 
dessa verktyg som finns inom Lean bygger på och förstärker varandra. Att Lean är i 
grunden en metod som ska främja samarbeten, nytänk och förbättringar inom och i 
anslutning till organisationen. Detta görs enklast och bäst genom att använda alla de 
verktyg som finns inom Lean och inte bara använda ett par verktyg som är populära. 
 

2.4.1 5S 

5S är ett verktyg under Leanmetodiken som stöder Leans tankesätt. 5S står för Sortera, 
Strukturera, Städa, Standardisera och Skapa vana. Dessa fem steg förklarar och hjälper 
företag att hålla ordning och reda i sina lokaler. Det är ett av sätten att effektivt 
identifiera och eliminera slöseri i produktionen som bidrar till fel, defekter och skador 
på arbetsplatsen. När allt har en bestämd plats och det hålls rent i lokalerna är det lätt 
att hitta och att arbeta. Man får en bra överblick och onödiga saker eller processer 
upptäcks lättare. Det är ett verktyg som också stödjer införandet av standardiserade 
arbetsprocesser. När alla hittar på en arbetsplats kan också alla göra arbetet. [2] 
 

2.5 Förändringsledning 
Kontinuerliga förbättringar i en organisation är väsentlig för överlevnad på längre 
sikt. För att klara detta måste all personal i organisationen se förändringarna som 
något positivt. Helst ska de också ge egna förslag på förbättringar, som i många fall 
ger ett annat synsätt på problemen och även en annan lösning, än ledningen kunnat 
ge. För att detta ska lyckas måste ledningen få de anställdas godkännande för dessa 
förändringsprocesser, det görs genom förändringsledning. Morin m.fl. [6] har i en 
studie undersökt hur de anställdas uppfattning av emotionellt engagemang för 
förändring och psykologisk befogenhet/empowerment i sitt arbete påverkade deras 
syn för kontinuerliga förändringar i organisationen. Dessa två egenskaper som 
författarna ansåg var viktiga för att lyckas med förändringsarbete visade sig inte följa 
varandra under förändringsprocessen utan måste arbetas med parallellt. Emotionellt 
engagemang för förändring, där det handlar om att ge förståelse och motivation till 
förändringar genom olika steg och psykologisk befogenhet/empowerment för att ge 
kunskapen och resurserna att klara av arbetsuppgifterna i förändringarna. 
 
En studie av Carter m.fl. [12] som undersökt transformell förändringsledning i de 
lägre hierarkiska nivåerna har sett att relationen mellan chef och underställd har 
direkt påverkan på den iterativa förändringsprocessen och utförande av 
arbetsuppgifter. Har de anställda en bra och nära relation med sin närmsta chef sker 
färre missförstånd kring de förändringar som sker i organisationen eftersom de har en 
bra och tät kommunikation. Underförstått att chefen också utövar förändringsledning 
för att leda sina underställda. Detta är speciellt tydligt ju oftare förändringarna sker, 
är relationen bra blir arbetsprestationen bra, och tvärtom. 
 
För att förändring ska kunna ske i ett företag måste de anställda se förändringen som 
något positivt, annars kommer inte förändringen att bli permanent. För att lyckas med 
detta måste man se varje anställd som en individ som reagerar på förändring på ett 
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unikt sätt. Welford [13] anser att varje förändring är en förlust och de som 
implementerar förändringen måste erkänna detta och ge utrymme för sorgen och 
motståndet som kommer därav. Men för att förenkla förändringsprocessen för de 
anställda så ska man inkludera, kommunicera, samarbeta och bygga upp dem under 
en effektiv förändringsledning, samt att reflektera löpande över processen. Alla 
förändringar bör bestämmas tillsammans på ett demokratiskt sätt för att sedan 
implementeras och reflekteras över kollektivt. De anställda måste se behovet av 
förändring för att den ska lyckas.  
 
Kotters åttastegsmodell används för att hantera ett helt företags personal genom en 
förändring. Det är en välanvänd och känd modell som används av flera andra artiklar 
denna studie undersökt och finns i de flesta kursböcker inom ämnet.  

 
Figur 2 Kotters åttastegsmodell.[8] 

 
En av de viktigaste delarna är att skapa känslan av angelägenhet hos personalen att 
genomföra förändringen. Lyckas inte det så kommer inte heller förändringen ha lika 
stor chans att lyckas.[7,8]  
 

2.6 Organisationskultur 
För att lyckas med en förändring i en organisation måste man ta hänsyn till kulturen i 
organisationen. Det är kulturen som definierar bland annat hur man beter sig i 
organisationen och vilka saker som anses viktiga. Ett exempel är om personalen först 
själva försöker lösa problem eller om allt utanför ordinarie arbete måste godkännas av 
chefen innan något får göras för att lösa problemet. 
Beroende på hur denna kultur ser ut på ett företag och vad som ska ändras är det 
lättare eller svårare att göra förändringen. I ett företag där personalen är relativt 
självständig kan det vara svårt att implementera någon sorts kontrollsystem som alla 
måste fylla i dagligen.  Det finns olika typer av organisationskulturer, från hela 
nationer där man delar lagar och värderingar, ner till företag och avdelningar på 
företaget samt olika yrkesprofessioner som har sin egen kultur och sätt att göra saker. 
Dessa grupperingar beter sig olika beroende på hur många människor det innefattar 
och hur organisationskulturen är inom gruppen. [14] 
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De flesta förändringar i en organisation sker på grund av externa orsaker, så som 
lagändringar, nya konkurrenter på marknaden eller nya krav från etablerade kunder. 
Enligt Goodstein och Burke [15] ska en organisation ses som ett levande öppet system 
som är beroende av sin omgivning för att överleva. För att överleva eller blomstra 
måste organisationen övervaka sin omgivning och anpassa sig till de förändringar 
som sker och kommer att ske. Detta görs genom större eller mindre 
organisationsförändringar. Enligt uppfattningen om öppna system arbetar 
organisationer för att bibehålla ett jämviktstillstånd, det förklarar varför utifrån 
påtvingade förändringar motarbetas i början. Man vill behålla sitt sätt att göra saker, 
organisationskulturen, som det alltid varit. På grund av detta blir 
förändringsprocessen aldrig enkel trots användande av förändringsledningsmodeller. 
För att lyckas med en transformatorisk förändring måste man ta hänsyn till 
organisationskulturen vid planeringen av förändringen. Man måste även inse att 
förändringen ska ske på flera olika nivåer, individuell, strukturell och system, samt att 
integrera förändringarna till det nya normalläget.  
 
När en förändring ska göras tillsätts en projektgrupp för att planera, styra och införa 
förändringen i organisationen. För att lyckas med detta är det viktigt att integrera 
projektet med organisationen, men enligt Lehtonen och Martinsuo [16] är det lika 
viktigt att projektegruppen kan isolera sig från resterande organisation för att hindra 
inflytande från organisationen i vissa stadier, samt att problem som uppstår i 
projektet inte sprids i organisationen. Detta för att till slut kunna integrera 
förändringen totalt med organisationen och behålla motivationen och drivet från 
personalen. 
När en förändring ska göras i en organisation bör orsaken och målet med den vara 
tydlig. Enligt Schein [17] så framkallar förändring ångest i företaget. Ångest inför det 
nya, okända, mot att behöva ändra sina rutiner och lära nytt, men även för att man 
inte vill vara kvar i de gamla hjulspåren.  
 
