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Background: As consumer preferences have changed, companies are abandoning mass production in 

favor of a productions system that better reflects consumer demands for increased flexibility. One way 

to overcome this challenge is to implement lean production. Although this method of producing has 

clear advantages for today's enterprise, lean production also seems to cause some problems regarding 

the relationship to the existing, in many cases, traditional management control in the company. One 

part of the management control that seems to be particularly difficult to combine with the 

implementation of lean production relates to the measuring of the production. A closer examination 

reveals that there are some contradictions between the traditional measuring and lean production that 

may affect a company´s decision-making negatively. 

Purpose: This study will describe how a specific company, in terms of measurement, can lean-adjust 

its balanced scorecard. More broadly, the study also intends to describe the process that takes place 

when a company is lean-adapting it´s balanced scorecard. Finally, the study tries to describe the 

obstacles that can cause a discrepancy between the BSC and lean production in terms of 

measurement. 

Research methodology:  The study has a deductive approach in which existing theories of lean 

production, balanced scorecard and alignment between them has not previously been made. The study 

research questions are answered through a case study analysis is mostly based on two interviews. 

Empirical data have also been supplemented by email and documents from the company. 

Theoretical framework: The theoretical starting point of this thesis is the general theory regarding 

lean production and the balanced scorecard, followed by the theory on measuring specifically linked 

to lean production. The discrepancy between the lean production and the balanced scorecard is 

illustrated by considering Tommi Kasurinen´s theory 'barriers to change” and Åhlström and 

Karlsson's theory" The impetus for Changing the management accouting system". 

Conclusions:  The study shows that Alfa, in line with theory, has problem referring to the deeper 

understanding of the relationship between the balanced scorecard and lean production. By modifying 

the measurements in the process perspective, implementing a learning perspective and maintaining 

Alfas measurement of employee satisfaction, a lean adaptation of the balanced scorecard is possible, 

This lean adjustment is made possible by a general procedural approach in which a company's use of 

the balanced scorecard is compared to its use of lean production. The study also shows that a 

significant obstacle to the nature of change of management control, may be a lack of know-how 

among the developers of management control Finally, the procedural approach and the lack of know-

how among the developers leads to a modification of Åhlström and Karlsson's model. 

Keywords: balanced scorecard and lean production, management accounting change, measuring lean 

production 
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Bakgrund: I takt med att konsumenters preferenser har förändrats, har företag fått överge 

massproduktion till förmån för produktionssystem som bättre avspeglar konsumenternas ökade krav 

på flexibilitet. Ett sätt för att överbrygga denna utmaning är att implementera lean production. Även 

om detta sätt att producera på har tydliga fördelar för dagens företag, verkar lean production även 

kunna medföra problem i avseende på att kombinera med den befintliga, i många fall, traditionella 

styrningen i företaget. En del av styrningen som verkar vara speciellt svår att kombinera med 

implementeringen av lean production rör mätningen av produktionen. Vid en närmare granskning 

visar det sig att det råder vissa motsättningar mellan traditionell mätning och lean production som 

kan påverka företagets beslutsfattande negativt.     

Syfte: Studien ämnar beskriva hur ett specifikt företag, i avseende på mätning, kan 

leananpassa sitt BSC. I ett vidare perspektiv avser även studien beskriva hur processen som 

leder fram till ett företags leananpassning kan formuleras. Avslutningsvis syftar studien till 

att skapa en förståelse för vilka hinder som kan orsaka en diskrepans mellan BSC och lean 

production i avseende på mätning. 

Metod: Uppsatsen har en deduktiv ansats då befintliga teorier inom lean production, balanserat 

styrkort och anpassning mellan dessa inte gjorts tidigare. Studiens forskningsfrågor besvaras genom 

en fallstudie där analysen främst grundat sig på två kvalitativa intervjuer. Empirin har även 

kompletterats med mail och dokument från företaget. 

Teoretisk referensram: Den teoretiska utgångspunkten tas i allmän teori beträffande lean production 

samt det balanserade styrkortet, för att därefter följas av teori rörande mätning specifikt kopplat till 

lean production. Diskrepansen mellan lean production och det balanserade styrkortet belyses genom 

att beakta Tommi Kasurinens teori ”barriers to change” samt Åhlström och Karlssons teori ” The 

impetus for changing the management accouting system”.         

Slutsatser: Genom att modifiera mätningen i processperspektivet, implementera ett lärandeperspektiv 

och till stora delar bibehålla Alfas mått på medarbetarnas trivsel, kan en tydligare leananpassning av 

det balanserade styrkortet ske. Denna leananpassning blir möjlig tack vare ett generellt processuellt 

angreppssätt där ett företags användning av det balanserade styrkortet ställs mot dess användning av 

lean production. Studien visar även att ett hinder av betydande karaktär för förändring av styrningen, 

kan vara bristande kunskap hos utvecklarna av styrningen. Det processuella angreppssättet samt den 

bristande kunskapen hos utvecklarna medför slutligen att en modifiering kan ske av Åhlström och 

Karlssons modell.  

Nyckelord:, balanced scorecard and lean production, management accounting change, measuring 

lean production  
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1. Inledning 

I avsnittet beskrivs bakgrunden till studien, följt av en problemdiskussion. Därefter 

presenteras studiens frågeställning, syfte och avgränsningar. 

1.1 Problembakgrund 

Bakgrunden till lean production hittas i Toyotas produktionssystem (TPS) som från början 

utvecklades av Toyotas produktionsledare Taiichi Ohno i början av 1950-talet (Shah & Ward, 

2007, s.786). Under samma tid skapades det i Japan ett förbund med målet att genom 

kvalitetshöjningar inom produktionen öka den internationella konkurrenskraften. Detta 

gjordes med amerikanska kvalitetsförespråkare som förebilder. Från initiativtagandet spred 

sig tanken i Japan om att medarbetarna själva skulle ha ett större ansvar för att de produkter 

som producerades skulle hålla god kvalitet. Metoden för att uppnå en framgångsrik delegering 

var att skapa så kallade kvalitetscirklar där vardagliga produktionsproblem analyserades och 

förbättringsförslag arbetades fram av arbetsteam. (Sandkull & Johansson, 2000, s.115)  

Japans arbete med kvalitet skördade stora framgångar, vilket fick allt fler nationer, då främst 

England och USA, att få upp ögonen för sättet att producera på. Intresset resulterade i en 

uppsats som publicerades 1977 med titeln ”Toyota Production System and Kanban 

Produktion System: Materialization of Just-in-Time and Respect-for-Human System” där 

Toyotas tankar renodlades. (Sandkull & Johansson, 2000, s.116f)   

Grundtankarna i TPS är att eliminera spill, fokusera på total kvalitet och att informera 

medarbetare. (Sandkull & Johansson, 2000, s.116f). Genom dessa åtgärder hoppas företaget 

kunna uppnå visionen om högsta kvalitet, kortast ledtid och lägst kostnad. (Pettersson, s.32)  

Då Japan började producera bilar på ett effektivare sätt än bilens hemland, USA, var 

stoltheten för stor för att helt kopiera Toyotas framgångsrecept. Stora resurser satsades därför 

på en forskargrupp med målet att finna ett anglosaxiskt utformat produktionssystem för 

biltillverkning, vilket skulle ta sin utgångspunkt i Toyotas produktionssystem. Genom 

forskargruppens arbete föddes tankarna till det som senare skulle utgöra lean production 

(Sandkull Johansson, 2000, s.134)   

En av de viktigaste komponenterna i lean production är den flödesorienterade produktionen 

agerar på marknadens direkta efterfrågan, istället för att genom komplicerade system försöka 

förutspå den. Det handlar om att dra in efterfrågan (pull) istället för att trycka ut (push) ett 

utbud av produkter. För att kunna använda sig av ett pullsystem måste ställtider och lager 

minimeras i produktionen. Även om förändringen inte låter speciellt svår innebär det i 

praktiken en övergång från masstillverkning till en kundanpassad flexibel tillverkning 

(Sandkull et al, 2000, s.137 & Liker, 2003, s.7) 

Lean production har fått stor uppmärksamhet i både praktiken och teorin, varför många 

företag idag väljer att implementera produktionssystemet. (Åhlström & Karlsson, 1996, s.25) 

I takt med att omvärlden förändrats och företagens produktion har gått från massproduktion 

till flexibel produktion, har kraven på företagen ökat. Ständig utveckling, förbättring och 

förändring är krav som med största sannolikhet kommit för att stanna. (Lindvall, 2001, s.11ff) 

Det finns dock vissa kritiker till produktionssystemet som bland annat menar företag kan få 
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problem vid implementering och användning av lean production då länder har olika 

förutsättningar. Därför är viktigt att ett företag analyserar sin specifika situation innan 

produktionssystemet implementeras. (Dahlquist, 2005) 

För att uppnå alla fördelar med lean production krävs det att hela organisationen genomsyras 

av ett ”lean tänkande”. Om inte hänsyn tas till kulturen i implementeringen och användningen 

av lean production är risken stor att ett företag kommer misslyckas. Alltför många försök till 

användning av lean production är i själva verket skrivbordsprodukter som inte har förankring i 

företagets verklighet.(Liker, 2003, s.7) 

Lean production har blivit verklighet för många företag, vilket kan innebära behov att 

förändra det verktyg som används för att avspegla företagets verklighet, nämligen 

ekonomistyrningen. Detta kan definieras som: ”att med hjälp av ekonomisk information 

försöka uppnå ett önskvärt beteende bland organisationens medlemmar”. (Lindvall, 2001, 

s.46) Även om styrningen med tiden har utvecklats från den ursprungliga kostnadsstyrningen, 

mäter fortfarande vissa företag sin framgång enbart med hjälp av finansiella tal. (Kaplan, 

1984, s.392ff & Lindvall, 2001, s. 207) Som tidigare nämnts har dock förutsättningarna 

förändrats med krav på ständig utveckling, förbättring och förändring. (Lindvall, 2001, s.11ff) 

Att endast fokusera på finansiella mått fångar inte det slag av mätningar som ett företag 

behöver eftersom det ger en ofullständig och en missvisande bild av verkligheten (Chavan, 

2007, s.393). Det är därför av stor vikt att styrningen av företaget följer med den utveckling 

som sker inom exempelvis produktionen. (Lindvall, 2001, s.207).  

När den moderna utvecklingen inom ekonomistyrning diskuteras i praktiken är det framförallt 

en modell som uppmärksammas, Balanced Scorecard (i den vidare framställningen förkortad 

BSC) (Lindvall, 2001, s.208). Första gången BSC presenterades var 1992 i tidsskriften 

Harvard Business Review. Det unika med BSC var att det lyckades ena olika mått som 

belyser olika dimensioner i företaget. Som tidigare beskrivits fokuserade tidigare styrning 

huvudsakligen på finansiella tal, vilket inte ansågs kunna fånga och beskriva företagets 

verklighet. (Chavan, 2007, s.395)  

1.2 Problemdiskussion 

Det övergripande syftet med BSC är att operationalisera en vision och strategi (Kaplan & 

Norton, 1999, s.19). En viktig del för att kunna uppnå visionen och kunna genomföra 

strategin, är att produktionen fungerar på ett tillfredsställande sätt. Som produktionssystem 

medför en implementering av lean production stora förändringar, från produktutveckling till 

strategier. Implementeringen tvingar därför ofta fram radikala förändringar som kan leda till 

svårigheter då organisatoriska förändringar många gånger är svåra att realisera fullt ut. Inom 

styrningen uppstår det ofta problem då den kan vara utformad efter inaktuella förutsättningar. 

De flesta styrsystem är dessutom utformade på ett sätt som antar att produktionen är given och 

existerar i en stabil miljö. Här uppstår problem då produktionsmiljön i lean production inte 

bygger på stabilitet utan snarare motsatsen flexibilitet. (Åhlström & Karlsson, 1996, s.42) 

Vid användning av lean production bör ekonomistyrningen fungera som en 

kommunikationsbrygga mellan olika delar i företaget, där styrningen ska stödja användningen 

av lean production. Ett styrsystem som inte är korrekt utformat riskerar att ge en negativ 

effekt på användningen av ett komplext produktionssystem som lean production. Forskningen 
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visar samtidigt att mycket arbete läggs ned på att implementera lean production, men ofta inte 

lika mycket på hur lean production och ekonomistyrning ska interagera med varandra. 

(Åhlström & Karlsson, 1996, s.42f) 

Att ekonomistyrningen måste förändras för att ta hänsyn till lean production är alltså entydigt 

men frågan är om införandet innebär att ett helt nytt styrsystem måste utformas och 

implementeras. Detta skulle med största sannolikhet vara svårt och kräva stora resurser. 

Dessutom visar forskning att förändring i ekonomistyrning tar förhållandevis lång tid. 

(Granlund, 2001, s.144). 

För att undvika att förändring i styrningen blir för resurskrävande skulle en kompromiss 

kunna uppnås där det existerande styrsystemet kan modifieras eller utvecklas så att lean 

production avspeglas samtidigt som förhållandevis små investeringar är nödvändiga.  

Vid en första anblick kan det anses finnas samstämmighet mellan BSC och lean production. 

Båda systemen uppmärksammar vikten av processer som är understödjande för att nå 

målsättningar. De lägger även gemensamt fokus på de immateriella tillgångarna och fokuserar 

på medarbetarna och vikten av ett kontinuerligt lärande hos dem. Sammantaget finns det 

anledning att anta en möjlig kombination av BSC och lean production. 

Ett företag som sedan lång tid arbetar både med lean production och BSC är företaget med det 

fingerade namnet Alfa. Företaget ingår i en stor global koncern där Alfa verkar inom 

verkstadsindustrin. 2009 hade företaget en omsättning på 10 miljarder SEK och cirka 2600 

anställda. Företaget utvecklar, konstruerar, tillverkar, underhåller och servar produkter som 

säljs på en global marknad.  

Alfa har använt BSC sedan början av 1990-talet medan användningen av lean production 

sträcker sig tillbaka till 2003. Precis som vi beskrivit, har Alfa problem med att se kopplingen 

mellan lean production och BSC, vilket exempelvis har resulterat i en osäkerhet kring om rätt 

mått används i BSC. En önskan finns nu hos produktions- och ekonomichefen att försöka 

leananpassa det befintliga BSC, vilket de tror kan vara ett första steg mot att förstå sambandet 

mellan de två.     

Uppkomsten och orsaken till varför Alfa har problem med att förstå sambandet mellan lean 

production och BSC är i dagsläget inte kända av företaget. Det finns dock teorier som 

försöker förklara dels varför hinder uppstår vid förändring och dels hur dessa hinder kan 

överbryggas. Givet ovanstående ämnar denna studie besvara följande: 

1.3 Frågeställningar  

 Hur kan ett specifikt företag utveckla mätningen i sitt BSC för att skapa en högre 

samstämmighet med deras användning av lean production? 

 

 Hur kan processen som leder fram till ett sådant mer leananpassat BSC beskrivas? 

 

 Vilka hinder kan försvåra denna anpassning mellan BSC och lean production? 
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1.4 Syfte 

Studien ämnar beskriva hur ett specifikt företag, i avseende på mätning, kan leananpassa sitt 

BSC. I ett vidare perspektiv avser även studien beskriva hur processen som leder fram till ett 

företags leananpassning kan formuleras. Avslutningsvis syftar studien till att skapa en 

förståelse för vilka hinder som kan orsaka en diskrepans mellan BSC och lean production i 

avseende på mätning. 

1.5 Avgränsning 

Studien avgränsas i urval till ett företag då avgränsningen krävs för att uppnå syftet med 

studien. En empirisk avgränsning har skett genom att fokusera på just mätningen inom lean 

production och BSC hos Alfa. Därmed fokuserar studien inte på de delar av balanserat 

styrkort som berör handlingsplaner och mål.  

En avgränsning har även gjorts till en organisatorisk nivå i företaget, vilket innebär att enbart 

ett balanserat styrkort har studerats. Avgränsningen har även medfört att de två intervjuer som 

genomförts har skett på samma nivå. 
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2. Metod 

I följande avsnitt presenteras studiens genomförande samt vilket förhållningssätt som 

återspeglas. Vidare behandlar avsnittet beskrivningar av intervjuernas genomförande samt 

kritik som kan riktas mot studien. 

2.1 Tillvägagångssätt 

Studiens metod grundar sig i teorier som tidigare inte uttalat kopplats samman, vilket gjorde 

det relevant att genomföra en studie genom en deduktiv ansats. Ansatsen innebär att befintlig 

teori används för att förklara företeelser hämtade från praktiken, vilket betyder att viss teori 

väljs ut för att förklara verkligheten. (Olsson & Sörensen, 2007, s.32) Denna metod var 

fördelaktig då den teori som användes lade grunden för analys, där flertalet av de teoretiska 

delarna visade sig vara beroende av varandra. 