Taherimashhadi och Ribas [18] har gjort en analysmodell för att kunna undersöka hur 
väl organisationskulturen stämmer överens med Leans processer och värderingar. 
Detta för att lättare kunna se vilka områden som skulle kunna bli hinder vid 
implementeringen av Lean. Författarna delade upp modellen i sex dimensioner med 
varsin skala där man sedan förklarade vilken nivå som var idealt för 
Leanimplementering. De beskrev också ändlägena på skalorna på de olika 
dimensionerna för att få en bra överblick och lättare kunna placera sin organisation i 
skalan. Dimensionerna är:  
1. Befogenhetsfördelning, hur lätt en person har att acceptera att en annan person har 
mer makt för att den har en högre position i företaget. Det ideala enligt Lean är mitt 
på skalan. Personalen ska vara utbildad nog för att kunna ge förslag och ha 
befogenhet nog att kunna föreslå dessa samt ta en del beslut, men inte ta några större 
beslut. Karriär är möjlig för alla. Långsamma beslut visar på decentralisering och 
kommunikationen är direkt och inkluderande. 
2. Känsla av samhörighet med organisationen, hur mycket personalen anser att de är 
beroende av företaget och hur mycket företagets framgång är beroende på dem, det 
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ideala enligt Lean är högt på skalan. Lean uppmuntrar personalen att känna 
samhörighet med företaget genom att alla har samma möjlighet att bli befordrad eller 
få nödvändig utbildning, oavsett kön. De får rättvisa belöningar för arbete utfört samt 
motiveras att delta i förbättringsarbetet. 
3. Modet att acceptera förändringar, hur redo och motiverade personalen är att 
utmana sig själva och att acceptera förändringar, det ideala enligt Lean är högt på 
skalan. Lean handlar om att kommunicera vad som händer i företaget i både formella 
och informella möten samt att visa på framgångarna tidigt vid implementeringen. 
4. Prestationsorientering, hur personalen blir uppmuntrad vid höga prestationer, 
förbättringar och nya idéer som kommer företaget till godo, det ideala enligt Lean är 
högt på skalan. Inom Lean är fortbildning viktigt och utvecklingen hos personalen 
stödjs och säkerställs.  
5. Tidsperspektiv, hur mycket personal är beredd att fördröja kortsiktiga framgångar 
och tillfredsställelse för att rusta för framtiden, det ideala enligt Lean är högt på 
skalan. För att Lean ska fungera måste man ge det tid att fungera, ändringar i 
organisationskulturen ser man inte på ett år och då kan det vara svårt att behålla 
motivationen och drivet i Leanarbetet. 
6. Gränsen mellan privatliv och arbetsliv, hur företaget möjliggör mänskliga 
interaktioner inom eller utanför arbetsplatsen för att skapa sammanhållning i 
företaget, det ideala enligt Lean är mitt på skalan. Personalen bör vara familjära mot 
varandra, men ändå behålla vissa gränser för att undvika konflikter. Man får gärna 
vara vänner privat, men inte ta med privata dispyter till arbetet. Företaget anser att 
personalens fritid är viktig för att trivas på jobb samt främjar kamratskap kolleger 
emellan. 
Utifrån dessa beskrivningar av dimensionerna jämför man sedan sitt företag och kan 
då få en överblick om Lean kan fungera i företaget och om, i så fall något i 
organisationskulturen på företaget behöver ändras för att förenkla implementeringen.  
 

2.7 Hinder för implementering 
Många undersökningar har gjorts angående kritiska faktorer för att lyckas och vilka 
hinder som gör att en Leanimplementering misslyckas. Många instruktioner och 
vägledningar har författats av både forskningsvärlden och industrin för att hjälpa till 
vid implementeringen av Lean, underförstått att alla typer av företag och 
organisationer kan implementera Lean lika lätt. Men på senare tid har forskning visat 
att små och medelstora företag har ytterligare hinder som försvårar en 
implementering. Dessa är enligt Almanei, Saltonis och Xu [19] att de har en mindre 
budget för förändringar och vill se kostnader och blivande faktiska vinster av 
förändringen innan start. Författarna har undersökt hur de olika vägledningarna som 
existerar är uppbyggda och om de tar hänsyn till små och medelstora företags 
speciella hinder. De kom fram till att alla vägledningar är i stort lika och att alla 
organisationer bör justera dem för att fungera optimalt på just deras förutsättningar.  
Brigham [20] skrev en artikel angående hinder i TQM-implementering och ger 
rekommendationer om hur dessa ska hanteras. De vanligaste hindren var: brist på 
ledarskap, att ej engagera mellancheferna, besatthet av processen och att inte 
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inkludera sina kunder. För att få en organisation att börja arbeta enligt tankesättet 
ständiga förbättringar måste vissa saker beaktas för att lyckas. I TQM måste 
engagemanget komma från högsta ledningen. De som har överblicken över 
organisationen bör använda TQM som en del av strategin och visionen för framtiden. 
Värdegrund och arbetssätt bör granskas på alla nivåer i organisationen innan ens 
personalen invigs i det nya kvalitetssystemet och då ska utbildningen ske uppifrån 
och ner i organisationen. Detta för att förhindra att förbättringsgrupperna sitter utan 
arbete innan allt är igång och då tappar motivation. Men att engagera all personal till 
slut är viktigt. Även att i ett tidigt stadie engagera organisationens kunder är viktigt, 
att veta vad kunderna vill ha och vad som ger ett mervärde för dem. Den 
informationen tillsammans med att se till resultatet gör att organisationen förblir 
vinstdrivande genom hela implementeringen och förhindrar att organisationen 
fastnar i tanken att förändringen av processerna är viktigast. Men ser man inte på 
vilka processer som förbättras utifrån ett kund- och resultatperspektiv förloras 
meningen med att implementera ett kvalitetssystem. 
  
Shrimali, Soni och Pawar [21] har också undersökt hinder för implementering av ett 
nytt kvalitetssystem, denna gång för Lean. De har använt sig av en metod som heter 
Interpretive Structural Modeling (ISM). Den används för att få överblick och förståelse 
över komplexa system. Som till exempel att undersöka relationer mellan problem i 
komplexa situationer. Med ISM kom de fram till att hindren bör uppdelas i om de är 
oberoende eller beroende av varandra och utifrån detta prioritera i vilken ordning 
hindren ska hanteras och hur.  

 
Enligt Marodin och Saurin [1] så ska hinder för implementeringen av Lean ses i sin 
kontext och i relation till varandra. De använde en lista av 14 olika hinder som de 
hittat i litteraturen och byggt vidare på för att kunna identifiera de typer av hinder 
som företag stöter på under implementeringen av Lean. Denna lista användes sedan i 
en fallstudie för att kunna se kontexten och även relationerna hindren emellan och hur 
de berodde på varandra. Ur denna fallstudie tog man fram ett ramverk för att kunna 
bedöma hindren, prioritera dem och sedan hantera dem. 
Nedan i figur 3 ses tabellen från Almeida Marodin och Saurins artikel[1] där de 
sammanställt och förklarat de olika hindren.  
Dessa är på svenska:  
1. Man tappar motivationen efter ett tag.  
2. Avsaknad av tekniskt kunnande av Lean av stödavdelningar.  
3. Avsaknad av mänskliga och finansiella resurser.  
4. Dålig kommunikation genom hela företaget.  
5. Svårigheter att se de finansiella fördelarna.  
6. Inte tillräckligt stöd från de närmsta cheferna.  
7. Inte tillräckligt stöd från högsta ledningen, här tolkat som koncernledningen.  
8. Saknad av stöd från operatörerna.  
9. Operatörerna är osäkra på nya arbetssätt.  
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10. Rädsla för att bli borteffektiviserad.  
11. Operatörerna känner inget ansvar för Leanarbetet eller att lösa problem.  
12. Chefer saknar tekniskt kunnande och talang för att guida implementeringen.  
13. Svårigheter att behålla förbättringar på lång sikt.  
14. Svårigheter att hålla igång Leanarbetet. 
 

 
Figur 3 Tabell från Almeida Marodin och Saurin[1], Barriers to LPI (adapted from Marodin and Saurin 2014). 

 
Utifrån dessa hinder gjordes sedan en studie för att utröna om och hur hindren 
relaterade till varandra. Man fann bland annat att de berodde på varandra och att ett 
hinder ledde till ett annat. Figur 4 visar hur de olika hindren bygger på varandra. De 
olika nivåerna visar hur de hänger ihop. Om man eliminerar ett hinder på nivå tre, till 
exempel så betyder det att hinder på nivå två också kommer att påverkas och bli 
mindre problematisk. Som i sin tur då påverkar hinder i nivå ett. Alltså bör man 
hantera hinder i nivå fyra först och mest då de påverkar de flesta andra hindren. 
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Figur 4 Bild från Almeida Marodin och Saurins artikel [1] . Casual relationships among the barriers. 

 
För att sedan ytterligare kunna prioritera vilket eller vilka hinder som bör hanteras 
först undersöktes också hindren utifrån hur mycket drivkraft de hade och hur mycket 
de berodde på andra hinder. Figur 5 nedan visar var varje hinder hamnar på dessa 
skalor. Med drivkraft menade de hur mycket hindret i fråga negativt påverkar 
Leanimplementeringen. Alltså ansåg Almeida Marodin och Saurin att de hinder med 
högst drivkraft var de som skulle prioriteras först. Sedan bör de hinder som 
kategoriseras högt på oberoende skalan prioriteras eftersom de inte påverkas av att 
andra hinder elimineras. 

 
Figur 5 Bild från Almeida Marodin och Saurins artikel [1]. Classification of the barriers according to their driving 

power and dependence on other barriers. 



12 
 

2.8 Metoder för att överbrygga implementeringshinder 
Bertsch och Williams [22] intervjuade högsta ledningen på multinationella företag i 
Europa, USA och Asien som implementerat TQM i sin organisation. 
Implementeringen av ett nytt kvalitetssystem innebär en förändring i arbets- och 
tankesätt. I stora företag har ledningen litet inflytande över tillvägagångssätt i den 
dagliga verksamheten. Författarna kom fram till att den högsta ledningens 
engagemang ändå var kritisk för att lyckas med implementeringen av ett 
kvalitetssystem. Samt fyra områden som ansågs extra viktiga som ledningen själva 
måste arbeta med för att lyckas med implementeringen:  
1. legitimitet  
2. formulera mål  
3. hantera granskningar  
4. ändra systemen. 
 