Studien har en kvalitativ undersökningsmetod som grundar sig i frågeställningarna, vilka 

besvaras genom en fallstudie innehållande två semistrukturerade intervjuer. Argument till 

valet av metod är att respondenterna i större utsträckning hade möjlighet att utveckla sina 

svar. Detta hade inte varit möjligt vid en kvantitativ metod då standardiserade enkäter ofta 

används (Olsson & Sörensen, 2007, s. 90). Metoden påverkade studien då den inte styrdes 

lika hårt som vid en kvantitativ undersökning (Holme & Solvang, 1997, s13.f). Detta kommer 

i uttryck i det praktiska genomförandet som har en hög grad av öppenhet för ny kunskap och 

förståelse för det problem som studeras. 

Studiens frågeställningar besvarades genom en fallstudie. En av frågeställningarna är hämtad 

utifrån ett praktiskt problem hos företaget Alfa, varför det var givet att endast arbeta utifrån 

det valda studieobjektet. Bägge frågeställningarna är explorativa, det vill säga de är 

undersökande och syftar till att nå kunskap och undersöka olika orsakssamband (Saunders et 

al, 2007, s.29). Ett explorativt syfte söker förklaringar till vad som händer samt försöker finna 

nya insikter och se ett fenomen ur ett nytt synsätt (Saunders et al, 2007, s.133). Detta stämmer 

väl överens med studien då teorier kopplades samman så att ett praktiskt problem kunde 

överbryggas. 

För att uppnå studiens syfte har det varit nödvändigt att stegvis och metodiskt analysera de 

delar som berörts för att en leananpassning av BSC ska varit möjlig. Det explorativa syftet har 

inte enbart bidragit till att ett praktiskt problem kunnat överbryggas, utan även till nya insikter 

och teoretisk förklaring kring problem som kan uppstå. Analysens olika delar har generat en 

teoretisk modell som kan förklara den process ett företag måste gå igenom när styrningen ska 

leananpassas. 

2.2 Informationssökning 

När sökningen gjordes efter ett lämpligt problemområde uppmärksammades det att Alfa på 

sin hemsida gav förslag på uppsatsämnen. Det förslag som vi fastnade för var ”Hur 

traditionell ekonomistyrning kan kombineras med Lean”. Efter en kontakt med företaget och 

ett positivt besked om samarbete kunde informationssökningen påbörjas. 
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Informationssökningen var betydande då det bidrog till en ökad kunskap inom området samt 

en översyn av tidigare forskning. Görs inte arbetet riskerar studiens kvalitet att försämras och 

okunskap kan lysa igenom. Dessutom finns det en risk att värdefull information inom det 

specifika problemområdet förbisågs, något som påverkar studiens relevans. (Saunders et al, 

2007, s. 54ff) Mycket tid lades därför ned på att söka efter forskning kring det valda 

ämnesområdet, vilket framförallt gjordes i databaserna Elin@örebro och Google Scholar. 

Några av de sökord som användes var: lean production, measurement, institutional change, 

management accounting change och implementing lean production. Vid 

informationssökningen uppmärksammades att det inom vissa delar av problemorådet fanns 

omfattande forskning och genomförda studier. Dock fanns en lucka kring hur BSC kan 

sammanföras med lean production så att en bättre samstämmighet kan nås. Därför valdes i 

samråd med företaget fördjupningsområdet, vilket resulterade i att frågeställningar och syfte 

kunde fastställas. 

2.2.1 Datainsamling 

Kvalitativ data som samlats in har varit viktig i minst två avseenden. Dels för att förklara 

delar av de problem som studien avsedde att förklara och dels för att upptäcka samband 

mellan olika delar, i denna studies fall, samband mellan lean production och BSC. (Yin, 2009, 

s.133) 

Datan kan delas in i primärdata och sekundärdata (Yin, 2009, s.133). Primärdatan bestod 

främst av två kvalitativa intervjuer som genomfördes för att tillgodose studiens syfte. Datan 

bestod även av svar på kompletterande frågor som skickades via mail. (Saunders et al, 2007, 

s.314). Sekundärdatan ger en kompletterande förståelse och kunskap kring olika delar av 

problemområdet som hämtades ifrån broschyrer och PowerPoint-presentationer från företaget. 

Även litteratur och vetenskapliga artiklar användes.  

2.2.2 Urval 

Syftet med kvalitativa intervjuer är att skapa ett underlag för djupare och mer fullständiga 

uppfattningar kring det fenomen som studeras. Detta innebär att urvalet av ett eller flera 

studieobjekt inte sker slumpmässigt. (Holme & Solvang, 1997, s.101) När ett studieobjekt 

skulle väljas gjordes sökning på olika företags hemsidor för att undersöka företags intresse 

och förslag på uppsatsämnen. Det företag som valdes hade förslag på ett uppsatsområde som 

låg i linje med vad vi önskade studera. Företagets storlek och förutsättningar ansågs passande 

för att kunna besvara frågeställningarna Den teoretiska bakgrunden till problemområdet 

bidrog till att företagets lämplighet kunde bekräftas. En förutsättning för att kunna besvara 

frågeställningarna och uppnå studiens syfte var att företaget implementerat lean production 

samt använde sig av ett BSC.  Denna förutsättning uppfyllde Alfa då en av frågeställningarna 

bygger på ett problem som de själva identifierat.  

2.2.3 Intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer användes då intervjuformen speglade uppsatsens syfte och 

kvalitativa karaktär. Respondenterna var ifrån samma avdelning men frågorna varierade ändå 

beroende på vem som intervjuades. Detta gjordes för kunna få bred och djup information 

kring olika delar av problemområdet. Vissa gemensamma frågor ställdes för att säkerställa att 
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det fanns en gemensam syn kring vissa ämnen, exempelvis BSC. Respondenterna hade 

möjlighet att förbereda sig för intervjuerna då intervjufrågorna skickades fyra dagar i förväg. 

Miljön för intervjuerna var lugn, vilket var positivt då de spelades in. Den digitala 

inspelningen bidrog till att informationen i efterhand kunde sorteras utifrån innehåll och 

relevans. 

Respondenterna fick fritt svara på öppna frågor där deras erfarenheter, kunskaper och åsikter 

låg i fokus. Följdfrågor var ibland nödvändiga för att tydliggöra och utveckla det som var 

centralt.  

 

Den första intervjun som genomfördes var med respondent 1 som är produktionschef på 

företaget. Motiveringen till valet av respondent 1 är att han har en lång erfarenhet av 

företagets verksamhet samt har mycket god i införandet och det praktiska arbetet med lean 

production. Den andra intervjun genomfördes med respondent 2 som är ekonomichef för 

produktionen. Respondent 2 valdes då han har en god insyn i företagets produktionsekonomi 

och BSC. Valet av två respondenter ansågs tillräckligt då dessa hade stor kunskap inom 

studieområdet samt befann sig på den nivå inom organisationen som önskades studeras. 

Intervjun med respondent 1 genomfördes på företaget den 5 maj 2010 klockan 10.00. 

Intervjun inleddes med en presentation av honom och hans arbete i företaget. Därefter 

påbörjades intervjun som var av berättade karaktär och berörde framförallt frågor kring lean 

production, mätning och produktionen i allmänhet. 

 

Intervjun med respondent 2 genomfördes samma dag klockan 13.00. Respondenten fick 

inledningsvis berätta lite om sig själv och sin roll i företaget. Därefter påbörjades intervjun 

som framförallt berörde frågor kring produktionsekonomi och BSC. I intervjun ställdes frågor 

i den ordning de var uppställda. 

2.3 Trovärdighet 

I uppsatsen var det viktigt att försöka stärka trovärdigheten, speciellt då primärdata samlades 

in genom intervjuer (Yin, 2009, s.40). Vid intervjuerna informerades respondenterna om 

studiens syfte vilket gjordes för att säkerställa en samstämmig förståelse för studien.  

Intervjumallar som till stor del baserade sig på studiens referensram användes.  

 

Eftersom intervjuerna var semistrukturerade hade respondenterna möjlighet att föra en fri 

diskussion kring intervjufrågorna. Beroende på frågornas svar ställdes följdfrågor som 

säkerställde en förståelse för de svar som respondenterna gav. Beroende på vilken information 

som söktes, intervjuades de personer som var mest införstådda och relevanta för studiens 

syfte. Detta var viktigt för att få så mycket information som möjligt och för att undvika att 

viktig information utelämnades (Saunders et al, 2007, s.150). För att ytterligare säkerställa 

trovärdigheten transkriberades intervjuerna. Genom detta stärktes trovärdigheten och kan 

beskrivas utifrån begreppet validitet som menar att studien ska mäta det som är avsett att 

mäta.(Saunders et al, 2007, s.149f).  

 

Trovärdighet kan även stärkas utifrån reliabilitet som menar att en studies resultat ska bli lika 

om en liknande studie genomförs på samma sätt. (Yin, 2009, s.45). Reliabiliteten i studien 
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stärktes genom valet av ett företag som kunde uppnå studiens syfte och besvara 

frågeställningarna. Det valda företaget passade väl eftersom det var ett tillverkande företag 

som har implementerat och använt lean production under en längre tid.  

 

För att ytterligare stärka reliabiliteten spelades intervjuerna in, vilket minskade risken för att 

värdefull information förbisågs eller utelämnades för att vinkla uppsatsen åt ett visst håll. 

Respondenterna fick själva välja ett lämpligt tillfälle för intervju, vilket minskade risken för 

att respondenterna kände tidspress. Detta är även viktigt då respondenternas svar kan variera 

beroende på tidpunkt och när under veckan intervjun genomförs (Saunders et al, 2007, 149). 

För att undvika att respondenterna inte kunde svara på vissa frågor, skickades intervjufrågorna 

ut i god tid. Texten från intervjuerna godkändes av respondenterna innan publicering. 

För att säkerställa att resultatet inte blev snedvridet, bias, så var den digitala inspelningen och 

respondenternas godkännande av texten betydelsefull. Studiens resultat kunde inte förutses 

och det fanns inte heller någon anledning till att vinkla studien åt något håll. 

2.3.1 Studiens generaliserbarhet 

Vid generalisering måste en slutsats gå att applicera på andra företag. Denna studie var en 

fallstudie och baserade sig endast på ett företag, vilket gör att det inte är möjligt, och heller 

inte relevant, att generalisera de resultat och slutsatser som basers på det företag som 

studerats. (Saunders et al, 2007, s.118) Dock kan de delar av slutsatsen, som svarar på 

frågeställning två och tre, som inte specifikt berör studieobjektet kunna appliceras på andra 

företag med liknande förutsättningar.  

2.4 Val av referensram  

Inom ämnesområdet lean production finns en mängd teori och forskning att utgå ifrån. Likaså 

finns det minst lika mycket teori kring BSC. Dock fanns det lite skrivet som enar dessa två 

områden och som visar på hur de kan samverka. De flesta teorier kring BSC förutsätter att det 

finns ett stabilt produktionssystem som kan avspeglas i styrkortet. Likaså förutsätter lean 

production att det finns ett styrsystem som stödjer produktionsfilosofin. I den mån det var 

möjligt användes teori kring hur BSC och lean production kan samstämmas. Denna 

kompletterades med mer generell teori kring BSC och lean production. Ett ytterligare 

teoriområde som kompletterade uppsatsen är forskning kring förändring av mått, vilket 

användes för att kunna uppmärksamma hinder som fanns i det företag som studerades.  

Eftersom studien utfördes på produktionschefsnivå i företaget var det varken nödvändigt eller 

möjligt med en fördjupning i alla de delar som innefattades av lean production och BSC. 

Fokus lades istället på att förklara de olika nyckeldelarna som karaktäriserar lean production 

och det samma vad gäller BSC. Inom BSC gjordes en viss teoretisk avgränsning till 

processperspektivet och lärandeperspektivet eftersom det framförallt är dessa två perspektiv 

som berörs av lean production.  

Teori kring lean production och BSC användes i två syften. Dels användes teorin för att 

undersöka om företaget använder lean production och BSC såsom teorin förespråkar. Dels var 

den nödvändig för att kunna besvara studiens frågeställningar och uppnå syftet.  
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Utöver teorivalet kring lean production och BSC hämtades och användes teori även inom 

forskningsområdena som berör mätning, relation mellan styrkort och produktion. Dessa 

teorier var viktiga för att kunna förklara och synliggöra problem som kan uppstå när 

styrningen och lean production ska samverka. De var även viktiga för att kunna urskilja 

potentiella samband mellan lean production och BSC. 

Då det finns omfattande teori kring lean production och BSC var det nödvändigt att göra en 

avgränsning. Därför var det inte möjligt att bearbeta all tillgänglig teori, något som kan ha 

påverkat studiens resultat. För att uppnå en djupare förståelse samt för att öka uppsatsens 

trovärdighet har vi sökt teoretiskt material som även belyser den kritik som finns mot lean 

production och BSC. Kritiken har kunnat användas i studiens analys och visat sig vara en del 

av förklaringen till de hinder som finns för ett leananpassat BSC. 

En stor mängd teori bearbetades för att finna den teori som var intressant och tillförlitlig. Den 

teori som valdes för att bygga upp referensramen kommer framförallt ifrån vetenskapliga 

artiklar. Detta kompletterades med information som är hämtad ifrån böcker. I de delar av 

referensramen där det var nödvändigt att definiera olika begrepp, exempelvis kring lean 

production användes framförallt böcker, då dessa gav tydligare grundläggande beskrivningar 

och förklaringar. De vetenskapliga artiklar som lästes var oftast mer fördjupande och 

förutsatte en grundläggande kunskap. Därför användes artiklar i de delar i referensramen som 

var mer fördjupande.  

Viss teori som valdes kan betraktas som gammal, men det bör ändå ses som relevant och 

tillförlitlig då många av dessa teorier har publicerats i nyare forskningslitteratur. Dessutom är 

några av de äldre teorierna hämtade ifrån originalkällan, vilket ökar tillförlitlighet. Inom den 

del av referensramen som berörde BSC kompletterades äldre forskning med nyare för att på 

så vis fånga en tänkbar utveckling på området. 

De teorier som valdes för att bygga referensramen kring var: BSC, lean production, mätning, 

relation mellan styrkort och produktion samt teori som beskriver vilka problem som kan 

uppstå vid förändring.  

2.5 Källkritik 

Då det var nödvändigt med en viss teoretisk avgränsning kan det ha resulterat i att relevant 

teori kan ha utelämnats. Detta beror på en insikt om att det inte var möjligt att fånga alla delar 

som innefattas av exempelvis lean production eftersom uppsatsen i förhållande till tid hade 

blivit alltför abstrakt och intetsägande. De mest kärnfulla delarna i lean production valdes 

därför ut för att säkerställa att dessa är implementerade i företaget. Urvalet kan ha lett till att 

viktig information utelämnats. Dock anser vi att de delar som valdes är de mest kärnfulla och 

att det är dessa som framförallt behöver avspeglas i BSC. 

Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade, vilket ställde höga krav på intervjuarna. 

Det kan vara svårt att helt undvika att ställa frågor som är ledande och som riskerar att styra 

respondenten (Saunders et al, 2007, s.120). Innan intervjuerna påbörjades uppmanades därför 

respondenterna att svara och diskutera utifrån deras perspektiv. För att undvika missförstånd 

och styrning av respondenterna försökte vi undvika teoretiska begrepp i den mån det var 

möjligt. Vid semistrukturerade intervjuer kan det vara svårt att urskilja vad som är viktigt för 
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studien, varför data granskades och analyserades noggrant för att välja de delar som 

bedömdes relevanta. (Saunders et al, 2007, s.310ff) 

 

Det faktum att intervjufrågorna skickades till respondenterna fyra dagar i förväg kan ha lett 

till att viss snedvridning förekommit då respondenterna kunnat förbereda sina svar. Risken är 

exempelvis att de svarat utifrån vad de tror är bäst utifrån företaget istället från sin egna, 

personliga uppfattning. Det som talar emot detta är dock att företaget själva har tillhandahållit 

problemet med kopplingen mellan lean production och BSC. 
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3. Teoretisk referensram 

För att skapa en förståelse kring BSC och lean produktion kommer avsnittet i ett första steg 

presentera grundläggande teorier berörande dessa två. Därefter följer teoriavsnitt kring 

mätning av lean production, hur koppling kan förklaras mellan BSC och lean production samt 

vilka hinder som finns.  

3.1 Balanced Scorecard 

Ett BSC är uppbyggt av övergripande målsättningar och sammankopplade mått som baserar 

sig på ett företags vision och strategi. Ett BSC bör bryta ned affärsidén och strategin till 

hanterbara målsättningar och mått. Måtten står för en balans mellan externa mått som är 

inriktade på aktieägare och kunder, och interna mått som berör de viktigaste processerna, 

innovationsförmåga och lärande. Dessa mått balanseras mellan utfallsmått och mått som har 

betydelse för framtida prestation, det vill säga drivande mått. Kaplan & Norton, 1999, s.19) 

Målsättningarna och måtten betraktar normalt sett en organisations resultat i fyra perspektiv: 

finansiellt, kund, process och lärande. Målsättningarna ska användas av olika affärsenheter 

och bör framförallt vara av icke finansiell karaktär, bortsett ifrån det finansiella perspektivet. 

Detta gör att chefer och ledare genom en helhetsförståelse kan mäta hur väl deras 

affärsenheter skapar mervärde för såväl befintliga kunder som för framtida. Dessutom skapas 

information rörande nödvändiga investeringar i medarbetare, system och rutiner som ska 

förbättra det framtida resultatet. (Kaplan & Norton, 1999, s.17)  

För att kunna implementera BSC i hela organisationen och nå de övergripande målen, bör 

dessa brytas ned i mindre underliggande mål som bidrar till att de högre målen uppnås. Dessa 

underliggande mål behöver dessutom planer för hur de ska uppnås, vilket uttrycks i olika 

handlingsplaner. (Scherer, 2002, s.1) 

Syftet med BSC är att vägleda, kontrollera och utmana en hel organisation att uppnå en 

gemensam vision (Chavan, 2007, s.396). Perspektiven ska stödja varandra så att exempelvis 

de mål som sätts i lärande perspektivet kan kopplas till en måluppfyllnad i process, kund och 

det finansiella perspektivet (Ahn, 2001, s.445f).  Hur de olika delarna av BSC hänger ihop 

illustreras i modellen nedan. 
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Figur 1. Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System.  

Källa: Kaplan & Norton, 1999, (egen modifikation) 

3.1.1 Det finansiella perspektivet 

Det finansiella perspektivet fokuserar på aktieägares och finansiärers intressen. Ett företag ska 

ta i beaktning vad aktieägarna förväntar sig så att strategiska mål kan fasställas i förhållande 

till dessa förväntningar. (Ahn, 2001, s.444f) De finansiella målsättningarna och de länkade 

måtten ska uppfylla två syften. Det första syftet är att det definierar det ekonomiska resultat 

som strategin ska leda till. Det andra syftet är att de finansiella målsättningarna ska fungera 

som ett utfall av framgång i de andra perspektiven. Det finansiella perspektivet mäter hur 

företaget har presterat historiskt, perspektiv tar därmed ingen hänsyn till hur företaget 

presterar idag, eller kommer prestera i framtiden. (Kaplan & Norton, 1999, s.51ff)  

Exempel på finansiella mål är: nettomarginal på mer än 15 %, eller minst 30 % avkastning per 

anställd. Till dessa mål kan mått som nettomarginal och ROCE (return on capital employed) 

användas. (Ahn, 2001, s.447). 

3.1.2 Kundperspektivet 

Idag har många organisationer en mission som fokuserar på kunder och hur organisationen 

presterar sett ur ett kundperspektiv. Perspektivet har blivit ett viktigt område för ledningen i 

företag då de allt mer uppmärksammat vikten och effekten av nöjda kunder. (Amaratunga et 

al, 2001, s.183) Perspektivet ska fånga möjligheten att erbjuda kvalitetsprodukter, god 

service, effektivisering av leveranser samt överlag god kundservice (Ahn, 2001, s.444). 

Kundperspektivet gör det enklare för företag att samordna de viktigaste kundmåtten som 

exempelvis kan vara kundtillfredsställelse, återköpsbenägenhet och värvning. I 

kundperspektivet måste företagsledningen omvandla sina visioner, affärsidéer och strategier 

till konkreta marknads- och kundmål som kommuniceras ut till alla delar i organisationen. 

Finansiella perspektivet 

Målsättning       Mål 

Mått            Handlingsplan 

 

 

Lärandeperspektivet 

Målsättning       Mål 

Mått            Handlingsplan     
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(Kaplan & Norton, 1999, s.65) Målen ska sättas så att de reflekterar de faktorer som verkligen 

räknas för kunden. Det är även viktigt att dessa mål kommer medföra att målen i det 

finansiella perspektivet uppnås. (Amaratunga et al, 2001, s.183f) Perspektivet tar hänsyn till 

historien men kan även behandla hur företaget just nu uppfattas, och hur det kommer att 

uppfattas på marknaden i framtiden (Kaplan & Norton, 1999, s.65f). 

Exempel på ett kundmål är kundnöjdhet där mått som kundklagomål, leveransprecision och 

hög upplevd produktnöjdhet kan kopplas (Sim & Koh, 2001, s.22).  

3.1.3 Processperspektivet  

Processperspektivet ska framförallt fungera som en analys av organisationers interna 

processer. De interna processerna är de mekanismer som gör att förväntad prestation kan 

uppnås. (Amaratunga et al, 2001, s.184) I processperspektivet är det i första hand 

företagsledningen som ska identifiera de processer som har störst betydelse för att företaget 

ska uppnå målen i kundperspektivet och i slutändan i det finansiella perspektivet.  

Målsättningarna och måtten bör formuleras efter att de finansiella och kundbaserade 

fastställts. Ordningsföljden är viktig eftersom företaget då kan koncentrera sig på att mäta de 

processer som är nödvändiga för att uppnå kund- och finansiella målen. (Kaplan & Norton, 

1999, s.91) 

Perspektivet fokuserar alltså på både mål som leder till förbättrat och finansiellt resultat samt 

till de mål som är satta i kundperspektivet. (Amaratunga et al, 2001, s.184) Genom att mäta de 

interna processerna mäter perspektivet hur företaget presterar just nu, samt hur det kommer att 

prestera i framtiden. (Kaplan & Norton, 1999, s.91) 

Ett exempel på mål som är kopplat till de interna processerna är att öka 

produktionseffektiviteten. Detta kan följas upp med mått såsom: spillkostnad, omarbetade 

partier, antal fel, varierad kostnad och reklamerade produkter. (Sim & Koh, 2001, s.22) Även 

mått som berör kapacitetsutnyttjande samt leveranstid är vanligt (Olve et al, 1997, s.199). 

3.1.4 Lärandeperspektivet 

Definitionen på framgång är föränderlig och kräver att organisationer arbetar för ständiga 

förbättringar kring sina produkter och processer. Lika viktigt är det att företaget kan införa 

nya produkter och eventuellt processer som i framtiden har möjlighet att utvecklas. Detta för 

att säkerställa att produktlivscykler avlöser varandra. Lärandeperspektivet uppmärksammar 

detta och innefattar faktorer som de anställdas möjligheter, kvalitativa informationssystem 

och effekterna av organisatorisk anpassning. Processer kan bara bli långsiktigt framgångsrika 

om det finns utbildad och motiverad personal som får stöd av relevant information och 

möjligheter att lära sig. (Amaratunga et al, 2001, s.184) Lärandeperspektivet mäter hur pass 

konkurrenskraftiga företaget kommer att vara i framtiden. (Kaplan & Norton, 1999, s.91f) 

Utifrån ovanstående resonemang bör mått framförallt utvecklas utifrån fokus på de anställdas 

förmåga, informationssystemets möjligheter, motivation och självbestämmande (Chavan, 

2007, s.397).   
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3.1.5 Medarbetarperspektivet 

Utöver Kaplan & Nortons fyra perspektiv finns det forskning som talar om ett femte 

perspektiv, medarbetarperspektivet. Perspektivet bör mäta personalsociala frågor som kan 

anses vara strategiskt viktiga. Till detta hör personalens kompetens men även 

sammansättningar kring exempelvis ålder, kön, attityder och intern utvecklingsmöjlighet. 

Exempel på mått är motivationsindex, antal anställda, genomsnittlig frånvaro och ansökningar 

till företaget. (Olve et al, 1997, s.299ff) 

3.1.6 Orsak- verkan i ett BSC 

För att förtydliga hur BSC kan byggas upp i avseende på orsak-verkan samband mellan de 

olika perspektiven kan utgångspunkt tas i det finansiella måttet avkastning. Exempelvis 

identifierar ett företag att avkastning i hög grad beror på upprepade köp från företagets 

befintliga kunder, alltså en hög kundlojalitet som inkluderas i styrkortets kundperspektiv. För 

att skapa en hög kundlojalitet kan punktliga leveranser identifieras som en nyckelfaktor, 

varför det bör inkluderas i kundperspektivet. Arbetet fortsätter sedan med att företaget måste 

fastställa vilka interna processer som företaget måste kunna behärska för att nå en hög 

leveransprecision. Exempelvis kan det visa sig att företaget behöver kortare processcykeltider 

i produktionen och interna processer av hög kvalitet. Dessa två faktorer passar därför i 

processperspektivet. För att kunna förbättra kvaliteten och korta ned cykeltiderna kan 

personalen behöva utbildning som ger dem förbättrade färdigheter. Detta kan därför fastställas 

i lärandeperspektivet. (Kaplan & Norton, 1999, s.37) Sambandet mellan orsak och verkan 

illustreras i modellen nedan. 
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Källa: Kaplan & Norton, 1999, (egen modifikation) 
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3.1.7 Två typer av mått i BSC 

Ett bra BSC bör innehålla både utfallsmått och drivande mått. Utfallsmåtten avbildar mål som 

ofta är relativt generella. Precis som namnet avslöjar så påvisar dessa mått utfallet av olika 

typer av insatser i företagets verksamhet. Exempel på utfallsmått är kundtillfredsställelse, 

marknadsandel och återköpsbenägenhet. Dessa måtts karaktär medför att de i huvudsak bör 

användas i det finansiella och kundperspektivet. De drivande måtten är av mer unik karaktär 

och ofta specifika för olika avdelningar. Måtten ska visa hur utfallen ska uppnås och dessutom 

ge en tidig signal om hur väl en handlingsplan implementerats. De drivande måtten kan 

exempelvis besvara frågor såsom: vad måste företaget erbjuda kunderna för att nå hög 

kundtillfredsställelse, återköpsbenägenhet och marknadsandel? Dessa måtts karaktär medför 

att de i huvudsak bör användas i process- och lärandeperspektivet (Kaplan & Norton, 1999, 

s.38ff) 

Utfallsmått är alltså beroende av drivande mått då de själva inte visar hur ett resultat ska 

uppnås. Att enbart använda drivande mått är inte heller att rekommendera. En användning av 

drivande mått kan visserligen medföra uppfyllelse av kortsiktiga förbättringar men företaget 

har inga tydliga indikatorer på om de operativa förbättringarna har lett till en uppfyllnad av 

långsiktiga mål. Ett bra BSC ska därför inkludera såväl drivande som utfallsmått kopplade till 

strategin. (Kaplan & Norton, 1999, s.38) 

3.1.8  BSC på olika organisatoriska nivåer  

För att styrkortet ska vara möjligt att använda måste det brytas ned i organisationen. Detta är 

viktigt eftersom ett av syftena med BSC är att skapa en gemensam förståelse för hur 

företagets vision och de övergripande målen påverkar det dagliga arbetet. Om så många som 

möjligt ska kunna se sitt bidrag till företagets övergripande mått är det viktigt att det bryts ned 

på en så detaljerad nivå som möjligt. Detta gör att styrkortet blir konkretiserat och möjliggör 

en större förståelse. Måttens aggregeringsförmåga är av stor betydelse och frågan kring hur 

väl de olika måtten kan brytas ner på respektive avdelningar, divisioner och individer måste 

ställas. (Olve et al, 1997, s.75ff)  

3.2 Kritik mot BSC 

BSC är troligtvis ett av de mest kända och tillämpade styrsystemen. Trots detta kan det vara 

värt att belysa en del av den kritik som riktas emot BSC. En kritiker mot BSC är Nørreklit 

som menar att det kausala sambandet mellan BSC fyra perspektiv inte säkert kan fastställas. 

Exempelvis behöver inte ökad kundtillfredställelse i kundperspektivet nödvändigtvis leda till 

ett förbättrat finansiellt resultat i det finansiella perspektivet. En ökad kundtillfredställelse 

behöver alltså inte betyda det samma som att kunder är lönsamma, vilket kan leda till en 

felaktig förväntat på positivt resultat, som i slutändan kan leda till ett beteende som inte är 

optimalt för verksamheten. Nørreklit menar även att BSC förutsätter en såväl extern som 

intern stabil miljö. Det vill säga styrkortet tar inte hänsyn till företagets konkurrenter och dess 

förändrade beteende, en mer eller mindre dynamisk omvärld och den teknologiska 

utvecklingen. Ett företag som hela tiden behöver förändras och utvecklas kommer därför möta 

problem då de ska utforma effektiva prestationsmått då effektiva prestationsmått ofta tar tid 

för ett företag att finna. (Nørreklit, 2000, s.70ff)  
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Även Anthony & Govindarajan menar att det inte finns några allmängiltiga samband mellan 

mått och de perspektiv som presenterats av Kaplan & Norton. De menar vidare att chefer kan 

känna sig tvingade att påvisa ett positivt finansiellt resultat för ledningen samtidigt som de 

även har bättre kunskap om de finansiella målen och måtten. Detta kan sammantaget leda till 

att de icke finansiella målen och måtten förbises, varför BSC tappar en del av sitt syfte. 

Författarna påtalar även att det finns en tröghet beträffande styrkortets, på lång sikt, 

nödvändiga kontinuerliga utveckling. Detta innebär att gamla, icke relevanta mått fortsätter 

användas, vilket skapar risk för bristande mätning och felaktiga beslut. Denna tröghet kan 

antas bero på att människor på olika organisatoriska nivåer ser vissa mått som nödvändiga och 

bekväma att använda. (Anthony & Govindarajan,2006) 

3.3 Lean production 

Att hitta en enhetlig definition på lean production kan vid en första anblick ses som 

utmanande. Däremot rör sig många forskare inom området med liknande begrepp. 

Exempelvis definierar Shah & Ward (2007) lean production som: ett integrerat socio-tekniskt 

system vars syfte är att eliminera slöseri genom att kontinuerligt reducera eller minimera 

variation hos leverantörer, kunder och internt i företaget.  

Enligt Womack & Jones (2003), de två kanske största forskarna inom lean production, 

innebär lean production att förbättra material- och informationsflödet genom företaget, att 

fokusera på kundens efterfrågan samt att genom medarbetarnas utveckling ständigt arbeta 

med förbättringar. (Lewis, 2000, s.963)  

Inom ovanstående något vaga definitioner ryms ett antal begrepp som används inom lean 

production. För att uppnå samstämmighet kring dessa begrepp har därför en undersökning 

gjorts som sammanställer vad framstående forskare inom lean production menar ingår i lean 

production. Nedanstående begrepp nämndes av ett flertal forskare vilket skulle kunna indikera 

att de utgör kärnan i lean production: 

 Användning av just-in-time  

 Minimering av slöseri   

 Ständiga förbättringar  

 Jidoka 

 (Pettersen, 2009, s.6) 

3.3.1 Två skillnader mellan traditionell produktion och lean production 

Innan dessa begrepp förklaras kan två förtydligande vara nödvändiga gällande två avseenden 

som tydligt skiljer lean production från traditionell funktionsindelad produktion: arrangera 

produktionen efter värdekedjor, samt medarbetarnas roll.  

Arrangera produktionen efter värdekedjor 

Innan något annat görs i arbetet med lean production, bör företaget arrangera produkter, 

ibland produktfamiljer, efter så kallade värdekedjor, även kallade produktionsprocesser. 

Arrangeringen behöver inte ske fysiskt, även om det är att föredra, utan även schematiskt. 

Genom att schematiskt organisera värdekedjor kan företag i ett första steg börja förstå hur 

flödena i produktionen är organiserade. Dessa värdekedjor består av tre flöden; 
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produktutvecklings-, orderhanterings samt materialflödet. Således samlas alla aktiviteter som 

kan kopplas till produkten samman för att uppnå en högre förståelse för de samband som 

finns. (Womack & Jones, 2003, s.19) Den bakomliggande tanken till att ändra organiseringen 

från funktioner till värdekedjor är lean production syftar till att tillhandahålla produkter som 

efterfrågas av kund och inte att masstillverka produkter. (Hines et al, 2000, s.4f)  

Medarbetarnas roll 

En leanbaserad produktion kännetecknas av delegering av resurser och ansvar till team vilket 

ökar deras känsla av frihet, tillfredsställelse och anställningstrygghet. Varje team bör ha en 

teamledare som ansvarar för gruppens arbete kring förbättringar, arbetsallokering, utbildning 

och problemlösning. Arbetsgruppens storlek bör ligga runt 8-10 medarbetare där 

arbetsrotation är ett viktigt inslag. Arbetssättet används för att uppmärksamma vikten av att 

företaget ständigt förbättras. Den träning som utförs bör fokusera på såväl det tekniska 

kunnandet, men även gällande kommunikation mellan teammedlemmar och med andra team. 