För att lyckas med en förändring i organisationen, som till exempel implementering 
av Lean, måste affärsstrategin vara i linje med de personliga målen hos de anställda. 
Detta kan uppnås genom förändringsledning. Lean har instruktioner om hur alla 
verktyg fungerar, hur dessa ska implementeras och i vilken ordning. Det svåraste att 
ändra i grunden är arbetskulturen. Den ”bestämmer” bland annat hur olika 
dimensioner av arbete värderas, hur arbetsprocesserna fungerar och hur allt 
struktureras. Den typen av förändring är långvarig och transformell, något Almanei, 
Saltonis och Tsinopoulos [23] kallade för företagsevolution. När det rör sig om så 
omvälvande förändringar behövs en modell som tar hänsyn till att personalen inte 
följer order utan kanske till och med motarbetar förändringen. Almanei, Saltonis och 
Tsinopoulos ansåg att den bästa modellen från förändringsledning för att 
implementera Lean var Kotters åttastegsmodell. Organisationen och dess anställda 
måste ändra kultur, struktur och sätt. För att klara en sådan förändring skapade 
författarna ett ramverk utifrån Kotters modell där Leans olika verktyg är 
rekommenderade att implementeras i de olika stegen mot full implementering av 
Lean.  
 
När strategiska förändringar ska göras i en organisation är det vanligt att de inte 
lyckas. Den fas där det oftast går fel är i implementeringsfasen, enligt Pfeifer, Schmitt 
och Voigt [24] är det 70% av alla strategiska förändringar som misslyckas i just den 
fasen. För att lyckas tog författarna fram en vägledning för hur en förändring bör 
implementeras för att lyckas. De delade upp vägledningen i fem steg, där varje steg 
var fokuserad mot de anställda, med målet att få motiverade anställda. Ett av de 
viktigaste stegen för att lyckas var att definiera målet ordentligt, både som vision och 
nyckeltal. Men författarna nämner också i slutet att denna vägledning är ett ramverk 
och måste anpassas till det specifika företaget och situationen som förändringen ska 
hantera.  

 
Många implementeringar av nya kvalitetssystem initieras av krav från kunder. Ofta är 
kravet även att tredje part ska granska att kvalitetssystemet upprätthålls. Ett sådant 
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kvalitetssystem är till exempel ISO 9001 där interna och externa revisioner görs på 
regelbunden basis. Kvalitetsarbete fokuserar på att planera, organisera, kontrollera 
samt att få personalen aktiv i förändringarna. Men eftersom alla system i en 
organisation samarbetar kommer en ändring i ett system påverka andra system. 
Därför anser Johnson [25] att kvalitetsarbete verkar horisontellt i organisationen och 
att man behöver hantera förändringen även utifrån personalens vinkel. Johnson har 
använt sig av Burke-Litwins modell för förändring då den fokuserar på 
transformation- och transaktionsfaktorer. Johnson anser att de intressantaste 
faktorerna är de transformatoriska och därför använt sig av dessa ur modellen för att 
lättare undersöka hur förändringsledning förenklar implementeringen av ett nytt 
kvalitetssystem. Hon kom fram till att det viktigaste, oavsett kvalitetssystem och 
förändringsledningsmodell, var att företaget bedömde sin nuvarande 
organisationskultur samt hur den skulle komma att påverkas av införandet av ett nytt 
kvalitetssystem. Om man inte kan inse vilka förändringar som kommer att krävas 
organisatoriskt hindras de långsiktiga fördelarna med det nya kvalitetssystemet.  

 

 
Figur 6 Burke-Litwins förändringsmodell som används för att lättare förstå en organisations alla aspekter ur ett 

förändringsperspektiv. [26] 

 
Organisationskvalitet och organisationsförändring är två egenskaper som är viktiga 
för dagens organisationer för att behålla och skaffa marknadsandelar. Kvalitetssystem 
fokuserar på mätetal och resultat, medan förändringsledning fokuserar på hur och 
vad som sker för att kunna åstadkomma dessa mätetal och resultat. Därför anser 
Smith [27] att organisationer bör fokusera på kvalitet och förändring samtidigt för att 
få det bästa resultatet. Han hävdar att utmaningen är att göra förändringar för att 
uppnå kvalitet som förblir i organisationen.  
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Han rekommenderar Kotters åttastegsmodell eller Doppelts hjul för förändring som 
bas för implementeringen av ett nytt kvalitetssystem.  

 
Figur 7 Doppelts hjul för förändring. [27] 

 
Ett av problemen med att implementera ett nytt kvalitetssystem är att få det att 
fungera på lång sikt. I en undersökning av Lewis [28] visade det sig att 
organisationerna som kommit en bit på väg i förändringsarbetet hade svårt att hålla 
de anställda motiverade att fortsätta. De verkade ha; förlorat förtroendet för systemet, 
orkade inte lägga mer energi på systemet, såg inte längre meningen med systemet 
eller alla tre. Man visste inte hur man skulle fortsätta och initiativet rann då ut i 
sanden. Lewis ansåg att detta skedde på grund av kommunikationsproblem i 
organisationerna. En av orsakerna är att organisationerna inte kommunicerade ut en 
tydlig vision och planen för att nå detta. En annan var att feedback varken gavs eller 
fångades upp och reflekterades över. Att samla in och reflektera över feedback är ett 
bra sätt att fånga upp motstånd till förändringen och göra kanske nödvändiga 
ändringar i implementeringen. Att informera om vad som gjorts och lyckats är viktigt 
för att hålla uppe förtroendet för förändringen, hur detta görs är nästan lika viktigt. 
Lewis rekommenderar att använda avdelningschefer eller liknande till detta då de kan 
förklara vad förändringarna gör för deras anställda och de har stort inflytande över 
deras anställdas attityd till förändringen.  
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Förändringsledning är ett bra hjälpmedel för att implementera förändringar i en 
organisation, men trots dessa hjälpmedel är det vanligt att förändringar misslyckas. 
Raineri [29] kom fram till att beroende på vilken roll man har i organisationen 
påverkar hur man ser på förändringen och de hjälpmedel som används. De som 
planerar förändringen ser en större användning av förändringsledningsmodeller än 
mottagarna, de som ska göra förändringen. Han kom även fram till att organisationer 
använder mer resurser till planeringsfasen än implementeringsfasen och att 
användning av förändringsledning i organisationen har positiv inverkan på 
förändringen som görs, men har ingen inverkan på företagets resultat såsom 
exempelvis försäljning, produktivitet och finansiellt resultat.  
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3 Metod 

3.1 Fallstudie 
Eftersom studiens avsikt är att få en förståelse för avdelningens problem och att tolka 
dessa gjordes en kvalitativ fallstudie på avdelningen. Människor som berörs av 
förändring reagerar olika. Vilket gör att varje fall måste hanteras olika beroende på de 
människor som finns i organisationen. Detta är en abduktiv studie som samlat in det 
empiriska materialet med hjälp av semistrukturerade intervjuer[30]. Datan har sedan 
kategoriserats och tolkats utifrån en studie gjord av Almeida Marodin och Saurin[1]. 
Denna studie undersöker en avdelning på ett företag där implementeringen av 
verktyget 5S från Lean har avstannat. Företaget är en del i en stor privatägd koncern 
där huvudprocessen är tillverkning. Den aktuella avdelningen jobbar dock i projekt 
mot kund och FoU (Forskning och utveckling). De är uppdelade i två team med varsin 
gruppchef under avdelningschefen. Den ena gruppen har kommit längre i sitt 
5Sarbete. Men hela avdelningen känner att andra avdelningar i företaget på samma 
placering som har implementerat 5S har kommit mycket längre och lyckats integrera 
5S-arbetet i sin dagliga verksamhet. Då förutsättningarna ovanför avdelningscheferna 
är lika för alla avdelningar så är fokus på avdelningen och hur personalen där känner 
om implementeringen. 

 

3.2 Litteratursökning 
En inledande litteratursökning har gjorts för att läsa in den senaste forskningen i 
ämnet samt att hitta en vetenskaplig grund i den aktuella studien. Då fallstudien görs 
på en avdelning som implementerat Lean används artiklar om Lean som bas i arbetet. 
Både lyckade och misslyckade implementeringar av Lean hittades. Vilka hinder som 
finns vid en implementering samt ramverk för hur man undviker dem hittades. Även 
artiklar om organisationskultur och förändringsledning inkluderades då det kom 
fram i flera undersökningar hur viktigt det är att ta hänsyn till personalens känslor 
och kulturen i organisationen är en stor del av detta. Oavsett kvalitetssystemsmetodik 
så är de liknande och resultaten från dessa artiklar har ansetts givande och 
applicerbara på detta fall. 
Artiklarna hittades på DiVAportalen [31], som är universitetets vetenskapliga 
bibliotek, där de som var peer-reviewed filtrerades fram. Titlarna lästes igenom och 
på de artiklar som verkade intressanta för ämnet lästes även abstrakten innan de 
sparades för vidare användning. Sökord som användes var Lean implementation, 
Lean barriers, organisation culture, organisation management, change mangement, 
Lean management, quality mangement. 
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3.3 Intervjuer 
Intervjuerna som gjordes var semistrukturerade och frågorna kan ses i bilaga A. De 
baserades från Almeida Marodin och Saurins [1] artikel om fjorton vanliga hinder som 
kan försvåra implementeringen av Lean i ett företag.  
Utifrån dessa hinder skrevs öppna frågor som ställdes till de intervjuade. Totalt 19 
personer fick förfrågan om att ställa upp på intervju, vilket var alla fastanställda på 
avdelningen. Information om studien och en inbjudan att delta skickades via mejl till 
samtliga. Nio av personerna som svarade valdes ut för att få så bra representation av 
avdelningen som möjligt. De intervjuades en i taget under en period på fyra dagar. 
Väl på plats påmindes de om att intervjun var frivillig och helt anonym samt att det 
var deras upplevelser och tankar som var intressanta. Innan intervjun började fick de 
även frågan om de tillät att den spelades in. Intervjuerna spelades in för att inget 
skulle missas.  
 