(Olivella, 2007, s.800ff) 

För att säkerställa att medarbetarna strävar efter ständiga förbättringar och hög kvalitet kan 

med fördel ett belöningssystem kopplas samman till resultatet av detta arbete. 

Belöningssystemet skiljer sig mot traditionella system då belöning är kopplat till icke 

finansiellt resultat. Belöningssystemet bör vara kopplat till hela teamet för att verkligen främja 

ett lagarbete. (Fullerton & McWatters, 2002, s.724ff) 

3.3.2 Begrepp inom lean production 

När de båda grundförutsättningarna för lean production har redogjorts, det vill säga att 

arrangera produktionen efter värdekedjor och medarbetarnas roll, följer nedan förklaring av 

de begrepp som kan ses som kärnan inom lean production. 

Just-in-time 

Begreppet just-in–time (JIT) kan beskrivas som ett sätt att producera där målet är att 

producera och leverera produkter i precis rätt tid. Om företaget lyckas finns egentligen inget 

behov av lager då lager inte skapar något direkt värde för varken företaget eller kunden, utan 

mer fungerar som ett skydd för variation i produktionen. (Pettersson, 2008, s.38ff) 

JIT kan sägas bestå av tre komponenter; takt, kontinuerligt flöde och dragande system. Takt är 

ett tal som kan beräknas som produktionstid dividerat med kundens efterfrågan inom 

produktionstiden. Om produktionstiden är på tio timmar och under samma tid identifieras en 

efterfrågan från kund på fem produkter, ger detta en önskad takt på två produkter/timme. 

Kontinuerligt flöde innebär en önskan att kontinuerligt förflytta produkterna igenom 

produktionsprocessen. På så sätt minskar behovet av yta då inga lager byggs. (Pettersson, 

2008, s.38ff)  

Dragande system (pullsystem) innebär att incitament för produktion skapas först när 

produkterna efterfrågas av kund. Enkelt uttryckt flödar informationen i produktionsprocessen 

neråt i processen, medan förädlingen av produkterna självklart flödar uppåt. Den avdelning 

(avd. 3) som är närmast kunden börjar producera först kunden begär detta. För att kunna 

producera måste avd. 3 ha material, material som ska levereras av avdelningen ett steg längre 
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ner i kedjan (avd. 2). Avd. 3 skickar då signal om materialbehov ner i produktionskedjan och 

arbetet påbörjas i avd. 2. När det krävs material på avd. 2 skickas signaler i sin tur längre ner 

till avd. 1, och så vidare. (Pettersson, 2008, s.44ff) 

Figur 3, (egen figur) 

För att minimera ledtider kan det ibland vara nödvändigt att låta informationen inte bara gå till 

föregående avdelning, utan kanske till alla avdelningar, inklusive den första. Detta ökar dock 

komplexiteten i informationssystemet. (Pettersson, 2008, s.44ff) 

Figur 4, (egen figur) 

Motsatsen till pullsystem är det tryckande systemet, så kallat pushsystem. Ofta innebär detta 

att övergripande material- och produktionssystem (MPS-system) distribuerar ut information 

till produktionsavdelningar. Produktionen vilar således inte här på vad kunden efterfrågar utan 

på vad företaget prognostiserar att sälja. Effekten blir att kortsiktiga förändringar i 

kundbehovet inte upptäcks lika snabbt som vid användning av pull samtidigt som lager byggs 

alternativt avdelningar får vänta på varandra då avdelningarna ofta inte delar information. 

(Pettersson, 2008, s.44ff)  

 

Figur 5, (egen figur) 
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För att kunna tillämpa JIT framgångsrikt kan ett kanbansystem användas, vilket är en typ av 

produktionsplanerings- och inventariekontrollssystem som kopplar ihop olika delar av 

produktionsprocessen. Genom att använda någon form av behållare med tillhörande kort, kan 

avdelningar kommunicera önskad leverans av nytt material och önskad mängd mellan 

varandra. På så vis startar produktion enbart då produkter önskas. Ett exempel på en situation 

där kanban kan användas är små delar som ingår i komponenter. När en behållare är tom 

vänds kortet på behållaren som då signalerar för den andra avdelningen att ny leverans av 

delar önskas.  (Hunter, 2004, s.22)  

Att arbeta med JIT innebär även ett aktivt arbete med att minska ställtiderna i produktionen 

samt att minska storleken på produktionsserierna där målet är serier på en produkt. En 

minskning av ställtiderna är viktig då långa avbrott i produktionen antingen stannar hela 

processen, alternativt bygger upp lager av produkter i arbete. Även om totalt enstycksflöde är 

näst intill omöjligt att uppnå, bör detta vara målet för produktionen då detta innebär maximal 

flexibilitet i produktionsprocessen. (Ward & Honggeng, 2006, s.2)  

Minimering av slöseri 

Det största hotet mot lean production är alla former av slöseri. Lean production kan på en 

övergripande nivå ses som ett sätt att minimera, och på sikt, försöka eliminera slöseri. 

(Womack & Jones, 2003, s.15) Tankesättet återfinns i denna uppsats och den första definition 

av lean production där Shah och Ward (2007) talar om variation, vilket kan ses som en form 

av slöseri. För att kunna minimera slöseri behöver företaget först synliggöra var slöseriet sker. 

Detta kan vara svårt för ett företag då det kan gå emot människors natur att blotta dess 

svagheter. Samtidigt kan en okontrollerad blottläggning skada företagets verksamhet. 

(Pettersson, 2008, s.78) Det finns sju former av slöseri då de enbart ökar kostnaderna utan att 

tillföra värde som kunden är bered att betala för. Dessa är slöseri genom att: 

- Producera mer produkter än kunden efterfrågar 

- Producera mer produkter än produktionsprocessen efterfrågar 

- Tvingas vänta då maskiner eller människor inte utför värdeskapande arbete 

- Förflyttningar av människor eller maskiner sker vilka inte skapar ytterligare 

kundvärde 

- Transporter sker som inte direkt kan kopplas till värdeskapande 

- Processen producerar defekta produkter 

- Processer används som inte skapar ytterligare värde (Adams et al, 1999, s.767) 

Ständiga förbättringar 

Ständiga förbättringar innebär att genom små korrigeringar förbättra olika delar av 

verksamheten. De som ska utföra dessa förbättringar är medarbetarna som befinner sig ute i 

verksamheten. Av den anledningen ses ofta ett framgångsrikt arbete med ständiga 

förbättringar som engagerar medarbetarna som en absolut förutsättning för vidare satsningar 

på lean production. (Pettersson, 2008, s.88)  

Ständiga förbättringar kan kopplas till minimering av slöseri då minimering av slöseri 

förutsätter ett ständigt förbättringsarbete. Arbetet med eliminering av slöseri beror på om 

företaget kan förbättras ständigt. Om företag inte utvecklas finns en överhängande risk att 

kortsiktiga vinster med tiden kommer försvinna då företagets utvecklingstakt avstannar. 
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Genom att hela tiden ifrågasätta sitt agerande kan ständiga förbättringar uppnås och slöseri 

minimeras. (Pettersson, 2008, s.77) 

Jidoka 

Inom lean production talas det ofta om autonomering, på japanska jidoka, vilket innefattar 

strävan att dels bygga in kvalitet i produktionsprocesserna samt att stoppa produktionen vid 

fel. Detta var den första delen som Toyota började använda i sin verksamhet, vilket tyder på 

dess betydelse. (Pettersson, 2008, s.48) 

Kvalitetskontroller är något som många företag har utfört, och till viss del fortfarande gör. 

Företag som anammat kärnan av lean production ser istället på kvalitet som något som byggs 

in, inte att den kontrolleras in. Lean production innebär att frångå reaktiva åtgärder och istället 

bygga in kvalitet genom att försöka standardisera arbetssätt och metoder. (Hawkins, 2005, 

s.63) (Pettersson, 2008, s.48) 

Att stoppa vid fel har viktiga effekter på såväl output som medarbetare. Om processen stannar 

så fort något går fel minimeras risken för att defekta produkter produceras i lager. Inget värde 

kommer då byggas in i defekta produkter. (Berk & Toy, 2009, s.465) Det frigör även resurser 

då medarbetare som annars skulle kontrollera processen nu kan ägna sin tid till annat. 

Medarbetarna får även en förståelse för vikten av att göra saker rätt från början. Här behöver 

ledningen tydligt ge varje medarbetare mandat för att stoppa produktionen om något blir fel. 

(Pettersson, 2008, s.50) 

3.3.3 Grundläggande förutsättningar för ovanstående begrepp 

Ovanstående begrepp är alla viktiga i arbetet med lean production. För att som företag kunna 

lyckas bör det även finnas en förståelse kring hur dessa begrepp hänger ihop, detta då arbetet 

ofta kräver olika prioriteringar beroende på det specifika företagets situation. (Pettersson, 

2008, s.32) 

Toyota har utvecklat TPS-templet, vilket även tillämpas vid lean production. Templet ger en 

schematisk bild över hur visionen högsta kvalitet, kortast ledtid och lägst kostnad ska kunna 

uppnås genom de två huvudprinciperna JIT och Jidoka. Ständiga förbättringar symboliseras 

genom de två böjda pilarna i mitten, vilket innebär att ständiga förbättringar uppnås då 

företaget genom lagarbete fokuserar på att minimera slöseri.  För att kunna använda JIT och 

Jidoka, men även de underliggande principerna måste två förutsättningar finnas, utjämning 

och standardisering. (Pettersson, 2008, s.33) 
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Figur 6. Toyotas TPS-tempel  

Källa: Petersson et al, 2008, s. 93     

Utjämning 

Utjämning innebär att beläggning av produktionsprocessen planeras för att jämna ut flödet i 

processerna. Utjämning kan ske både av produktionsvolym och arbetsinnehåll. 

Produktionsvolymen kan utjämnas genom att aktivt analysera orderboken. Önskvärt är då att 

senarelägga orders som har längre leveranstid än ledtid för att inte överbelägga 

produktionsflödet vid hög orderingång. På samma sätt kan det vara klokt att vid låg 

efterfrågan tidigarelägga vissa orders för att höja resursanvändningen i produktionen. 

(Pettersson, 2008, s.33f) 

I avseende på utjämning av arbetsinnehåll bör företaget agera på olika sätt beroende på hur 

produktionsprocessen är uppsatt. Om flera olika produkter och/eller varianter produceras i 

samma process bör resurskrävande produkter spridas ut så långt ifrån varandra som möjligt 

för att jämna ut resursbehovet. Om produkterna istället produceras i processer som är 

anpassade efter just den produkten eller varianten blir det mycket lättare att förutspå 

resursåtgången. Därför förespråkar lean production att företag så mycket som möjligt 

anordnar produktionen i processer efter produkt/produktfamilj. Utjämning handlar således om 

att skapa så hög förutsägbarhet som möjligt i avseende på produktionsvolym och 

arbetsinnehåll (Pettersson, 2008, s.36f)  

Standardisering 

Standardisering innebär att företaget systematiskt beskriver det för tillfället bästa sättet att 

utföra arbetsmoment på, att förvara material på, beordra produktion på med mera. För att 

kunna förbättra något måste företaget veta vad de jämför förändringen med. Finns det då en 

tydlig standard att utgå ifrån underlättas analysen. Den stora vinsten med standards av olika 

slag blir att slöseri kan upptäckas samtidigt som standardernas validitet hela tiden testas 

genom arbetet med ständiga förbättringar. Genom att utforma standards kan även säkerhet och 

ergonomi förbättras för medarbetarna. (Pettersson, 2008, s.63ff) 
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För att komma igång med arbetet med lean production börjar många företag med 

förbättringsverktyget 5S (sortera, systematisera, städa, standardisera och sköt om), vilket 

skapar en arbetsmiljö som är ren, välorganiserad och effektiv. Samtidigt medför verktyget att 

medarbetare snabbt ser resultatet av att tänka i linje med lean production. (Howell, 2009, s. 

17)  

3.3.4 Hur hänger alla delar ihop? 

När nu de grundläggande förutsättningarna (standardisering och utjämning), principerna (takt, 

kontinuerligt flöde, dragande system, inbyggd kvalitet och stoppa vid fel) och 

huvudprinciperna (JIT och Jidoka) beskrivits ovan, kan en redogörelse ske kring hur dessa 

delar hänger ihop. Vi börjar med att utgå ifrån förutsättningen utjämning för att sedan fortsätta 

uppåt i templet.  

Utjämning krävs som förutsättning av flera anledningar. Om produktionen kan utjämnas i 

avseende på volym och arbetsinnehåll kan en gynnsam takt i produktionen uppnås. Om takten 

kan hållas någorlunda konstant bidrar detta till förutsägbarhet i produktionen vilket skapar 

förutsättning för produktion baserad på JIT. Om arbetet med JIT lyckas är företaget på god 

väg mot visionen om kortast ledtid och lägst kostnad. Dessutom medför en utjämning mindre 

stress i produktionen vilket leder till högre kvalitet, vilket påverkar resultatet och bidrar till att 

uppnå visionen om högsta kvalitet, kortast eldtid och lägst kostnad. (Pettersson, 2008, s.51f) 

Gällande standardisering har sambandet till arbetet med ständiga förbättringar tidigare 

nämnts. Genom standardisering kan förutsägbarheten både gällande kvalitet och tid i 

produktionen öka, vilket påverkar både JIT (tiden) och jidoka (kvaliteten) vilket därmed 

skapar förutsättningar att uppnå målen med lean production. (Pettersson, 2008, s.75)  

3.4 Mätning av lean production 

Det finns ett uttryck som menar att ett företag inte arbetar på leananpassat sätt förrän företaget 

mäter effekterna av lean production. Som tidigare nämnts finns det vissa motsättningar mellan 

traditionella prestationsmått och mätning av lean production. Ett exempel är måttet 

maskinutnyttjande som ofta används traditionellt, medan lean production istället syftar till att 

öka flexibiliteten i produktionen där maskinutnyttjandet inte är en prioritet. Mätning av 

maskinutnyttjande i leanmiljö kan med andra ord vara kontraproduktivt. (Kennedy et al, 2007, 

s.34 

Oviljan att förändra mått såsom maskinutnyttjande kan bero på att dessa är hårt förankrade 

högt upp i organisationens ledning och därför svåra för medarbetare att ifrågasätta, även om 

medarbetarna uppmärksammat motsättningen i mätning. Måtten kan med andra ord ha blivit 

allmänt vedertagna som ”måtten” som alltid har använts. En annan orsak till svårigheten med 

att förändra mätningen kan vara att vissa mått är direkt kopplade till bonusprogram. (Kennedy 

et al, 2007, sid. 33f)  

Lean production bygger som tidigare nämnts, på ett antal principer. Kopplat till dessa 

principer kan ett antal mått tas fram för att fånga arbetet med lean production i just den 

principen. (Duque & Cadavid, 2007, s.75 och Martinez & Perez, 2001, s.1434) Arbetet med 

lean production kräver att företaget har ett mätsystem som bidrar med att skapa underlag för 

beslutsfattande och kontrollera information. Mätningen ska fungera som ett system för 
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beslutsfattande där mätningen som sker på operativ nivå ska skapa information för 

beslutsfattande uppåt i organisationen. (Fullerton & McWatters, 2002, s.730) 

Samtidigt visar forskning att ett styrsystem på olika sätt behöver förändras, vilket även 

innefattar mätningen, när ett företag väl börjat arbeta med lean production. En gemensam 

faktor för företag som lyckats komma över tröskeln som en förändring av styrtal innebär, är 

att mätningarna blivit aggregerade horisontellt i organisationen. Aggregeringen är en 

förändring som står i linje med lean production och dess fokus på output, inte på enskilda 

händelser. Den horisontella aggregeringen innebär att mätning sker av produktionsprocesser 

och teamet som helhet, inte på enskilda operationer och medarbetare. (Åhlström & Karlsson, 

1996, s. 42) 

Mätning av just-in-time 

JIT kan mätas genom:  

 Storleken på produktionsstorlekarna  

 Orders ledtid från beställning till leverans  

 Andel av produktionen som kan hänföras till pullsystemet och punkten i 

produktionsprocessen där push möter pull. Målet med det sista måttet är att få punkten 

att ligga så nära kundkontakten som möjligt.  