3.4 Analys av empiriska data 
Svaren på frågorna analyserades sedan utifrån de 14 kategorier som Almeida Marodin 
och Saurin [1] hittat. I intervjuerna söktes efter svar som direkt eller indirekt kunde 
kopplas till de 14 hindren. Om det tolkades som om att den intervjuade upplevde 
hindret markerades det i tabellen för respektive hinder.  

 

3.5 Etiska överväganden 
Under hela studien har hänsyn tagits till forskningsrådets principer för etisk 
forskning. Hur informations-, samtyckes- och konfidentialitetskraven har mötts kan 
läsas om framförallt i kapitel 3.3. Nyttjandekravet har mötts genom att intervjuerna 
sedan transkriberats och sparats, både textfilerna och ljudfilerna på en extern 
hårddisk. Hänsyn har även tagits för att upprätthålla en så hög objektivitet som 
möjligt samt att ingen oredlighet gjorts under studien. Genom att endast använda 
peer-reviewed artiklar och att vara tydlig med referenser samt egna tankar i texten. 
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4 Resultat 
Nedan följer resultaten av intervjuerna gjorda på den aktuella avdelningen. Resultatet 
är sammanställt utifrån frågorna som ställdes. Därefter kommer det samlade intrycket 
av intervjuerna och sist en sammanställning av hindren och vilka som påtalades i de 
olika intervjuerna. De förberedda frågorna ses i bilaga A. 
 

4.1 Intervjuerna 
Intervjuerna inleddes med frågan ”Vad vet du om Lean och 5S?” för att få en grund 
till hela intervjun. Alla respondenter gav en beskrivning av 5S, hur verktyget fungerar 
och hur det påverkar dem i deras arbete. ”Jag har jobbat lite grann med det här ute, försökt 
ordna, städa upp grejer. Ja, man ska ha en sak på en plats. Och den ska va där jämt. Om man 
inte använder den. Det är väl det ungefär”, säger en av de intervjuade när hen förklarar 
5S. Samtliga är positiva till den städade arbetsmiljön som uppstått sen de började att 
jobba med 5S och upplever att det är lättare att hitta det de behöver i sitt arbete.  
Vad gäller Lean nämner inte alla det i sitt svar. De som berättar om Lean förklarar att 
de hört talas om metoden mest som ett verktyg för företag med 
löpandebandproduktion. Vidare menar de att det inte riktigt är gjort för 
utvecklingsarbete och att deras avdelning därför inte använder det riktiga 
Leansystemet och att de känner att det ändå inte fungerar helt på deras arbete. En av 
de intervjuade säger så här om Leanarbetet på avdelningen, ”de försöker väl köra lite 
sånt då men, jag har inte nappat på det riktigt. Jag tror det fungerar bättre i en produktions, 
produktionsflöde liksom”. 
Som följdfråga fick de flesta frågan ”Tycker du att du fått tillräcklig utbildning i Lean och 
5S?”. På frågan svarar ungefär hälften att de tycker att de har det, medan de andra vill 
ha mer utbildning.  
”Jag vet väl egentligen vad det går ut på egentligen, det är ju bara sunt förnuft, liksom. 
Ordning och reda” svarar en av respondenterna om behovet av att få mer utbildning i 
Lean. Samtidigt menar personen att hen inte fått någon utbildning alls om metoden. 
Flera andra säger sig vilja ha utbildning inom 5S då de endast fått en utbildning i Lean 
för länge sedan.  
En annan svarar ”Jag har ju ingen utbildning alls i 5S utan jag har bara det som [den 
tidigare 5S-ansvarige], som var den som höll i 5Sbitarna här förut, har delat med sig av. För 
[hen] har ju gått utbildningar då”, angående sin utbildning i 5S.  
Samtidigt nämner de intervjuade att den utbildning de fått i Lean inte är den riktiga 
typen av Lean och att det inte helt fungerar på deras avdelning. ”Jag tror vi har en 
obligatorisk onlinekurs, som alla måste gå. Så den har jag gått.” svarar en om den 
utbildning i Lean personen genomgått.  
För att få en bättre bild av Företaget och avdelningen ställdes frågan ”Tycker du att du 
får det stöd och hjälp du behöver i ditt dagliga arbete?” Alla svarade ja direkt på denna 
fråga och några tillägger att de inte behöver så mycket hjälp men om de behöver det 
så får de det. 
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Frågan ”Hur får du reda på när förändringar gjorts på Företaget?” ställdes för att se hur 
välinformerade de anställda kände sig. Alla kunde berätta om flera olika 
informationsvägar där chefen och intranätet var de vanligaste. Men även mer 
informella källor fanns med bland svaren, så som respondenternas medarbetare, en 
nämnde även Sundsvalls tidning som svar på frågan, ”Sundsvalls tidning, där brukar det 
stå först.” sa hen. Information från koncernledningen nämnde bara ett par av cheferna 
men de tillade även att den var svår att överblicka.  
På frågan ”När omstruktureringar görs hur får du reda på det och när?” svarade många att 
det fanns mycket information om vad som händer i koncernen, men att informationen 
som är intressant för den enskilde är svår att sålla fram. ”Det har varit ganska ofta 
skypemöten eller infomöten eller de skickar ut när det är nått speciellt då. Men det är inte alltid 
det berör en riktigt. Sen är ju frågan hur intresserad man är. Måste man? Det samhälle vi 
lever i ska bara vara en massa information, ja men orkar man ta emot all den här 
informationen?” säger en om mängden information i koncernen. Men de flesta är eniga 
om att när något stort ska ske i Företaget så anordnas ett stormöte för alla samtidigt. 
Sker något på avdelningen så svarar en av de anställda att ”Det är väldigt transparant 
tycker jag på våran avdelning. Den chefen som vi har, [hen] berättar allt, så man vet att det är 
inga hemlisar nånstans.”  
De fick frågan ”Vilken typ av ansvar anser du att du har angående förändringar på din 
arbetsplats?” Alla respondenter anser att de har ansvar att peka på saker som inte 
fungerar eller är farliga på deras arbetsplats. En av de intervjuade säger ”Jo, men man 
har ju ett stort ansvar, alltså man är ju med och skapar arbetsplatsen så det känner jag nog att 
man får bidra om det ska bli nånting. Och inte förvänta sig att andra ska göra saker åt en.”  
På följdfrågan ”Vems ansvar är det att åtgärda problem på din arbetsplats?” är man eniga 
om att det i grunden är chefens ansvar men om det bara är något litet problem man 
kan åtgärda direkt så gör man det. ”Om jag ser att en spade står i fel hörn så åtgärdar jag 
ju det, men om det innebär en större mängd arbete så måste ju nån på nått sätt godkänna det 
också.” ger en av de intervjuade som exempel. 
På frågan ”Om du ser eller upplever ett problem i ditt arbete, hur gör du då?” svarar de 
flesta respondenter att de i första hand försöker lösa problemet själva. Är det sedan så 
att det är något som tar mycket tid eller pengar i anspråk så tar de upp det med 
chefen. Flera stycken nämner också att de pratar med sina kollegor om problemet 
innan det tas vidare till chefen.  
Om de tar upp problemet med deras chef anser alla att de får gehör för sina 
problem. ”Jag tycker nog att det oftast lyssnas på och åtgärdas. Om det går att åtgärdas.” 
svarar en på frågan om vad som händer när hen tar ett problem till sin chef. En annan 
av de intervjuade berättar att hen kanske censurerar sig själv vid 
problemlösningsförslag och säger, efter att ha hållit med föregående citat 
att, ”Nånstans har man ju ett kostnadsmedvetande också, det får ju inte ta hur mycket tid som 
helst och kosta hur mycket som helst heller. Det måste ju vara nån relevans i det hela.”  
För att få höra vilka positiva aspekter de anställda tyckte sig se av det nya 
kvalitetssystemet ställdes frågan ”Vad tror du lean och 5S har för fördelar för dig, 
avdelningen och företaget på lång och kort sikt?”. Många nämner det positiva i att ha en 
struktur att luta sig på och att få en överblick i hur olika projekt fortskrider. ”När man 
vet vad som gäller blir det väl lättare att jobba” svarar en på frågan.  
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Men den stora fördelen som de tycker har förbättrat för dem i deras dagliga arbete är 
implementeringen av 5S. Att det är ordning och reda och lätt att hitta. ”5S, det är ju 
tidsbesparande liksom, när det är organiserat. Och det gillar jag. Att man liksom kan hitta det 
man behöver.” säger en om 5Sarbetet på avdelningen. Flera stycken av respondenterna 
nämner även att säkerheten höjs. ”Att man städar upp efter sig liksom. Så att det är ju en 
fördel när många har det här ”safety first” liksom. Så det är att man har ett säkert arbetssätt 
tror jag.” säger en angående att 5Sarbetet ändrar arbetskulturen att hålla bättre 
ordning i arbetslokalerna.  
Men trots frågan om fördelarna med Lean och 5S så kommer några stycken in på att 
de även ser nackdelar med metoden. De tycker att det kan bli för strukturerat och 
stelt ”Lean är ju svårt, det man tänker är det här att man ska göra en sak i taget för att vara 
effektiv. Helt omöjligt.” förklarar en av de intervjuade som inte tycker Lean fungerar 
optimalt på avdelningen. 
Frågan ”Om du kommer på ett förbättringsförslag, hur kommuniceras vad som händer med 
det sen?” ställdes. Respondenterna som svarade på denna fråga berättar om 
förbättringstavlan i Leanrummet som stället där man ser vad som händer med 
förbättringsförslag, samt att fortskridandet av förslagen tas upp på mötena i 
Leanrummet. De är eniga om att alla förslag på avdelningen tas emot och behandlas 
av cheferna som sedan ger feedback. Tavlan ses också som ett sätt att driva på för att 
förslagen ska bli färdiga. Så här säger en om det; ”det skrevs ju på en ruta i 
[Lean]rummet, så när det var klart då bockade vi av det och så tog vi bort det. Så att tills dess 
det blev klart så fanns det ju där, gulmarkerat. Så det släpptes inte, så då hade man lite det på 
sig att avsluta så fort som möjligt.” 
Som en följdfråga ställdes ”Verkar lean viktigt på avdelningen fortfarande? Händer det lika 
mycket med förbättringsarbetet?”. Alla håller med om att de delar i 5S och Lean som är 
satta på plats efterföljs och underhålls. Man pratar om ett Leanrum med kanbantavlor 
där möten hålls och 5Sronder som upprätthålls. ”Det är så att vi jobbar med det av och till 
och vi har haft väldigt mycket annat att göra och haft resursbrist. Så vi har fått lägga det på is, 
vi gör så att där vi har introducerat 5S[…] där fortsätter vi att ha ronder och ser till att det 
efterlevs. Men vi hinner inte med att jobba med nya delar där vi introducerar det.” förklarar 
en av de intervjuade om hur Lean- och 5Sarbetet fortskrider. Flera stycken av 
respondenterna tycker också som citatet ovan, att tiden till att fortsätta arbeta med 
nya delar av 5S och Lean inte ges som det gjorde vid det initiala införandet. 
Alla på avdelningen har möten i Leanrummet men endast en arbetsgrupp har dagliga 
möten, den andra gruppen har veckoplaneringsmöten. Mötena tycker alla om, 
respondenterna säger att det är bra att det är tydligt och transparant, alla vet vad som 
händer på avdelningen. Men även på denna fråga nämner ett par stycken att Lean inte 
riktigt fungerar på avdelningen och att det inte är den riktiga typen av Lean som 
används. En av de intervjuade säger så här om avdelningens arbete och Lean ”Det har 
kanske varit svårare att mosa ner det vi gör i den här leantratten, så att säga, på samma sätt” 
För att ta reda på hur Leanarbetet startade på Företaget ställdes frågan ”Införandet av 
Lean på Företaget, gjordes det av egen personal eller hyrdes konsulter in?” Alla intervjuade 
ger samma svar här, till Leanimplementeringen på hela Företaget hyrdes det in 
konsulter medan när 5S skulle införas på avdelningen så gjordes det på eget initiativ 
av de egna anställda. En 5Sansvarig utpekades och denne fick gå kurser. Sedan 
implementerade denna person 5S i lokalerna efterhand. Det visade sig också under 
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intervjuerna att inte alla fick gå Lean utbildningen hos konsulterna. Ett par stycken 
nämner att de inte blev utvalda att gå då de inte ansågs behöva kunskapen. 
Som följdfråga ställdes sedan ”Upplever du att den som införde lean och 5S hade tillräckligt 
med kunskap?” Alla ansåg att konsulterna som införde Lean hade god kunskap, även 
den anställde som införde 5S på avdelningen ansåg de hade god kunskap i ämnet 
utifrån dennes utbildningsnivå. Fast de intervjuade ansåg att konsulterna hade god 
kunskap nämner de hur deras avdelning inte är ideal för att applicera Lean på och 
förklarar hur svårt det är att få Företagets Leansystem att fungera på avdelningen.  
Eftersom implementeringen av Lean skedde för ca tio år sen, enligt intervjuerna, så 
ställdes frågan ”Tror du att det är nån skillnad på motivationsnivån nu jämfört med hur det 
var från början, när de startade både 5S och Lean?” för att se om Företaget hållit 
motivationen uppe hos de anställda.  
Svaren som gavs på denna fråga var eniga. De intervjuade tyckte att de strukturer 
som hade satts i rutin användes och fungerade väl, så som dagliga möten och lokaler 
som är ordnade enligt 5S upprätthålls. Men att det annars hade stannat av och att en 
del arbetsrutiner gjort det stelt och svårare att jobba. ”Vi vill gärna gå via systemet för att 
få beslut på ganska enkla saker. Det blir lite för strukturerat och det kan hämma kreativitet och 
det kan hämma människors…. Hämma människor från att våga göra någonting. Man vågar 
inte ta egna initiativ.” tycker en av de intervjuade om problemen med de nya 
arbetsrutinerna. En annan intervjuad säger ”ja motivation att fortsätta. Det är klart, kan 
ju bli lite, ja men att man har tröttnat lite. Och då måste man nog avsätta tid att nu ska vi 
göra det här och inte tro att det ska gå fortlöpande.” om att upprätthålla motivationsnivån 
på avdelningen.  
Flera av de intervjuade nämner problemet med att det inte alltid ges tid till 5Sronder 
eller fortsatt 5Sarbete på avdelningen. ”Det som kan vara att motivationsnivån faller kan 
vara för att vi har så mycket att göra. Rent liksom i det dagliga så att det blir svårt att hinna 
med kanske” säger en om att fortsätta framåt med 5Sarbetet på avdelningen. ”jag tror att 
det saknas utbildning, att fler skulle få veta vad det är och bli inspirerade.” förklarar man om 
saknaden av motivation att fortsätta med Lean och 5S på avdelningen. 
På frågan ”Leder lean och 5S till någon förändring i ditt arbete tycker du?” bekräftar alla att 
en förändring har skett. Respondenterna tycker att det blivit bättre ordning i lokalerna 
och mer strukturerade arbetsrutiner. Översikten och kunskapen som Lean och 
5Sarbetet ger ser de som mycket positivt på avdelningen. Likväl nämner ett par 
stycken av respondenterna att den typ av längre forsknings- och utvecklingsprojekt 
som avdelningen tidigare jobbade med inte längre ges samma stöd och därför 
prioriteras bort. ”nej men det är ett bra system. Det har sina brister och så när man håller på 
med utvecklingsarbete, så är det. En del av innovation och så vidare, det ryms inte riktigt i 
leantratten, för det är väldigt definierat. Man ska sätta sina mätbara mål och så ska man jobba 
enligt det här flödet och så sätt kanske man utvecklar nya produkter som är likartade dem man 
har väldigt snabbt. Men man kommer inte på så mycket nytt. Så att på sidan av det behövs nån 
form av innovationsverktyg och det har vi inte riktigt haft på plats, hur man hanterar den lite 
mer långsiktiga utvecklingen.” svarar en av de intervjuade på frågan vad hen tycker om 
förändringarna som skett.  
En av de få frågor där chefsgruppen och medarbetarna svarade olika på var 
frågan ”Tycker du att din chef har god kunskap om 5S och lean?”. Medarbetargruppen 
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svarade direkt ja på frågan och på följdfrågan ”Hur märker du det?” svarade de att de 
tyckte att deras chef var engagerad och drivande i frågan. Svaren från cheferna var 
mycket mer tvekande än den andra gruppen. ”Om lean, ja. Det har [hen], 5S vet jag inte 
hur mycket [hen] kan om.” svarar en i chefsgruppen om hens chef har god kunskap i 
Lean och 5S. På följdfrågan, hur de märker om chefen har god kunskap eller ej, har 
chefsgruppen svårt att ge ett exempel men tycker att det är bättre än det har varit 
förut. 
De intervjuade berättar när de fått frågan ”Får du tillräckligt med tid för att implementera 
5S och göra de planerade förbättringarna?” att de har svårt att planera in tid för att göra 
förbättringarna. Kunderna kommer alltid först och ibland är de överbelastade med 
arbete. Då får Lean- och 5Sarbete stå tillbaka. Även respondenterna i chefsgruppen 
håller med om detta påstående och anser att de inte kan påverka hur mycket arbete 
avdelningen får in från Företaget. ”det beror helt på beläggning, skulle jag tro. 5S står inte 
högst på prio om vi har förbundit oss att göra nått.” säger en av de intervjuade. Ett fåtal av 
de intervjuade förklarar att de inte är helt nöjda med Lean- och 5Sarbetet, en av dem 
svarar ”Förbättringar har vi blivit drabbade av, rent praktiskt. Så är det.”         
På frågan ”Hur ger dina närmaste chefer dig stöd att jobba med lean och 5S?” svarar 
chefsgruppen tvekande om deras chef ger dem stöd i att jobba med Lean och 5S men 
som svar på följdfrågan ”Hur hade de kunnat stödja dig mer?” är de tydliga med att de 
vill ha mer utbildning i, framförallt, 5S. Annars tycker respondenterna att de får stöd 
från sin chef och att deras närmsta chef inte kan stödja dem mer än de gör nu.  
Det enda problemet de intervjuade berättar om att jobba med Lean och 5S är att få 
tiden till det och det anser inte någon i intervjuerna att det går att ändra på. Så här 
svarar en av de intervjuade på frågan om deras chef hade kunnat stödja hen mer ”Nä, 
jag tycker inte de kan göra så mycket. För att det är tiden som är begränsningen, det är inte att 
jag får hjälp. För vi har verkligen gjort det som vi kan hittills, känns det som.”  
På frågan ”Upplever du att andra delar av Företaget, som du kommer i kontakt med, 
använder sig av Lean i sin dagliga verksamhet?” kan alla respondenter nämna någon 
avdelning på Företaget som de upplever använder sig av Lean. De avdelningarna 
anser de intervjuade också har kommit längre än vad deras egen avdelning gjort. 
Sedan nämner några stycken av de intervjuade också att Företaget har som standard 
med dagliga Leanmöten så alla borde ju använda Lean. Så här beskriver en det ”ja, jag 
vet ju att man använder sig av Lean. Eftersom vi har det där Leanrummet uppe på HK och alla 
projekt ska väl styras.”  
För att se hur mycket påverkan högsta ledningen har på avdelningens kvalitetsarbete 
ställdes frågan ”Hur ger koncernledningen dig stöd att jobba med Lean och 5S?”  
De intervjuade tycker koncernledningen är för långt ifrån deras egna arbete och inget 
de märker av. En av de intervjuade svarar ”Stöd? De ger nog mest bara direktiv att vi ska 
göra det. Det är väl inte mer än så.” En annan svarar ”de har ju kablat ut sin en timmes e-
utbildning som säger att Lean är viktigt, men ja. Det är väl ungefär på den nivån.” På 
följdfrågan ”Hur hade de kunnat stödja dig mer?” svarar de flesta med att de inte kan 
svara på frågan. Men de som ger svar säger att man kunnat lägga mer resurser på det, 
mer tid och högre prioritet. Eller bara vara tydlig med att Lean är viktigt ”ja det är väl 
att de ska kabla ut att nu ska alla jobba med lean då och säga att det är viktigt.” tycker en av 
de intervjuade. En annan nämner till och med att hen märker att koncernledningen 
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inte prioriterar Lean, hen säger; ”Ja, att det inte blir samma satsning på det. De vill väl att 
det ska finnas men det blir inte nån direkt satsning så att de avsätter tid till att ”nu måste 
ni..””  
Den sista frågan alla fick innan intervjuerna var slut var ”Varför tror du man vill slimma 
och förenkla arbetet så mycket som möjligt?”. På den svarade samtliga respondenter att 
det var för att Företaget vill spara pengar eller tjäna mer pengar. Många nämnde att 
det var för att höja effektiviteten, en av de intervjuade sa ”Effektivisering och göra det 
enklare att arbeta snabbt och lätt och effektivt”. Ett fåtal nämnde att det i förbifarten också 
var för att kunna höja kvaliteten på arbetet. Att jobba smartare genom att undvika 
dubbelarbete nämndes också som svar och sågs som en mycket positiv aspekt.  
Arbetsmiljön nämnde ett par stycken som de tyckte hade blivit bättre ”Och sen så 
tycker jag då att om det ser snyggt ut, så är ju det också jättebra” sa en om arbetsmiljön. 
Bara medarbetargruppen var oroliga över förenklingen och effektiviseringen då de 
såg en möjlighet att arbetet skulle bli för enkelt eller att det fanns en risk att 
effektivisera bort sig själv. Men detta var ingenting man uttryckte någon större oro 
över och inte ens hälften av gruppen nämnde någon oro alls.  
De negativa aspekterna man tog upp här var att använda verktyg kan bli stelt och inte 
alltid ta hänsyn till personerna bakom ”man kanske gör det lite lätt för sig ibland. Rent 
generellt i samhället idag så tar man fram en massa verktyg och så tror man att man löser 
problem med det” säger en. En aspekt som noterades var att denna fråga besvarades 
helt fristående, utan en tanke på lean eller 5S som utgångspunkt, av en del av de 
intervjuade. 