 Andelen av produkter som levererats just-in-time av leverantörer. 

(Åhlström & Karlsson, 1996, s.33 & Martinez & Perez, 2001, s.1438 & Duque & 

Cadavid, 2007, s.76 )  

Mätning av minimering av slöseri  

Mätning av minimering av slöseri kan mätas genom:  

 Olika typer av lagernivåer (råvaru- och färdigvarulager, samt produkter i arbete)  

 Maskiners ställtider  

 Antal maskinfel  

 Transportering av produkter i avstånd, samt använt utrymme  

(Åhlström & Karlsson, 1996, s.33 & Martinez & Perez, 2001, s.1438 & Duque & 

Cadavid, 2007, s.76 )  

Mätning av ständiga förbättringar  

Ständiga förbättringar kan mätas genom:  

 Antal förbättringsförslag från medarbetarna  

 Andel förslag som blir genomförda  

 Antal ombearbetningar på grund av defekta produkter samt besparingar som skett 

genom förbättringsåtgärder. 

(Åhlström & Karlsson, 1996, s.33 & Martinez & Perez, 2001, s.1438 & Duque & 

Cadavid, 2007, s.76 ) 
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Mätning av Jidoka 

Mätning av Jidoka kan exempelvis göras genom: 

 Andel av kvalitetsinspektioner som utförs av processen och inte av medarbetare (bör 

öka)  

 Andelen av tillfällen där processen inte stannar vid fel 

 Andel av tillfällen där medarbetare har mandat att avbryta processen men inte gör 

detta. 

 Andel av medarbetarnas tid som går åt till att kontrollera och rätta till fel. 

(Åhlström & Karlsson, 1996, s.33 & Martinez & Perez, 2001, s.1438 & Duque & 

Cadavid, 2007, s.76 )  

Mätning av team  

Mätning som är kopplat till team kan mätas genom:  

 Andelen av arbetet som utförs av teamet själva. (Grad av självständighet) 

 Frekvensen i rotation av arbetssysslor. 

 Frekvensen i hur ofta medarbetarna delges information  

 Hur ofta information uppdateras inom teamet 

 Andel standardiserade och dokumenterade arbetsmetoder  

(Åhlström & Karlsson, 1996, s.33 & Martinez & Perez, 2001, s.1438 & Duque & 

Cadavid, 2007, s.76 ) 

3.5 Kritik mot lean production 

Trots att lean production erhållit högt anseende och trovärdighet inom såväl näringsliv som 

forskarvärlden, finns det viss kritik mot produktionsfilosofin. Professor Jan Olhager menar 

exempelvis att bilden av lean production i dagsläget är något onyanserad. Innan en 

implementering sker av lean production sker, anser han att ett företag bör analysera dess unika 

situation och förutsättningar på marknaden och på så vis utveckla ett eget produktionssystem 

som bättre stämmer överens med företagets specifika förutsättningar och behov. (Dahlquist, 

2005) 

Olhager påvisar även en motsättning i lean production då produktionssättet är tänkt att främja 

flexibilitet, samtidigt som efterfrågan bör utjämnas för att minska variationen och därmed 

behovet av flexibilitet. Denna motsättning kan antas försvåra förståelsen och 

implementeringen av lean production. (Dahlquist, 2005) 

Även problematiken mellan olika länders förutsättningar, vilka kan ha stor betydelse gällande 

produktionssättets framgång, belyses av samma forskare (Dahlquist, 2005). Cooney (2002) 

anser även han att lean production förbiser olika företags interna, sociala och politiska 

faktorer. Faktorerna skiljer sig exempelvis mellan Asien och Europa, vilket kan påverka 

lämpligheten i att använda vissa delar av lean production. (Dahlquist, 2005) 
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3.6 Sambandet mellan styrning och lean production 

Att implementera olika delar av lean production kan kräva stora förändringar i företaget, 

förändringar som bör avspeglas i styrningen. Som tidigare diskuterats innefattar förändringen 

att företaget måste förändra sitt sätt att mäta så att det på bättre sätt avspeglar det nya 

produktionssystemet. (Åhlström & Karlsson, 1996) 

3.6.1 Hinder för förändring 

Trots att ekonomistyrningen har anledning till att förändras, så sker påfallande ofta ingen 

förändring, alternativt sker förändringen i styrsystemet i en långsammare takt än önskat. 

(Granlund, 2001, s.142) Om ett företag inte lyckas förändra sina mått, kan det vara intressant 

att försöka hitta anledningen till detta. Exempel på barriärer och förslag på kategorisering av 

dessa har skett av Kasurinen (2002) som har identifierat tre typer av hinder för förändring, 

confusers, frustrators och delayers. Confusers är problem, som beror på osäkerhet av något 

slag vid förändring. Ett exempel kan vara att beslutsfattare på olika organisatoriska nivåer 

missförstår varandra. Frustrators kan härledas till problem som exempelvis kan bero på en 

viss kultur i företaget som står i vägen för förändring. Ett exempel på en sådan situation kan 

vara när BSC skall implementeras i ett företag. Syftet med styrkortet kan vara att öka 

förståelsen för hur strategierna operationaliseras, medan kulturen som styrkortet skall 

implementeras i präglas av ingenjörstankar som fokuserar på mätning. Till skillnad från 

confusers så förstår företaget vid frustrators vad som står i vägen för förändring, men har ändå 

svårt att kringgå problemet. Delayers berör ofta själva förändringen då denna av vissa inte 

anses vara nödvändig för företaget. Ett exempel kan återigen härledas till BSC, och 

situationen där företaget gör goda resultat och ledningen därför inte ser anledningen till att 

behöva förändra någon del. (Kasurinen, 2002, s.337f)  

Annan forskning visar att ett vanligt hinder vid förändring av mätning är att ledningen inte 

accepterar den nya mätningen, vilket omöjliggör en fulländad implementering av nya mått. 

(Bourne & Neely, 2000, s.3ff) Dessa tankar återfinns även hos Åhlström & Karlsson (1997), 

som menar att även om företaget ändrar måtten till att bli mer leananpassade genom att 

exempelvis mäta kvaliteten i processer och leveransprecision löper dessa mått stor risk att bli 

ifrågasatta. Författarna menar att anledningen till att situationen uppstår är att måtten inte 

överensstämmer med det gamla sättet att tänka och därför blir ifrågasatta av ledningen, vilket 

innebär att företag fortsätter mäta nya produktionsförutsättningar med traditionella mått.  

Orsaken till att den traditionella mätningen fortsätter är att ledningen vill kunna jämföra nya 

värden med historiska för att kunna utläsa om förändringarna verkligen varit positiva för 

företaget. En effekt av situationen är att den traditionella mätningen inte avspeglar de positiva 

effekterna av det nya sättet att producera på, utan påvisar istället ökade kostnader, vilket kan 

ifrågasätta lean production och på sikt äventyra det fortsatta arbetet. (Åhlström & Karlsson, 

1996, s.46ff) 

3.6.2 Hur hinder överbryggas 

Situationen där hinder för förändring av mått har uppstått innebär inte automatiskt att 

företaget måste sluta använda alla gamla mått och implementera nya. (Åhlström & Karlsson, 

1996, s.51). Vikt bör istället läggas vid att den nya mätningen blir relevant och stödjande. 
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Detta innebära att delar av gamla rutiner för hur mätning utförs måste bli ”unlearned”, 

företaget måste glömma för att kunna skapa och införa nya rutiner och mått. (Atkinson et al, 

1997, s.87ff) Detta är speciellt viktigt vid arbetet med lean production då lean production får 

svårt att på lång sikt överleva om inte effekterna av arbetet synliggörs. (Åhlström & Karlsson, 

1996, s.51) 

Åhlström och Karlsson har skapat en modell (se nedan) som syftar till att beskriva den 

process där mått förändras. Då ett nytt produktionssystem såsom lean production introduceras, 

samtidigt som det finns ett inarbetat styrsystem, kan det hos ledningen, som beskrivits ovan, 

uppstå tvivel kring effekten av det nya produktionssystemet. Detta tvivel innebär att ledningen 

därför väljer att fortsätta mäta det nya produktionssystemet med hjälp av gamla mått som var 

anpassade till det gamla produktionssystemet. Det som krävs för att ledningen ska överge 

dessa gamla mått är att det nya produktionssystemet genom de gamla måtten lyckas prestera 

resultat som överstiger en viss nivå, en så kallad tröskel. Först när produktionssystemets 

mätbara resultat har nått över tröskeln ser ledningen att det nya produktionssystemet verkligen 

gynnar företagets verksamhet. Detta medför att de då acceptera en förändring av styrmåtten 

som får användas.  När nya mått nu implementeras ökar sannolikheten ytterligare för att de 

positiva effekterna av produktionssystemet syns i måtten, något som i sin tur leder till att 

mätningarna ännu tydligare fångar de positiva effekterna av det nya produktionssystemet. 

Situationen skapar i sin tur förutsättningar för att ledningen ska acceptera nya utvecklade 

mått. Således skapas en självförstärkande kontinuerlig loop som åskådliggörs i figuren nedan. 

(Åhlström & Karlsson, 1996, s.51) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. The impetus for changing the management accouting system 

Källa: Åhlström & Karlsson, 1996, (egen modifikation)  
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4. Empiri 

Avsnittet inleds med en kort beskrivning av respondenterna samt organisationsstrukturen 

rörande produktionsavdelningen som de båda respondenterna tillsammans leder. Vidare 

följer framställning av Alfas arbete med lean production. Empiridelen avslutas med Alfas 

vision, mål och strategi som utmynnar i dess BSC. Intervjuerna har kompletterats med 

information från broschyrer och presentationer. Då till viss del liknande information 

framkom under de två intervjuerna, har dessa slagits ihop där utgångspunkt är intervjun med 

respondent 1.  

4.1 Respondenterna 

Respondent 1 – Chef, produktionsavdelningen  

Respondentens karriär i företaget började 1985 då han anställdes som maskinoperatör. 1991 

till 1995 var han tjänstledig för att genomgå civilingenjörsutbildning, för att komma tillbaka 

1996 och påbörja arbetet som projektledare inom produktutveckling. Tjänsten som 

produktionschef innehar han sedan 2007. Intervjun med respondenten behandlade frågor 

rörande både lean production och BSC.  

Respondent 2 – Controller, produktionsavdelningen  

Respondenten har varit anställd på företaget sedan 2007 då han påbörjade tjänsten som 

inköpare på serviceavdelningen. Sedan 2009 innehar han tjänsten som controller för 

produktionsavdelningen. Då respondenten inte har samma långa erfarenhet av företaget som 

respondent 1, samtidigt som arbetet som controller mestadels rör styrningen, ställdes det 

under intervjun i huvudsak frågor rörande till BSC. 

4.2 Produktionsavdelningens organisationsschema 

 

Figur 8, (egen figur) 
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4.3 Alfas användning av lean production 

Hörnstenar i produktionen 

Innan lean production, med alla sina verktyg, metoder och synsätt implementerades, arbetade 

Alfa med fyra hörnstenar som utgjorde en typ av produktionsfilosofi. De fyra hörnstenarna 

var; team, ständiga förbättringar samt individens och verksamhetens utveckling. Tillsammans 

syftade dessa hörnstenar till att få medarbetare att fokusera på långsiktig utveckling genom 

fokus på teamet som presterande enhet. Hörnstenarna har stora likheter med tankarna i lean 

production, vilket respondent 1 är övertygad om har underlättat implementeringen av lean 

production.   

Resan mot lean påbörjas 

Alfa påbörjade arbetet med lean production 2003 då det gamla företaget köptes upp av den 

internationella koncern som idag äger företaget. I samband med uppköpet fick företaget en 

global chef som tidigare implementerat lean production i andra delar av koncernen. Syftet 

med implementeringen av lean production på Alfa var att förbättra supply chain management 

på global nivå. För att kunna påbörja en övergång till lean production inhämtade ledningen 

själva information kring produktionssystemets syfte och byggstenar. I ett andra steg infördes 

så kallade lean implementörer runt om i organisationen vilkas syfte var, och fortfarande är, att 

stötta avdelningscheferna i arbetet med lean production. Implementörerna kan vara både 

arbetare på operativ nivå såväl som tjänstemän. 

Det första steget i det rent konkreta arbetet med lean production togs då företaget införde 

verktyget 5S. Efter det följde arbete med att mappa flödena i företaget för att få en överblick 

över hur produktionen var organiserad.  

2004 började företaget förstå att lean production inte enbart handlade om att implementera ett 

antal verktyg. Istället var företaget tvunget att försöka förändra kulturen genom att påverka 

människors syn på produktionen. Företaget anlitade då en konsult, som menade att företaget 

behövde arbeta mer med att eliminera slöseri genom att exempelvis minimera de stora 

buffertlager som fanns runtom i produktionen. Genom kontakten med konsulten började även 

företaget använda ett nytt verktyg som fortfarande till hög grad används i produktionen, 

daglig styrning. 

Under 2004 infördes även ett förbättringsverktyg (six sigma) globalt inom koncernen. Denna 

implementering skapade till viss del spänningar då det fanns förespråkare för lean och även 

six sigma. Med tiden har Alfa dock börjat se six sigma mer som ett förbättringsverktyg som 

kan användas i samband med lean production, än en fristående produktionsfilosofi.  

Daglig styrning 

I produktionen används ett verktyg kallat daglig styrning. Detta innebär att en visuell tavla 

används av den operativa personalen vilken syftar till att kontinuerligt kontrollera, följa upp 

och förbättra arbetet i alla produktionsavdelningar i avseende på fyra olika perspektiv. De fyra 

perspektiven som hanteras i daglig styrning är; Hälsa/Säkerhet, Kvalitet, Leveransprecision 

och Volym/Kostnad där ordningen visar den prioritet företaget har för de olika perspektiven. 



 

29 

Hälsa/Säkerhet innefattar att allt arbete som utförs inte är hälsovådligt samt säkert för 

personalen. Kvaliteten är nästa prioritet för företaget. Anledningen till att kvaliteten är så 

viktig är att fel i produkterna som levereras kan få oerhört förödande konsekvenser för 

kunden. I ett internationellt perspektiv är Alfa väldigt framstående på denna punkt i 

jämförelse med utländska jämbördiga produktionsanläggningar. Även om kvaliteten ut mot 

slutkund är god, finns det fortfarande förbättringsmöjligheter vad gäller levererad kvalitet till 

interna kunder. Leveransprecision är även viktigt för företaget. Detta eftersom förseningar 

från företaget kan få svåra följder för kunden. Även om företaget skaffar sig marginal genom 

lager, anser respondent 1 att grunden till den höga leveransprecisionen är den interna insikter 

om vikten av att leverera i tid. Volym/Kostnad innebär att kontroll sker kring att 

avdelningarna producerat den önskade mängden och gjort det till rätt kostnad.  

Genom att använda färgerna grönt, orange och rött som indikatorer på läget i de fyra 

perspektiven får alla medarbetare snabbt en uppfattning kring läget. Förbättringsprojekt sätts 

sedan upp med tillhörande handlingsplaner inom de fyra perspektiven. Dessa projekt bygger 

väldigt ofta på de tankar kring variationsreducering som utgör grunden i six sigma.  

Incitamentsystem i daglig styrning 

Till daglig styrning finns ett incitamentsystem (3i-pinnar) som belönar arbetet med att finna 

förbättringsmöjligheter inom produktionen. Detta går ut på att medarbetare samlar poäng 

vilka sedan läggs ihop med andra medarbetares. Ofta handlar dessa förbättringar om att 

reducera variation i produktionen. När ett visst antal poäng uppnåtts får den specifika 

avdelningen en belöning i form av exempelvis en middag eller biljetter till ett 

sportevenemang. Även hela produktionsavdelningen kan belönas kollektivt, exempelvis om 

förbättringen medför en beräkningsbar kostnadsreduktion inom produktionen. Belöningen kan 

exempelvis innebära extralön i samband med högtider.  

Mötesstruktur i daglig styrning 

Varje morgon har medarbetarna möte med sin områdeschef där det sker en uppföljning av den 

dagliga styrningen beträffande arbetet med de fyra perspektiven. De problem som inte går att 

lösa på dessa möten förs vidare till mötet mellan områdes- och verkstadschefen. Det som inte 

löses under mötet tas upp när verkstadscheferna träffar produktionschefen. Varje möte skall ta 

max 15 minuter vilket ställer krav på att alla deltagare är konkreta och tydliga i sin 

kommunikation under mötena.   

Genom att arbeta med daglig styrning försöker Alfa vända på informationsflödet i företaget. 

Medan det traditionella sättet innebär att ledningen trycker ner information i 

produktionsprocessen och därefter förväntar sig ett visst resultat, söker daglig styrning 

säkerställa att produktionen genererar information som vandrar uppåt i organisationen. 

Ovanstående led ska sedan stötta den operativa nivån vid behov.   
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4.4 Mätning  

För att säkerställa att Alfa fokuserar på de områden som är kritiska för framgång i lean 

production, har ett antal kategorier arbetats fram. Dessa kategorier kommer att avspegla de 

principer som Alfa arbetar för att få fram, vilka ska utgöra grunden i Alfas framtida 

produktionsprinciper.  

Kategorierna är; rätt från mig, verksamhetsstyrning, överenskommet arbetssätt, 5S, framtida 

flöde, värdeflödesanalys, ständiga förbättringar, daglig styrning samt ledarskap. Mätningen av 

dessa kategorier är högst subjektiv där syftet inte är att ta fram siffror på arbetet med lean 

production, utan att få en överblick hur långt företaget kommit med varje kategori, samt var 

företaget ska fokusera den närmaste tiden. Till vissa av kategorierna finns tidsplaner 

kopplade.   

Rätt från mig innebär att medarbetare ska öka sin kvalitetskänsla i avseende på både interna 

som externa kunder. Varje medarbetare måste fråga sig om det levererade lever upp till 

kundens behov.  

Verksamhetsstyrning handlar om hur företaget ska organisera sig avseende exempelvis 

teamleaders inom lean production. Just nu använder inte företaget teamleaders, vilket många 

företag som lyckas med lean production gör. Företaget har en första ledningschef med ansvar 

för 40 pers vilket gör det svårt för ledaren att vara operativ. Alfa planerar att inom en snar 

framtid påbörja pilotprojekt med teamleaders med 4-5 medarbetare under sig. 

Överenskommet arbetssätt handlar om att alla medarbetare genomför uppgifter på samma sätt. 

Detta gör det enklare att förbättra om alla följer samma standards. I dagsläget har företaget i 

många situationer inga standards, vilket gör att variationen ökar och utfallet blir mindre 

förutsägbart.  

5S-projekt pågår just nu på olika platser i produktionen. Målet är att alla avdelningar ska ha 

implementerat verktyget senast december 2010.  

Framtida flöde handlar om att företaget fysiskt ska omstrukturera vissa delar av produktionen. 

Detta är ett stort projekt som kommer ta lång tid. Förhoppningen är att genom denna åtgärd 

drastiskt sänka ledtiderna.  

Värdeflödesanalys berör även det produktionsflödet, men mer på en abstrakt nivå. 

Bakgrunden till behovet att använda denna kategori är enligt respondent 1 att vissa 

medarbetare ofta vill genomföra investeringar innan de förstår varför investeringen ens är 

nödvändig. Enligt respondent 1 handlar mycket om att förändra människors inställning, vilket 

innebär att företaget behöver diskutera vad som kan göras bättre i nuläget, istället för att 

direkt vilja göra kostsamma investeringar.  

Ständiga förbättringar anser sig företaget ha kommit långt med, bland annat genom det 

incitamentsystem som beskrivits ovan. Dock skulle det behövas en bättre struktur med olika 

förbättringsgrupper. Detta tror dock respondent 1 kan medföra ett visst motstånd då många 

anser att arbetet redan fungerar tillfredsställande. Respondent 1 anser att arbetet små 

förbättringar fungerar bra, men att mindre team kan behövas för att hitta större 

förbättringsåtgärder.  
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Daglig styrning sker enligt beskrivningen på sidan 35 ovan.   

Ledarskap handlar mycket om att synliggöra cheferna på golvet, vilket enligt respondent 1 går 

in i kategorin verksamhetsstyrning.  

Nedan visas en figur som sammanfattar Alfas implementering av lean production.  
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4.5  Lean och framtiden 

Förtaget mäter inte uttryckligen arbetet med lean production. Dock hoppas företaget tydligare 

kunna visualisera arbetet med lean production genom att i framtiden exempelvis använda 

spindeldiagram i de olika produktionsavdelningarna. Förhoppningen är att kommunikationen 

ska tydliggöra effekten av arbetet med lean production. 

Gällande aktuella hot mot arbetet med lean production anser respondent 1 att situationen med 

Toyota och de problem som företaget haft den senaste tiden (skadestånd på grund av icke 

fungerande bromsar i vissa modeller, författarnas anm.) har försvårat arbete med lean. Mycket 

av legitimiteten gällande lean kommer från Toyota, och när företaget nu inte går speciellt bra 

får motståndare till lean inom Alfa en gyllene chans att baktala lean.  

En utmaning som respondenterna ser är deras kommunikation med medarbetarna, där dessa 

måste hitta en balans mellan att kommunicera vikten av att medverka till förbättring och att 

inte skrämma upp medarbetare till att tro att de kommer att sägas upp om de inte deltar 

förbättringsarbetet. Respondent 1 upplever att medarbetarna överdriver tidsrapporteringen. 

Istället skulle respondenten vilja se att medarbetare inte rapporterar arbetstid om de hittat ett 

smartare och mer tidseffektivt sätt att arbeta på. Effektiviseringar i arbetet måste synliggöras. 

Kommunikationen är även viktig i syfte att förbereda medarbetarna för den ständigt ökande 

konkurrensen.  

Sättet som lean mäts på är ofta genom färgkoder och pilar. Detta är ett svårt sätt att mäta på då 

färgkodernas allvarsstyrka har förändrats med tiden. När systemet infördes kunde rött 

Figur 9, (hämtad från Alfa) 
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exempelvis innebära ett gigantiskt problem, för att två år efter, då företaget ”fått in tänket”, 

innebära ett relativt litet problem. Respondenten upplever sättet att mäta som ganska trubbigt.  

4.6 Vision, mål och strategi 

Schematisk översikt  

Alfas BSC har sitt ursprung i dess vision, mål och strategi gällande åren 2006-2010. Nedan 

följer en schematisk bild över hur dessa delar hänger ihop, samt beskrivning av delarna. 

 

Figur 10, (hämtad från Alfa) 

Vision 

Visionen för Alfas produktionsavdelning: Vi är en av världens främsta … tillverkare genom 

att vi tillsammans ständigt utvecklar oss själva och vår verksamhet. 

Roll och uppgift 

Visionen ska uppnås genom att produktionsavdelningen: utvecklar och bedriver produktion så 

att de ökar företagets konkurrenskraft med avseende på både nyförsäljning och service.  

  

Grundläggande värderingar och principer 

Nuläge 

Mål 

Vision / affärsidé / 

långsiktigt mål 

 

 

Aktiviteter 

Mått 
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Ökad konkurrenskraft 

Konkurrenskraften ökas genom att arbeta utifrån ett antal punkter som kan ses som hårda 

respektive mjuka värden.  

Hårda: 

 Korta ledtider och öka rättidigheter 

 Produktkvalitet som överträffar kundens förväntningar 

 Låga produktkostnader med god förutsägbarhet 

Mjuka: 

 Flexibilitet 

 Produktionsmetoder i världsklass 

 Positivt intryck vid besök 

 Delta i utvecklingen av konkurrenskraftiga produkter 

Grundläggande värderingar 

De grundläggande värderingarna som återfinns i botten av figuren är ansvarstagande, 

kompetens och innovation. Dessa värderingar avspeglas i den prioritering som finns i 

produktionen i avseende på hälsa/säkerhet, kvalitet, leveransprecision samt volym/kostnad. 

Nuläget 

Nuläget beskrivs genom en sammanfattning av året 2006 i siffror. Tal som tas upp berör 

sjukfrånvaro, felkostnad/förädlingsvärde, leveranssäkerhet, EBIT (Earnings Before Interest 

and Tax. Rörelseresultatet) och Kapitalomsättningshastighet. 

Mål och fokusområden 

Målet för verksamheten delas upp i två scenarior; ett där det går väldigt bra för verksamheten, 

och ett där det går lite sämre. För att uppnå målet har en uppdelning skett på fyra 

fokusområden som produktionsavdelningen behöver arbeta med. Dessa är: 

 Stödja och hantera en totalt ökande volym 

 Reducera produktkostnader 

 Reducera kvalitetsbristkostnader 

 Attraktiv arbetsplats 
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Åtgärder 

För att operationalisera dessa fokusområden har ett antal åtgärder tagits fram. För 

fokusområdet stödja och hantera en totalt ökande volym bör följande åtgärder vidtas: hantera 

interna falskhalsar, öka processefterlevnaden och förbättra rekryteringsstrategin. 

Fokusområdet reducera produktkostnader ska uppnås genom att exempelvis reducera ledtider, 

arbeta med interna förbättringsgrupper, utveckla processer. Fokusområdet reducera 

kvalitetsbristkostnader uppnås genom processförbättring av leverantörskvalitet samt att arbeta 

med en kvalitetskultur i företaget. Fokusområdet en attraktiv arbetsplats ska uppnås genom att 

exempelvis förbättra processen för målnedbrytning/ uppföljning/ kommunikation. 

4.7 BSC 

Alfa använder BSC genom att genomföra mätningar i fyra olika perspektiv; ekonomi, kund, 

process och medarbetare där BSC används på flera olika nivåer i företaget. Ett BSC tas fram 

för hela fabriken, varav detta bryts ner på produktionschefsnivå (nivån där respondenterna 

befinner sig). Därefter sker en nedbrytning till verkstadschefsnivån där vissa specifika mått 

tas fram. På områdeschefsnivå används BSC enbart på någon enstaka avdelning som en del av 

ett pilotprojekt. Normalt använder sig områdescheferna istället av förenklade verktyg såsom 

att mäta intäkter/kostnad, leveransprecision och kvalitet.  

Enligt respondenterna har företaget ingen direkt avsikt att fånga olika tidsperspektiv i sitt 

BSC, utan hoppas att de mätningar som görs ska fånga upp de väsentligheter som finns i 

produktionen. Respondent 2 menar att företaget hoppas att BSC ger en helhetsbild, där 

delarna av verksamheten som bygger upp det ekonomiska resultatet syns, även orsak-verkan 

samband mellan de olika perspektiven inte uttalat beaktas vid utformningen. Enligt honom är 

tanken att BSC ska fungera både som beslutsstöd och kontrollverktyg.  

Målen i BSC sätts på årsbasis på alla nivåer. Respondent 2 ser ingen anledning till att kräva 

större delaktighet av medarbetare på olika nivåer i framtagningen av BSC då det historiskt sett 

inte funnits anledning att göra detta.  

BSC följs upp genom att ett stort möte hålls varje månad med alla chefer på alla nivåer. Varje 

chef får redogöra för sin verksamhet, samtidigt som de kan ta med sig information från en mer 

aggregerad nivå som sedan kommuniceras till medarbetare. Dessutom hålls det kontinuerligt 

ledningsmöten där ledningen för en dialog kring utvecklingen i BSC.  

Respondent 2 tycker att kopplingen mellan BSC och lean production skulle behöva 

förtydligas. Ett område där en krock uppstår mellan de två systemen berör beläggningen av 

maskiner. Företaget mäter sina intäkter genom antal producerade timmar. Detta innebär att 

företaget fokuserar på att hålla igång produktionen hela tiden. Samtidigt menar respondent 2 

att lean innebär att bara producera när kunden efterfrågar. Detta medför 

prognostiseringsproblem för företaget där det inte får någon förutsägbarhet i 

intäktsströmmarna.   

BSC bygger på den budget som anslås genom förhandlingar. Därefter bygger respondent 1 

och 2 upp en prognos, prognos 11, som bygger på budgeten i nedbruten form. Prognos 11 är 

egentligen budgeten uppdelad på årets månader.  
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Angående kolumnen utfall och trend, kolumnen längst till höger, så anger grön färg att målet 

är uppnått. Gult betyder att det för tillfället finns en negativ avvikelse mellan prognos och 

utfall med max 10 procent. Rött betyder en negativ avvikelse på mer än 10 procent. Pil upp 

innebär positiv trend med mer än 2 procent. Horisontell pil innebär stabil trend på mindre än 

+/- 2 procent. Pil ned innebär negativ trend på mindre än -2 procent. Dessa beräkningar görs 

alltid mellan utfall och P11 t.o.m. aktuell period. 

4.7.1 Ekonomiperspektivet 

Ekonomi 

Mått Utfall 

P11 t o 
m 
aktuell 
period 

Prognos 
helår 

P11 
Utfall 
& 
trend 

Producerade timmar 
   

  

Bundet kapital 
 

    
 

Resultat  
  

  
 



Felkostnader inkl material       
 



Produktkostnadssänkning  
  

  
 



Omkostnadsmassa 
  

  
 



Kapitalomsättning (ggr) 
  

  
 



 

Figur 11, (hämtad från Alfa) 

Producerade timmar: Talet återger hur många timmar som är producerande. Här vet företaget 

dock att talet inte alltid säger hela sanningen. Talet sätts inte idag i relation till den efterfrågan 

som kunden har på företagets produkter. Talet hänförs till det BSC som kommer ovanifrån. 

Dessutom används talet av de underställda avdelningarna, vilket medför att företaget enkelt 

kan spåra en eventuell avvikelse i produktionen.  

Bundet kapital: Här anser respondent 1 att det ligger mycket pengar som egentligen kunde 

användas på annat sätt. Just nu drivs ett projekt som syftar till att förklara varför kostnaden ser 

ut som den gör.  

Resultat: Är ett traditionellt resultatmått.  

Felkostnader inkl material: Detta är inget som mäts då affärsdatasystemet inte kan avgöra 

varifrån felkostnader härstammar.  

Produktkostnadssänkningar: Talet visar huruvida företagets arbete med ständiga förbättringar 

har fått någon effekt. 

Omkostnadsmassa: Måttet har en tydlig koppling till måttet producerade timmar. Om 

företaget inte producerar så finns inte heller kostnader för konsulter då det till viss del är en 

rörlig kostnad för företaget.  

Kapitalomsättning: I talet finns en önskan om att företaget skulle vilja ligga högre samt att 

variationen i måttet minskades. Variationen menar respondent 1 beror på att kunder ofta 

kräver kortare ledtider än företaget kan erbjuda. Effekten blir då att Alfa behöver producera 
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innan en order från kund har lagts. Skulle sedan kunden ändra sig och inte lägga ordern eller 

vilja ha leverans senare, så står företaget med ett lager, vilket får effekt att kapital blir bundet.  

4.7.2 Kundperspektivet 

Kunder 

Mått Utfall 

P11 t o 
m 
aktuell 
period 

Prognos 
helår 

P11 
Utfall 
& 
trend 

Inkomna felrapporter (st) 
 

      


Rättidighet Core 1 %1 
  

  
 



Rättidighet Reservdelar (%) 
  

  
 

Rättidighet Reparationer (%) 
  

  
 



Rättidighet Core 2 % 
    



Kalkylindex (+/- 2 procentenheter för 
grönt) 

  
 

  
 



 

Figur 12, (hämtad från Alfa) 

Inkomna felrapporter: Handlar om hur många kundklagomål företaget fått in. Respondent 1 

anser att det är svårt att sätta ett önskat mål då företaget såklart önskar att värdet helst är 0. 

Det är första året företaget mäter detta, vilket troligtvis gör det lättare att sätta ett mål nästa år. 

Rättidighet Core1: Utfall på hur stor andel av företagets kärnprodukt som levereras i tid till 

packningsavdelningen, alltså en internkund.  

Rättidighet Reservdelar: Samma sak gäller i denna del. Företaget måste vara bra på detta då 

det medför stora problem för kunden om Alfas produkter inte fungerar.  

Rättidighet Reparation: Utfall på hur snabbt företaget genomför reparationer.  

Rättidigheter Core2: Utfall på hur stor andel av företagets andra kärnprodukt som levereras i 

tid till packningsavdelningen, alltså en internkund. 

Kalkylindex: Mäter hur väl förkalkylen för kostnaden stämmer överens med efterkalkylen vid 

försäljning. 

  

                                                           
1
 Ordet Rättidighet är ett ord som produktions- och ekonomichefen kommit på, vilket även kan utläsas som 

rätt-i-tid-ighet.  
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4.7.3 Processperspektiv 

Processer 

Mått Utfall 

P11 t 
o m 
aktuell 
period 

Prognos 
helår 

P11 
Utfall 
& 
trend 

PUMA (MSEK) 
  

  
 



Produktivitet 
  

  
 



Genomförda förbättringsprojekt; 
WB, GB, BB    

  
 



Intern rättidighet 
  

  
 



Materialrättidigihet 
 

    
 

Aktiva felrapporter 
 

    
 



Investeringar(uppnådda 
milestones) 

        


 

Figur 13, (hämtad från Alfa) 

PUMA: Är en typ av övergripande mått som används inom koncernen för att mäta 

förändringar. Har ännu inte implementerats i BSC.  