4.2 Samlade intrycket 
Det samlade intrycket efter alla intervjuer gjorts är att vissa upplevelser och känslor 
angående Lean är gemensamma för avdelningen. Alla är överens om att arbetet alltid 
går före. 5S-ronder och arbete pausas när avdelningen har många projekt då dessa 
bringar intäkter. Koncernledningen ses som icke närvarande och långt borta både 
fysiskt och kulturellt. De har nämnt att man jobbar med Lean vid vissa tillfällen samt 
har en obligatorisk onlinekurs i Lean och detta nämner en del svarande då frågan 
ställs hur koncernledningen stödjer dem i deras Leanarbete. Många nämner också att 
den typ av Lean som används på avdelningen inte är rätt men att Lean så som 
företaget lärt dem inte fungerar för deras arbete. De känner sig lite utanför då deras 
avdelning inte har en typisk produktionskedja för arbetet. Flera nämner det riktiga 
Leanrummet på huvudkontoret som ligger långt bort och som inte har relevanta 
verktyg/metoder för avdelningen. Samt att innovation inte tas till vara inom 
Leansystemet på företaget. ” …inte när man jobbar med utvecklingsprojekt. För att du har 
en start och ett mål men ja, du kanske inte ens kommer dit och hur det ser ut. Då är det inte 
alltid jättelätt, nä.” sa en av de intervjuade.  
Alla intervjuade känner sig lyssnade på och att de får stöd i sitt arbete vid behov. De 
tycker också att om de kommer med en idé så är cheferna intresserade och tar till vara 
på dessa, personalen är dock ekonomisk medvetna och säger att det inte får kosta hur 
mycket som helst. Många säger att de vill ha mer utbildning i Lean och 5S, antingen 
för sig själv eller för sina kolleger ”De har nog inte riktigt lyckats få med alla på tåget. För 
då hade det varit enklare.” säger en annan av de intervjuade. Det är få som nämnt att de 
varit med och implementerat 5S på avdelningen i en intervju säger en till och med 
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att ” det kom väl rätt så plötsligt.... Ingen aning om bakgrunden, men helt plötsligt så hade vi 
en 5S-ansvarig.”. 
I endast två av intervjuerna nämner man tanken att kunna borteffektivisera sig själv, 
men just det hindret finns inte i de flesta fall ens i tanken hos de intervjuade. Frågan -
Är du rädd för att bli borteffektiviserad? ställdes dock inte utan endast öppna frågor 
så som -Varför tror du man vill slimma och förenkla arbetet så mycket som möjligt? 
ställdes samt följd frågan -Tror du det är positivt för dig? Även där tanken om 
borteffektivisering nämndes var de intervjuade inte oroliga över att bli av med jobbet. 
En annan sak som kan ha inflytande på Leanarbetet är att det nämns många olika 
kommunikationskanaler på företaget, både informella och officiella. 
 