Produktivitet: Talet fås fram genom att dividera två mått i det ekonomiska perspektivet, 

producerade timmar med omkostnadsmassa.   

Genomförda förbättringsprojekt; WB, GB, BB: Företaget har upplevt att det funnits vissa 

problem med att få igång förbättringsprojekten (behandlade ovan). Därför försöker företaget 

nu öka medvetenheten kring detta genom att använda mätningen i BSC. 

Intern rättidighet: Här mäter företaget hur stor andel av alla produktionsaktiviteter som 

påbörjas i tid. Talet har därmed en direkt koppling till leveransförmågan ut mot kund.  

Materialrättidighet: Här mäter företaget att företaget får in materialet i rätt tid från 

leverantörerna. 

Aktiva felrapporter: Behandlar hur snabbt företaget arbetar med de felaktiga produkter som 

kommer tillbaka.  

Investeringar: Måttet används inte än men syftar till att aggregera hur arbetet framskrider i 

gjorda investeringar. 
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4.7.4 Medarbetarperspektivet 

Medarbetare 

Mått Utfall 

P11 t o 
m 
aktuell 
period 

Prognos 
helår 

P11 
Utfall 
& 
trend 

Arbetsskada med frånvaro 
(antal)     



Genomförda utvecklingssamtal       
 

3i - pinnar (antal) 
    



Sjukfrånvaro rullande 12 mån 
(%)     



EOS svarsfrekvens (FY2010)   
 

  
 

Antal nettotjänster (exkl. visstid) 
 

  
  



Luftkvalitet i verkstäderna       
 

 

Figur 14, (hämtad från Alfa) 

Arbetsskada med frånvaro: Här anser företaget att det ända rätta är sätta 0 som värde. Något 

annat menar respondent 1 skulle skicka helt fel signaler till medarbetarna, även om det kanske 

är orealistiskt att få 0. 

Genomförda utvecklingssamtal: Talet är viktigt för att säkerställa att det genomförs 

individuell dialog med medarbetarna. 

3i-pinnar: Mätningen är kopplad till det incitamentsystem som beskrevs tidigare. 

Sjukfrånvaro: Här mäts sjukfrånvaron. Företaget ser företaget att de ligger under genomsnittet 

i Sverige. Många andra liknande företag i Sverige har betydligt högre siffror. 

EOS: En typ av medarbetarenkät. Ett år är målet att få in så många besvarade enkäter som 

möjligt. Året efter sätts mål för att åtgärda de saker som uppkom i enkäten året innan.  

Antal nettotjänster: Här anser respondent 1 att det utländska huvudkontoret ibland har för stort 

inflytande. Även om den svenska verksamheten har gått väldigt bra tror huvudkontoret på lite 

sämre tider.  

Luftkvalitet i verkstäderna: Då det kommit fram att vissa medarbetare fått reaktioner på grund 

av luften i verkstäderna. Därför genomförs nu investeringar för att komma till rätta med detta. 

Det är därför av betydelse att mäta luftkvaliteten för att säkerställa att den blir bättre. 

4.8 Ledningens påverkan på respondenterna 

Respondenterna i intervjun befinner sig på produktionschefsnivå. Detta innebär att de måste ta 

hänsyn till det BSC som utformas över dem på ledningsnivå när de ska skapa ett eget på sin 

nivå. Under våra intervjuer har det framkommit att ledningen outtalat kräver att cirka 25 

procent av måtten (bland annat måttet producerade timmar som används i det ekonomiska 

perspektivet) som används på ledningsnivå även ska finnas med i det BSC som 

respondenterna utvecklar på produktionschefsnivå.  
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Respondent 1 anser att en utmaning inför framtiden är att få ledning att förstå motsägelsen 

som finns i att dels arbeta med lean och dels, som idag sker, mäta intäkter genom producerade 

timmar. Respondent 1 menar att ett bättre sätt att mäta produktivitet på är att ställa antal 

producerade enheter mot producerade timmar. Relationen säger mer om produktiviteten än 

enbart producerade timmar. Respondent 1 tror att problemet härstammar från global nivå där 

antal timmar ses som ett mått på hur produktiv produktionen är. Respondenten tror att om 

Alfa kan ändra fokus från att fokusera på antal timmar till att istället producera det som 

efterfrågas kanske företaget kan frigöra medarbetarna från viss produktion och få dem att 

istället ingå i förbättringsgrupper som utvecklar verksamheten. 
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5. Analys 

Avsnittet inleds med en övergripande analys av Alfas användning av BSC. Därefter följer en 

processuell analys där varje analys avsnitt bygger på tidigare gjord analys. För att 

tydliggöra tankegången presenteras inledningsvis en schematisk bild över analysens 

disposition.               

5.1 Analysens disposition 

 

Figur 15, (egen figur) 

5.2 Tillämpning av BSC 

Precis som teorin förespråkar (Kaplan & Norton, 1999) använder sig Alfa av fyra perspektiv i 

sitt BSC. Skillnaden mellan Alfa och teorin är att företaget väljer att benämna den sista 

kategorin för medarbetarperspektivet istället för lärande. Detta är en skillnad som är intressant 

och som vi återkommer till längre ner i analysen.  

Då Alfa förefaller verka i en förhållandevis stabil miljö, finns inte något hinder för 

användning av BSC som Nørreklit (2000) diskuterar. I utformningen av BSC har Alfa valt att 

synliggöra avvikelser och trender som är kopplade till varje mått, vilket kan ses som en 

vidareutveckling av BSC där syftet är att snabbt få en överblick av nuläget och riktning för 

arbetet. I avseende på mål utgår Alfa ifrån budget som sedan bryts ner månadsvis. 

Handlingsplaner finns dock inte infogat i BSC vilket medför en avvikelse ifrån teorin 

(Scherer, 2002) som menar att BSC bör innehålla såväl mål, mått och handlingsplaner för att 

uppnå målen.  

 

Denna analys skapar förutsättning för analys av: 

Denna analys skapar förutsättning för analys av: 

förutsättning för 

Tillämpning av BSC 

 

Använda delar av 
lean production 

 

Eventuella hinder för 

leananpassning i BSC 

 

Potentiell 

leananpassning av BSC 

 

Potentiell mätning av 

lean production 
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Samstämmighet mellan vision/strategi och övergripande målsättning 

Teorin rörande BSC (Kaplan & Norton, 1999) menar att utgångspunkt i arbetet med att skapa 

detta verktyg bör tas i företagets strategi och övergripande målsättning. Vid denna studie har 

information, genom såväl intervjuer som dokument, framkommit som tyder på att Alfa 

försökt använda tillvägagångssättet. Företagets strategi har brutits ned i sju konkretiserade 

punkter som riktar fokus åt konkurrenskraften. Tre av dessa punkter som av företaget ses som 

”hårda” har en direkt koppling till den övre delen av TPS templet (Figur 6) då företaget i tre 

av de ”hårda” punkterna uttalat fokuserar på att höja kvaliteten, sänka ledtid och minska 

kostnaderna.  

Det finansiella perspektivet 

Liksom teorin förespråkar (Kaplan & Norton, 1999) använder Alfa i perspektivet mått som i 

huvudsak mäter ekonomiska utfall. Det finns dock ett mått som inte är av finansiell karaktär, 

antal producerade timmar.  

Kundperspektivet 

I perspektivet är det viktigt att de valda måtten kan kopplas till kunden. (Ahn, 2001) Detta är 

något Alfa tagit hänsyn till i måtten inkomna felrapporter, rättidighet reservdelar och 

rättidighet reparation.  Två av måtten, Core1 och Core2 avser mätning av hur stor andel av 

leveranserna till internkund som sker i tid.  

Processperspektivet 

Gemensamt för måtten är att samtliga kan kopplas till de interna processerna, varför det i 

detta avseende finns en tydlig samstämmighet med teorin. (Amaratunga, 2001) I perspektivet 

använder företaget produktivitet som ett mått, vilket beror av omkostnadsmåttet i det 

finansiella perspektivet. Här förefaller företaget använt sig av ett orsak-verkan samband 

Kaplan & Norton, 1999), som dock verkar åt fel håll. (Detta då två mått i det ekonomiska 

perspektivet tillsammans bildar ett mått i det processuella perspektivet, vilket är ett 

underliggande perspektiv. 

Medarbetarperspektivet 

Vid analys kan det konstateras att Alfa utelämnat det enligt teorin (Amaratunga, 2001) 

förespråkade lärandeperspektivet och istället valt att infoga ett medarbetarperspektiv. Mellan 

dessa två perspektiv finns klara olikheter. Den största skillnaden är att lärandeperspektivet i 

teorin (Amaratunga, 2001 & Kaplan & Norton, 1999) förespråkar mått som tar hänsyn till vad 

som behöver utvecklas och förbättras i verksamheten för att på sikt öka konkurrenskraften. 

Måtten i lärandeperspektivet bör framförallt fokusera på de anställdas förmåga, 

informationssystemets möjligheter, motivation och självbestämmande, vilket är just de 

faktorer som ska uppnå utveckling och ökad konkurrenskraft. (Amaratunga, 2001) Då Alfa 

utelämnat lärandeperspektivet finns inte heller några mått som förespråkas av teorin. Måtten i 

Alfas medarbetarperspektiv fokuserar istället på faktorer som berör medarbetarnas hälsa och 

välbefinnande. Dessa mått kan antas ha valts för att säkerställa att företaget uppnår ett av sina 
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fokusområden, det vill säga att vara en attraktiv arbetsplats. Sammantaget kan Alfa anses ha 

hög samstämmighet mellan sin mätning i medarbetarperspektivet och den mätning teorin 

(Olve et al, 1997) förespråkar inom perspektivet.  

5.2.1 Orsak-verkan i BSC 

Som tidigare nämnts verkar Alfa tagit hänsyn till ett orsak-verkan samband då de brutit ned 

sin vision/strategi till övergripande mål som stödjer visionen/strategin. När företaget har 

utvecklat de olika perspektiven förefaller däremot ingen utgångspunkt tagits från det 

finansiella perspektivet. Inte heller finns det orsak-verkan samband mellan kund- och 

processperspektivet eller mellan process- och medarbetarperspektivet. (Kaplan & Norton, 

1999) Företaget tycks istället se de fyra perspektiven som separata och oberoende av varandra 

vilket stämmer överens med den kritik som Nørreklit (2000) framför. 

5.2.2 Två typer av mått i BSC 

De drivande måtten återfinns normalt sett i process- och lärandeperspektivet medan 

utfallsmåtten återfinns i det finansiella och kundperspektivet. (Kaplan & Norton, 1999) Då 

Alfa inte har något lärandeperspektiv i sitt BSC så faller möjligheten bort för företaget att 

använda relevanta drivande mått. Precis som teorin (Kaplan & Norton, 1999) menar blir 

orsak-verkan sambandet svårare att utläsa då de två olika typerna av mått inte används inom 

rätt perspektiv.  

5.2.3 BSC på olika organisatoriska nivåer 

Alfas nedbrytning av BSC görs på samma sätt som beskrivs i teorin (Olve et al, 1997), det vill 

säga nedbrytning görs från ledningsnivå till produktionsnivå till verkstadsnivå. Genom att 

bryta ner BSC på olika avdelningar kan Alfa på ett flexibelt sätt anpassa BSC då olika 

avdelningar berörs på olika sätt av de måtten i de fyra perspektiven. Det BSC som 

presenterats i empirin byggs således upp av aggregerad mätning från underliggande 

avdelningar. För att säkerställa att de underliggande BSC följer det övergripande BSC´s mått, 

granskas dessa innan de börjar användas.    

5.3 Använda delar lean production 

Studien har visat att Alfa använder enbart vissa delar av lean production. Detta medför att 

Alfa till synes har använt sig av den individuella anpassningen som så många företag missar, 

och som även kan stå i vägen för en lyckosam implementering och användning. (Dahlquist, 

2005)  

5.3.1 De två stora skillnaderna mellan traditionell produktion och lean production 

Medarbetarnas roll 

Alfa har sedan lång tid tillbaka fokuserat på medarbetarnas betydelse. Inte minst avspeglas 

detta i faktumet att ledningen redan innan implementeringen av lean production fokuserade på 

ett antal hörnstenar där betydelsen av individens och verksamhetens utveckling särskilt 

poängterades.  
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Dock använder sig inte företaget uttalat av team eller arbetsrotation, två tydliga inslag i lean 

production enligt teorin. (Olivella, 2007) I dagsläget kan en chef ha ansvar för så stora 

grupper som 40 personer, vilket gör att Alfa inte är i närheten av det enligt lean production 

förespråkade antalet på 8-10. (Olivella, 2007) Undersökningen visar inte heller fakta som 

pekar på att någon uttalad träning och utveckling av medarbetarna sker, vilket är en självklar 

del av lean production då träningen är drivande för den ständiga förbättring som krävs. 

(Olivella, 2007)     

Arrangera produktionen efter värdekedjor 

Den andra förutsättningen för lean production är att arrangera produktionen utefter 

värdekedjor, även kallat produktionsprocesser (Hines, 2000). Även om Alfa har kartlagt de 

flesta processerna, i syfte att förstå hur produktionen hänger samman, så finns det inga direkta 

produktionsprocesser vilket innebär att produktionen är funktionsindelad. Det skall tilläggas 

att företaget påbörjat en ombyggnad i en så kallad cell där målet är att gruppera samman alla 

de maskiner och medarbetare som tjänar produktionsprocessen.  

5.3.2 Begrepp inom lean production 

JIT 

Då företaget inte, som beskrivits ovan, har implementerat några tydliga produktionsprocesser 

försvåras arbetet med JIT betydligt. Exempelvis vet företaget inte vilken takt (Pettersson, 

2008) som produktionen ska hålla för att möta efterfrågan. Vår analys visar att företaget har 

utmaningar som är kopplade till de båda komponenterna (Pettersson, 2008) som tillsammans 

utgör takten, nämligen produktionstid samt att estimera kundens efterfrågan på ett korrekt 

sätt. Företaget arbetar inte heller med kontinuerligt flöde i produktionen vilket är en effekt av 

att takten inte är identifierad.  

I avseende på användning av pullsystem (Pettersson, 2008) finns det inga indikationer som 

tyder på att företaget använder sig av detta. Indikation förstärks av det faktum att Alfa uttalat 

upplever problem i att förstå hur de ska kunna förutspå kundens efterfrågan och bara 

producera det kunden verkligen vill ha. Förekomsten av buffertlager är en annan företeelse 

som förstärker antagandet.  

Teorin beskriver även att ett företag som använder JIT bör fokusera på ställtider samt försöka 

uppnå enstycksflöde. (Pettersson, 2008) Det finns inte heller något som visar på användning 

av dessa arbetssätt, vilket är logiskt då andra mer grundläggande förutsättningar för JIT, 

såsom takt, kontinuerligt flöde och pullsystem, inte är använda av Alfa.  

Minimering av slöseri 

Teorin talar om sju former av slöseri, vilket innefattar arbete som enbart uppbringar kostnader 

utan att tillföra någon kundnytta. (Adams et al, 1999) Vid en analys av dessa former av slöseri 

kan det konstateras att stora delar av lean production går ut på att minimera slöseri, vilket 

även styrks av de definitioner som presenterats. (Shah & Ward, 2007, & Womack & Jones, 

2003) Nedan följer en analys av respektive form av slöseri där det är viktigt att skilja på om 

Alfa känner till problemet och försöker/inte försöker göra något åt det, eller om företaget inte 

förefaller reflektera kring problem som de kan tänkas ha.  
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Producera mer produkter än kunden efterfrågar  

Företaget verkar vara medvetna om dess problem, enligt våra intervjuer förefaller företaget 

vilja göra något åt det.  

 

Producera mer produkter än produktionsprocessen efterfrågar 

Precis som ovan har företaget identifierat problemet och verkar vilja åtgärda det.   

Tvingas vänta då maskiner eller människor inte utför värdeskapande arbete 

Då Alfa inte använder sig av JIT saknar ett arbete med att minimera denna form av slöseri 

relevans. 

 

Förflyttningar av människor eller maskiner sker vilka inte skapar ytterligare kundvärde 

Alfa förefaller inte uttalat ha uppmärksammat denna form av slöseri. 