I tabellerna nedan ses vilka hinder som de svarande upplevt, det kan vara att de 
nämnt hindret uttalat eller att författaren ansett att de talat om varit symptom från ett 
visst hinder. 
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Hinder: IO 
1: 

IO 
2: 

IO 
3: 

IO 
4: 

IO 
5: 

IO 
6: 

IO 
7: 

IO 
8: 

IO 
9: 

Total: 

1. Demotivation X XX  XX X XX XX   6 

2. Dålig 
kunskap runt 
avd. 

 X  XX X XX XX XX  6 

3. Avsaknad av 
resurser 

XX XX XX XX XX XX XX XX XX 9 

4. Dålig 
kommunikation 

XX XX  XX X X XX XX  7 

5. Ser ej 
finansiella 
fördelar 

X X  XX X X XX XX  7 

6. Dåligt stöd 
från 
mellanchefer 

XX XX  XX  X XX XX  6 

7. Dåligt stöd 
från högsta 
ledning 

XX X X XX XX XX XX XX X 9 

8. Dåligt stöd 
från ”golvet” 

X   XX   XX  X 4 

9. Osäkerhet 
om nya 
arbetsrutiner 

XX XX  XX  X XX XX X 7 

10. Rädd för 
uppsägningar 

      X   1 

11. Ingen 
ansvarskänsla 
för Leanarbetet 

XX X  X  XX XX X X 7 

12. Dålig 
kunskap hos 
chefer 

X X  XX  XX XX X  6 

13. Svårigheter 
att behålla 
förbättringar på 
lång sikt 

X   X    X  3 

14. Svårigheter 
att hålla igång 
Leanarbetet 

XX  X X X XX XX X  7 

Tabell 1 Sammanställning av intervjuerna. Vilka hinder som nämndes av de olika intervjuade. Ett x markerar att 

den intervjuade nämnde hindret, två x att den intervjuade var mycket tydlig i sitt uttalande om det hindret. 
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5 Diskussion och analys 
I verkligheten, utanför laborationsmiljöer och vetenskapliga tester, när problem 
uppstår är de ofta beroende av andra orsaker eller problem. Detta visade Shrimali m.fl 
att så även är fallet när det handlar om hinder till Leanimplementering. Man måste 
undersöka hindren och se på hur de förhåller sig till varandra för att sedan kunna 
prioritera vilka hinder man bör hantera först[21]. Utifrån denna hypotes kommer 
Almeida Marodin och Saurins hinder och diskussion kring hur de bör hanteras som 
denna studie baseras på[1]. 
De intervjuer som utfördes gjordes för att få en överblick av vad de som jobbar på 
avdelningen tycker och tänker om införandet av Lean. De som blev intervjuade hade 
olika befattningar och roller på avdelningen och hade jobbat olika länge på företaget. 
De hade också olika mycket kunskap och utbildning i Lean och var ju olika mycket 
engagerade. Detta påverkade svaren från de intervjuade då Raineri till exempel visade 
på att de som är involverade i planeringsfasen av införandet av ett kvalitetssystem ser 
en större användning av tillhörande verktyg än resten av personalen som 
förändringen innefattar[29]. Man bör ha i åtanke att personalen på avdelningen har 
fått lite till ingen utbildning i Lean mer än en timmes e-utbildning vid anställningens 
början. Detta påverkar svaren och hur personerna ser på Lean och 5S och i sin tur 
resultatet av denna studie. 
 
När man bestämt att ändra något i en organisation är det många saker man bör ta 
hänsyn till. En av dessa är organisationskulturen. Beroende på hur den fungerar är det 
enklare eller svårare att ändra i organisationen. Goodstein och Burke [15] anser att en 
organisation är ett öppet system och att det agerar på förändringar både inom och 
utanför organisationen för att bibehålla sin jämvikt. Därför motarbetas alla 
förändringar i början och måste hanteras av ledningen på både organisatorisk nivå 
och individuell. Enligt Schein [17] så framkallar förändring ångest, både mot det nya 
okända men också mot det gamla och att inte följa med i utvecklingen. Därför anser 
jag att förändringsledning är nödvändigt för att kunna få igenom stora förändringar 
som ett kvalitetssystem är. Johnson kunde i sin studie visa att förändringsledning var 
nödvändigt i processen[25]. De två viktigaste egenskaperna som förändringsledning 
ska leda personalen mot i en förändring är engagemang för förändringen och 
förutsättningar för att kunna genomföra den[6]. Man bör också ge personalen tid att 
bearbeta sina negativa känslor angående förändringen anser Welford, samt att alla 
förändringar som sker bör bestämmas på ett demokratiskt sätt[13]. Jag anser att det är 
viktigt att både låta personalen få tid att bearbeta förändringar, men också att de är 
med och bestämmer hur och vad som ska förändras. Ju oftare förändringar sker i en 
organisation desto viktigare är det att personalen har en bra och nära relation med sin 
närmaste chef säger Carter m.fl. i deras artikel[12] och det håller jag med om. Vill man 
ha bra personal som trivs och är nyfikna på nya saker, så ska man ha en bra relation 
med dem. Hur ska man annars kunna leda dem? 
Det finns många fördelar med att implementera ett nytt kvalitetssystem i en 
organisation och det är många som har gjort det. Att lyckas integrera det in i 
organisationen för att få alla dessa fördelar är inte så lätt, även om alla de verktyg och 
metoder som hör till den nya metodiken används på rätt sätt. Organisationskulturen 
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som sådan och personalens beteende under implementeringen är saker som måste 
hanteras för att lyckas. Det visar inte bara Johnsons artikel utan även alla de artiklar 
som hittats med hjälpmedel, använder sig av förändringsledning i någon form. Smith 
kom fram till samma slutsats och rekommenderar Kotters åttastegsmodell eller 
Doppelts hjul[27]. Även Pfeifer m.fl. ansåg att förändringsledning är vital för att 
lyckas, då den vanligaste fasen misslyckandet skedde vid var implementeringen[24]. 
Almanei m.fl. använder också Kotters åttastegsmodell i sitt ramverk för att lättare 
kunna implementera Lean i en organisation[23]. Flera av artiklarna som hittades 
använde sig av just Kotters åttastegsmodell som verktyg för att lyckas med 
implementeringen av ett nytt kvalitetssystem. Så det verktyg jag rekommenderar 
avdelningen att använda vid vidare arbete för att implementera både 5S och Lean i 
stort är Kotters åttastegsmodell. För att få personalen med sig vid förändringar är det 
viktigt att informera om dem tidigt, att förklara varför de sker och hur det kommer att 
bli efter förändringen är gjord. Dock anser Lehtonen och Martinsuo [16] att personalen 
inte ska involveras för tidigt. Man ska först ha en detaljerad plan, innan man 
informerar och utbildar personalen i de nya processerna för att de inte ska tappa 
motivationen innan implementering. Brigham [20] håller med om detta och trycker på 
vikten att involvera all personal i organisationen samt kunderna för att på så sätt inte 
släppa det vinstdrivande arbetet i företaget. Denna fas i arbetet är ju dock redan förbi 
på den aktuella avdelningen och kan inte göras om, dock bör man försöka att 
involvera sin personal mera genom till exempel en gemensam utbildningsdag i ämnet 
och sedan tillsammans se på hur de skulle kunna involvera sina kunder i sitt 
förbättringsarbete i framtiden. 
 
Då denna studie fokuserar på en avdelning i ett företag där andra avdelningar 
kommit längre med att införa Lean anser jag att man då kan jämföra denna avdelning 
med ett litet eget företag, då alla avdelningar på företaget helst ska bära sig själv 
ekonomiskt. Den har ansvar uppåt, men viss autonomi vad gäller mindre beslut och 
egen budget. Därför bör Almaneis m.fl. insikt att små och medelstora företag har flera 
hinder än större företag kunna appliceras på detta fall. De ansåg att små och 
medelstora företag behöver se kostnader och vinster med implementeringen innan 
start för att kunna rättfärdiga beslutet[19]. Jag anser att det kan ha bidragit till att man 
inte satsat fullt ut på implementeringen. I många av intervjuerna sågs Lean som något 
man gjorde vid sidan av arbetet och ett sätt att administrera pågående projekt. Både 
Clark m.fl. [5] och Yadav m.fl. [11] anser dock att Lean ska ses som ett övergripande 
system där verktygen tillsammans bygger upp grundtanken i Lean, för att främja 
samarbeten inom och i anslutning till organisationen för att främja nytänkande och 
ständiga förbättringar. Detta är något som jag anser avdelningen behöver jobba på, 
både tanken om att det är ett övergripande system och att få med alla. Lean och 5S ses 
inte som en del av det inkomstbringande och vitala arbetet på avdelningen, alla gillar 
5S för det ger ordning och reda men inte mer än så. Enligt de artiklar som hittades så 
är det tankesättet ett stort hinder mot att lyckas med en total integration av ett nytt 
kvalitetssystem in i en organisation. Både Lewis[28] och Bertsch och Williams[22] 
nämner i sina artiklar hur viktigt det är att legitimisera kvalitetsarbetet i 
organisationen och att ha en vision med arbetet. Det är något jag anser att 
avdelningen saknar och något de borde skaffa. Att ha en väl uttalad vision för arbetet 
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gör det lättare att få alla att jobba mot samma mål samt att om visionen tas fram 
tillsammans med personalen så får alla vara med att påverka och känna sig delaktig, 
vilket ökar chanserna för att lyckas med implementeringen. Legitimiseringen av det 
nya kvalitetsarbetet är också viktigt att lyfta för att alla ska vara bekväma med att 
lägga tid på det. Men det är något som måste komma uppifrån ovanför avdelningen 
för att fungera ordentligt och det är ett hinder som är mycket tydligt från intervjuerna, 
att avdelningen inte känner något stöd från högsta ledningen. Brigham ansåg att 
initiativet till implementeringen av ett nytt kvalitetssystem bör komma uppifrån och 
ner[20]. Även Bertsch och Williams såg att detta var väldigt viktigt till och med i USA 
där, enligt författarna, koncernledningen har lågt inflytande över den dagliga 
verksamheten i företaget[22]. Som jag nämnt innan så har andra avdelningar klarat sig 
bra på samma företag och därför är koncernledningen inte intressant att se på i detta 
fall, dock kan ledningen på denna del av företaget ha behandlat de olika 
avdelningarna olika och därför får denna avdelning mer problem med 
implementeringen. Det är inget som undersökts i denna studie men jag anser att det 
kan bidra till avdelningens problem då de anser sig ha andra arbetsuppgifter och 
processer än de andra avdelningarna på företaget har. 

 
 

 

 
Figur 8 Bild från Almeida Marodin och Saurins artikel som visar orsakssambanden mellan hindren. De hinder som 

är markerade med rött är de som är de vanligaste hindren som uttalades och de gulmarkerade de som nämndes 

ofta. 
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De mest påtalade hindren i tabellen är hinder tre (avsaknad av resurser) och sju 
(saknad av stöd från högsta ledningen). Enligt Almeida Marodin och Saurins studie så 
härstammar avsaknad av resurser av saknad av stöd från högsta ledningen, 
rödmarkerade på bilderna, som jag tolkat som koncernledningen men som kanske bör 
ses mer som den lokala ledningen på företaget. Kan man få mer stöd från den lokala 
ledningen, även såklart koncernledningen, i Leanarbetet så avhjälps de två hinder 
som alla av de intervjuade uttalat. Enligt Taherimashhadi och Ribas[18] dimensioner i 
organisationskulturen så tyder flera av hindren ovan på att kulturen inte är anpassad 
enligt dimension tre; Modet att acceptera förändringar. För att främja detta ska man 
bland annat ha informella möten där de anställda kan lufta sina oroskänslor och 
tankar. 
För att se på de problem avdelningen själva kanske kan avhjälpa tittar vi på nästa 
grupp av hinder som sju av nio uttalat. 4, dålig kommunikation. 5, svårigheter att se 
de finansiella fördelarna. 9, osäkerhet på nya arbetssätt. 11, inget ansvar för 
Leanarbetet. och 14, svårigheter att hålla igång Leanarbetet. Ser man till 
orsakssambanden i figur 2 så är hinder 14 ett symptom på att det inte fungerar som 
det ska och grundar sig i alla hinder förutom nummer 13. Detta är ett tecken på att 
denna typ av fallstudier alltid kan fördjupas mera och innefatta ännu fler faktorer för 
att undersöka vilka hinder som existerar på avdelningen mot implementeringen av 5S 
och Lean. Alla andra av de hinder som radades upp precis är mer oberoende problem 
som går att påverka direkt. Ser man på klassificieringen av de olika hindren i figur 3 
ser man dock att hinder 11, inget ansvar för Leanarbetet har hög drivkraft och bör 
hanteras först. Hur detta bör ske finns i nästa kapitel. 
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Figur 9 Visar hur Almeida Marodin och Saurin klassificerade de olika hindren på skalorna beroende och drivkraft. 

De hinder som är markerade med rött är de som är de vanligaste hindren som uttalades och de gulmarkerade de 

som nämndes ofta. 
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6 Slutsats 

6.1 Generella råd 
När en organisation bestämt sig för att byta kvalitetssystem bör man först se på 
organisationen och dess kultur och utifrån detta bestämma vilken metod man ska 
implementera. Taherimashhadi och Ribas [18] artikel där de diskuterat dimensioner i 
organisationskultur och sedan jämfört dem med tankesättet i Lean ger en bra grund 
för att se dels om Lean kan fungera i en viss organisation samt vad som behöver 
ändras i kulturen för att kunna implementera Lean på ett bra sätt.  
Lean bör implementeras uppifrån och ner, ledningen bör göra alla förberedelser och 
planering innan verkställande, de skall inte ske parallellt. Vid implementeringen så 
ska hela organisationen engageras, utan undantag. För att lyckas med detta används 
Kotters åttastegsmodell.  
Om implementeringen avstannar så rekommenderas Almeida Marodin och Saurins 
artikel ”Managing barriers to lean production implementation: context matters” för att 
dels utröna vilka hinder som uppstått samt avgöra hur de bör hanteras.  
Men det viktigaste är att förstå vad Lean egentligen innebär och hur omfattande 
förändring det kommer att bli för alla i organisationen. 

6.2 Råd till avdelningen 
Enligt Kotter[7,8] så är steg ett att skapa en förståelse för varför en förändring måste 
göras och varför status quo inte fungerar längre. För denna avdelningen är första 
steget att alla får gå en utbildning för att få förståelse för vad 5S och Lean är och varför 
avdelningen bör använda sig av dessa verktyg. Sedan bör en till person inkluderas i 
5S ansvariggruppen, någon som jobbat länge på företaget och som kan få alla med sig. 
Efter utbildningen gjorts så ska en vision skapas. Hur vill ni på avdelningen att Lean 
och 5S ska hjälpa er i ert arbete? Ni bör även här fundera på hur ni ska inkludera era 
kunder i ert kvalitetsarbete. När detta är gjort så är det bra att planera in ett par 
snabba vinster enligt Kotter. Som till exempel att 5S:a ett par nya rum inom ett år från 
utbildningen är gjord. Detta för att visa på att det händer saker och det blir bättre. Fira 
gärna varje nytt rum gjort med god fika eller liknande. Efter detta steg kommer det 
svåraste och det är att hålla drivet och få in de nya arbetssätten i vardagen. För att 
lyckas med detta rekommenderar jag cheferna på avdelningen att gå en kurs i dels 
förändringsledning men även i 5S för att få en fördjupad förståelse i hur avdelningen 
kan använda verktyget på bästa sätt. Samt att hålla en 5S-dag varje år där 
tillbakablickar varvas med att planera framåt. Detta är mina rekommendationer för de 
närmsta två åren.  
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6.3 Förslag på vidare forskning 
Intressant forskning hade varit att fortsätta följa avdelningen genom de närmsta två 
åren för att se hur implementeringen fortlöper och om avdelningen använder studiens 
rekommendationer. En djupare undersökning av avdelningens organisationskultur 
och hur den påverkar implementeringen hade varit intressant. Eller en djupare 
undersökning av avdelningen utifrån de fjorton hindren som denna studie använt, 
men att då få fram datat genom triangulering. Till exempel genom observationer på 
möten på avdelningen och nedskrivna rutiner och processer.  
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Bilaga A: Intervjufrågor 
Vad vet du om 5S och Lean?  
Tycker du att du fått tillräcklig utbildning i Lean och 5S?  
Vad tror du Lean och 5S har för fördelar för dig, avdelningen och företaget på kort 
och lång sikt? 
Hur får du reda på när förändringar gjorts på Företaget?  
När omstruktureringar görs hur får du reda på det och när?  
Införandet av Lean på Företaget och här på avdelningen, gjordes den av egna 
anställda eller hyrdes det in konsulter för att sätta igång arbetet?  
Upplever du att den som införde Lean och 5S hade tillräcklig kunskap?  
Fick ni rätt stöd vid införandet?  
Det är ju nu ett tag sen Lean infördes på Företaget. Tycker du det är någon skillnad på 
motivationsnivån nu jämfört med hur det var i början?  
Verkar Lean viktigt på avdelningen fortfarande? Händer det lika mycket med 
förbättringsarbetet? 
Om du kommer på ett förbättringsförslag, hur kommuniceras vad som händer med 
sedan med det förslaget? 
Tycker du att Lean verkar lika viktigt fortfarande på avdelningen och på Företaget i 
övrigt?  
Tycker du att du får det stöd/hjälp du behöver i ditt arbete? 
Får ni tillräcklig tid att implementera 5S och göra de planerade förbättringarna?  
Hur ger dina närmsta chefer dig stöd att jobba med Lean och/eller 5S? Hur hade de 
kunnat stödja dig mer? 
Vad tror du händer om du ger ett förbättringsförslag till din chef eller säger det på ett 
möte? 
Vilken typ av ansvar anser du att du har angående förändringar på din arbetsplats?  
Vems ansvar är det att fixa problem på din arbetsplats?  
Om du ser/upplever ett problem i ditt arbete, hur gör du då? T.ex; fortsätter jobba, 
berättar för kollegerna eller pratar med chefen. Vad händer sen? 
Leder Lean och 5S till någon förändring tycker du?  
Har det lett till någon förändring som fortfarande är i bruk? Vad tycker du om dem?  
De ändringar som görs på din avdelning, förändrar det något för dig i långa loppet?  
Får du tillräckligt med tid till att göra de planerade förbättringarna? Funkar dem?  
Tar förändringar den tid du trodde det skulle göra? 
Tycker du att din chef har god kunskap om 5S och Lean? Hur märker du det?  
Upplever du att andra delar av Företaget, som du kommer i kontakt med, använder 
sig av Lean i sin dagliga verksamhet?  
Hur ger koncernledningen dig stöd att jobba med Lean och/eller 5S? Hur hade de 
kunnat stödja dig mer? 
Varför tror du man vill slimma och förenkla arbetet så mycket som möjligt? 