 

Transporter sker som inte direkt kan kopplas till värdeskapande 

Inte heller denna form av slöseri förefaller Alfa uttalat ha uppmärksammat. 

 

Processen producerar defekta produkter 

Alfa förefaller ha identifierat befintliga problem inom området, vilket bland annat syns då 

mått utformats i BSC som berör typen av slöseri.  

 

Processer används som inte skapar ytterligare värde 

Företaget har ett utsatt mål att samtliga avdelningar ska använda sig av 5S innan slutet av året 

vilket tyder på att de aktivt försöker eliminera processer som utgör slöseri.  

 

Ständiga förbättringar 

Det tydligaste verktyget för att generera ständiga förbättringar i Alfas verksamhet är daglig 

styrning. Genom att se förbättringsverktyget six sigma som ett slags förbättringsverktyg 

försöker Alfa skapa en kultur där förändringar drivs av medarbetarna. Genom att den dagliga 

styrningen används visuellt får alla medarbetare tydliga signaler på hur statusen ser ut i 

avseende på fyra perspektiv. Här finns alltså goda förutsättningar för att engagera och 

motivera personalen att genomföra förbättringar då de synliggörs och följs upp på ett tydligt 

sätt (Pettersson, 2008). Förändringen verkar härstamma från insikten hos produktions- och 

ekonomichefen att om inte produktionen utvecklas kommer så småningom utvecklingen inom 

produktionen att avstanna.  

Kopplat till arbetet med förbättringar genom daglig styrning använder sig Alfa av ett 

incitamentsystem både på gruppnivå samt på en mer aggregerad nivå där hela 

produktionsavdelningen kan bli belönad. Här finns tydliga kopplingar till hur teorin (Fullerton 

& McWatters, 2002) förespråkar hur incitamentsystem bör användas på teamnivå där 

framgång i huvudsak inte mäts i finansiella tal, utan där viljan att förändra och förbättra ligger 

till grund för belöningen. 

Jidoka 

Då produktionen inte bygger på processer som produkterna flödar igenom (Pettersson, 2008), 

blir analysen av Jidoka svår. Studien har inte kunnat visa att Alfa använder sig av principen 
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att stoppa produktionen om fel uppstår, vilket egentligen inte heller är relevant om inte 

produktionen är processorienterad (Berk & Toy, 2009). Detta då de olika delprocesserna inte 

är direkt beroende av varandra.  

Idag finns inget som tyder på att företaget aktivt arbetar för att bygga in kvalitet i 

produktionen, utan kvalitet ses mer som ett utfall än något som genereras kontinuerligt i 

processen. 

5.3.3 Grundläggande förutsättningar för ovanstående begrepp  

Utjämning 

Att utjämna produktionsvolymen (Pettersson, 2008) hos Alfa förefaller vara ett av de större 

problemen. Anledningen till att företaget inte utjämnar förefaller vara synen på hur intäkter 

genereras i företaget. Sedan lång tid tillbaka verkar det finnas en tanke hos ledningen att 

intäkter genereras genom produktion och inte när produkterna säljs. Följden har blivit att 

producerade timmar används som ett mått på intäktsgenerering.  

Samtidigt är produkterna som Alfa producerar av sådan art att de innefattar stora investeringar 

för kunderna vilket medför att Alfa kan behöva agera flexibelt i avseende på villkor vid köp. 

Scenarior där kunden flyttar önskat leveransdatum fram eller bak är väldigt vanligt, vilket 

självklart får negativa effekter på möjligheten att utjämna produktionen såsom teorin 

förespråkar (Pettersson, 2008). Alfa påvisar därmed den motsättning som Olhager (Dahlquist, 

2005) lyfter fram i sin kritik mot lean production. Företaget förefaller uppleva en motsättning 

mellan den flexibla produktionen och den utjämnade efterfrågan där den flexibla 

produktionen tycks ha ett övertag. 

Utjämning av arbetsinnehåll (Pettersson, 2008) har som tidigare nämnt påbörjats då en cell 

grupperats där syftet är att samla alla utrustning och alla medarbetare som tjänar samma 

produkt. Detta kan ses som ett första steg mot att använda JIT.  

Standardisering 

I avseende på standardisering började Alfa på precis samma sätt som teorin förespråkar 

(Howell, 2009) med verktyget 5S som är ett relativt enkelt verktyg att implementera och 

förstå. Samtidigt har företaget identifierat behovet av att öka användningen av standards i hela 

verksamheten. Ett mål har därför satts att alla avdelningar inom en snar framtid ska använda 

sig av 5S. Vid intervjuerna har det tydligt framgått att företaget, som teorin menar (Pettersson, 

2008), förstår att standards är en grundläggande förutsättning för att effektivt kunna arbeta 

med ständiga förbättringar.  

5.4 Potentiell mätning av lean production 

I dagsläget mäter Alfa effekten av lean på två sätt, där inget av dem sker enligt teorin 

förespråkat kvantitativt (Duque & Cadavid, 2007 & Martinez, 2001). Mätning sker dels på 

operativ nivå genom att använda sig av daglig styrning, dels på högre nivå genom att använda 

sig av olika fokusområden som avser lean production. Alfa använder sig av färger för att 

signalera status (daglig styrning) samt staplar för att signalera framsteg (fokusområden).  
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Nedan presenteras en sammanställning över huruvida de mått som beskrivits i referensramen 

rörande mätning av lean production kan bli aktuella/relevanta för Alfa. 

 

Sammanställning Figur 16, (egen figur) 

Verktyg/ 
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Kommentarer till måtten som inte är relevanta att mäta idag 

Som sammanställningen visar finns det goda möjligheter för Alfa att använda leananpassade 

mått kopplade till en rad olika verktyg/synsätt som benämns inom lean production. De fyra 

mått som i dagsläget inte anses vara relevant kan härledas till det faktum att Alfa idag inte 

använder de två leanverktygen JIT och arbete i team.  

Nedan följer en analys där vi beaktar om, och i så fall hur väl, Alfas aktuella BSC innehåller 

inslag av lean production. Tillsammans med ovanstående tabell kommer denna efterföljande 

analys ligga till grund för det leananpassade BSC som presenteras i slutsatsen. 

5.5 Potentiell leananpassning av BSC 

Teorin (Åhlström & Karlsson, 1996) menar att ett företag kan behöva förändra styrningen då 

ett nytt produktionssystem såsom lean production införs. Samtidigt finns indikationer på att 

Alfa inte lyckats med detta. För att verifiera bilden följer en analys av de mått som idag 

används och huruvida dessa har koppling till lean production. Finns inte kopplingen kan en 

följdfråga vara om måttet till och med kan vara kontraproduktivt i avseende på arbetet med 

lean production.  

Då lean production, enligt den teoretiska referensramen, i huvudsak kan kopplas till process- 

och lärandeperspektivet, beaktar nedanstående analys enbart dessa två perspektiv. 

5.5.1 Analys av måtten i processperspektivet 

PUMA 

Måttet har ännu inte implementerats hos Alfa. Enligt företaget är syftet med måttet att kunna 

kvantifiera effekten av förändringsarbetet, varför det finns en tydlig koppling till lean 

production och arbetet med ständiga förbättringar.  

Produktivitet 

Måttet kopplas enligt Alfa till måtten omkostnadsmassa och producerade timmar i det 

ekonomiska perspektivet, vilket resulterar i detta mått. Som teorin beskriver (Kennedy et al, 

2007) är producerade timmar ett mindre lämpligt mått vid användning av lean production som 

eventuellt kan fungera kontraproduktivt. 

Genomförda förbättringsprojekt 

Genom att använda måttet säkerställer Alfa att fokus läggs på en fundamental del av synsättet 

ständiga förbättringar (Pettersson, 2008). Måttet har även en koppling till det redan nämnda 

måttet PUMA. Genom att mäta både PUMA och genomförda förbättringsprojekt försäkrar 

Alfa om att de mäter effekten av större projekt där effekten av förbättringen kan mätas i 

pengar, samt förbättringar i det dagliga arbetet, viket minskar variation i produktionen.  

Intern rättidighet 

Måttet behandlar hur stor andel av alla produktionsaktiviteter som påbörjas i tid. Måttet 

handlar om förmågan att ha kontroll över produktionsprocessen. Till viss del går måttet emot 
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lean production då fokus bör ligga på hela processen och inte på att mäta enstaka aktiviteter 

(Åhlström & Karlsson, 1996). 

Materialrättidighet 

Materialrättidighet handlar om att material inkommer till företaget i tid, en förutsättning som 

ligger väl i linje med tankarna inom lean production (Pettersson, 2008). Även teorin kring 

mätning av lean production tar upp möjligheten att mäta externa leverantörer och dess roll i 

företagets framgång med JIT.  

Aktiva felrapporter  

Måttet mäter hur många produkter som för tillfället åtgärdas. Måttet kan hänföras till 

kvalitetsaspekten kopplat till hur snabbt berörda avdelningar korrigerar fel som härstammar 

från dem. Att mäta aktiva felrapporter kan vara ett bra sätt att mäta hur snabbt avdelningarna 

arbetar, men det beror även på om kvaliteten är god från början. Måttet kan hänföras till 

Jidoka då det ger en signal ifall företaget misslyckas med kvalitetsarbetet (Pettersson, 2008). 

Investeringar 

Måttet behandlar huruvida företaget följer fastställda planer gällande genomförda 

investeringar. Detta är en typ av mätning något som inte behandlas i teorin avseende mätning 

av lean production. 

Sammanställning  

Nedanstående sammanställning kombinerar ovanstående mått med figur 17 för att påvisa den 

aktuella leananpassningen i Alfas processperspektiv.  

Mått Koppling till lean production? Kontraproduktivt för lean 

production? / Ej relevant för 

Alfa i dagsläget? 

PUMA JA, till ständiga förbättringar NEJ 

Produktivitet NEJ JA, kontraproduktivt 

Genomförda 

förbättringsprojekt 

JA, till ständiga förbättringar NEJ 

Intern rättidighet NEJ JA, ej relevant 

Material rättidighet JA, JIT NEJ 

Aktiva felrapporter JA, Jidoka (till viss del) NEJ 

Investeringar NEJ NEJ 

Figur 17, (egen figur) 
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att det i perspektivet framkommer att de mått som 

berör lean production i huvudsak kan härledas till ständiga förbättringar, men även JIT och 

Jidoka berörs till viss del. Problem med mätning i perspektivet är framförallt produktivitet 

som här utgörs av två mått som hämtas från det ekonomiska perspektivet. 

5.5.2 Analys av måtten i medarbetarperspektivet 

I avseende på perspektivet kan det tydligt ses att Alfas fokus på att försöka uppfylla ett av sina 

fokusområden. Genom att använda måtten arbetsskada med sjukfrånvaro, genomförda 

utvecklingssamtal, sjukfrånvaro rullande 12 månader, EOS svarsfrekvens och luftkvalitet i 

verkstäderna försöker Alfa vara en attraktiv arbetsplats. En effekt av detta blir att arbetet i 

lean production inte avspeglas, med undantag av mätningen av 3i-pinnar, vilket är det 

incitamentsystem Alfa använder för att driva fram förbättringar hos medarbetarna (Fullerton 

& McWatters, 2002).  

Analysen tyder på att Alfa inte använder perspektivet för att driva utveckling och lärande i 

lean production, utan istället mäta hur medarbetarna mår, vilket i sig inte skapar någon 

mottsättning mot lean production (Olve et al, 1997). Alfa skulle i dagläget kunna ha kvar 

perspektivet, men bör då, precis som teorin förespråkar, ta in ett femte perspektiv som 

behandlar lärande och utveckling i företaget (Kaplan & Norton, 1999).  

5.6 Hinder för leananpassning av BSC 

Utifrån Alfas situation har två tydliga hinder framträtt som försvårar leananpassningen av 

BSC. Det första hindret kan ses som en typ av delayer (Kasurinen, 2002), vilket innebär ett 

hinder som beror av att förändring inte anses vara nödvändig av vissa inom företaget. I Alfas 

fall exemplifieras detta genom att det BSC som utformats av studiens respondenter i vissa 

avseenden måste ta hänsyn till det BSC som utformas på ledningsnivå. Bland annat sker 

påtryckningar i avseende på vilka mått som bör användas. Denna typ av hinder kan även 

kopplas till den organisatoriska tröghet som Anthony & Govindarajan, (2006) diskuterar.  

Det andra hindret kan inte på samma självklara sätt grupperas in i någon av Kasurinens (2002) 

kategorier. Den empiriska studien visar att förutom det faktum att respondenterna förefaller få 

påtryckningar från ledningen vid utformningen av BSC, verkar det även som att dessa 

respondenter inte besitter kunskapen och informationen för att kunna leanpassa BSC. Denna 

situation, där okunskap står i vägen för förändring, kan möjligtvis närmast ses som en typ av 

confuser då okunskap och osäkerhet (osäkerhet benämns av Kasurinen, 2002) har en tydlig 

sammankoppling.     
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6. Slutsats 

Följande avsnitt besvarar och för ett utvecklat resonemang kring de frågeställningar som 

presenterades i inledningen. 

6.1 Praktisk slutsats 

Frågeställning 1: 

Hur kan ett specifikt företag utveckla mätningen i sitt BSC för att skapa en högre 

samstämmighet med deras användning av lean production? 

Genom ovanstående analys har en bild vuxit fram av ett BSC som i vissa delar har tydliga 

inslag av lean production, medan andra delar påtagligt avviker. Utifrån dessa förutsättningar 

kan ett mer leananpassat BSC utvecklas.  

En första betydelsefull observation var att Alfa, precis som teorin förespråkar, använder ett 

processperspektiv. Perspektivet behöver dock utvecklas så att det på ett mer korrekt sätt 

avspeglar lean production. En andra observation visade på att företaget inte använder det 

lärandeperspektiv, som teorin menar driver lärande och utveckling samt skapar förutsättning 

för framtida vinster. Det finns en tydlig teoretisk koppling mellan BSC´s i perspektivet och 

lean production och dess fokus på teamarbete. Avsaknaden av lärandeperspektivet hos Alfa 

medför därför att en vikig del av lean production inte avspeglas i styrningen. En tredje 

observation var att Alfa använder ett medarbetarperspektiv där fokus ligger på mätning av 

medarbetarnas välmående. Perspektivet kan med fördel fortsätta användas då det fångar ett av 

företagets uttalade fokusområden om att vara en attraktiv arbetsplats, samtidigt som dessa 

mått inte kan anses skapa motsättningar mot lean production. 

Vidare kan nämnas att företagets vision och värden har en samstämmighet med tankarna 

bakom lean production. Som nämnts ovan försvinner dock delar av samstämmigheten då 

Alfas BSC i dagsläget inte lyckas avspegla lean production i samma utsträckning som 

visionen och värdena. 

Med målet att bättre avspegla lean production, följer nedan ett förslag på ett utvecklat BSC, 

som tydligare kopplar samman företagets vision och värden med produktionen. Förslaget 

innebär en modifikation av processperspektivet, skapande av ett lärandeperspektiv samt till 

stor del ett bevarande av den befintliga mätningen i medarbetarperspektivet. Då det har 

framkommit att Alfa inom en snar framtid kommer implementera bland annat JIT, har vissa 

perspektiv kompletterats med mått som kan bli aktuella i framtiden. Dessa presenteras längst 

ner i varje perspektiv. Som synes föreslås användning av mått tillhörande JIT, även om 

verktyget inte används av företaget idag. Vår åsikt är att även om måtten tillhör JIT är de 

relevanta för Alfa i dagsläget. 
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Processperspektivet 

Aktuell mått Status på måttet Tillhör kategorin 

PUMA (MSEK) Befintligt 
”Ständiga 

förbättringar” 

Materialrättidighet Befintligt JIT 

Aktiva felrapporter Befintligt Jidoka 

Värde i RVL, FVL & PÅG Nytt Minimering av slöseri 

Ledtid från beställning till leverans Nytt JIT 

Andel av medarbetarnas tid som går åt till att 

kontrollera och rätta till fel. 
Nytt Jidoka 

Framtida mått 

Intern rättidighet Befintligt JIT 

Punkt i produktion där pull mäter push Nytt JIT 

 

Borttagna mått 

- Produktivitet 

- Investeringar 

- Genomförda förbättringsprojekt 

Konsekvenser av leananpassningen i processperspektivet 

De tre översta måtten ingår sedan tidigare i perspektivet. Fyra mått har tagits bort, varav ett, 

intern rättidighet, har flyttats till framtida mått. Ett är produktivitet, vilket enligt analysen kan 

vara kontraproduktivt vid användning av lean production. Tre mått har lagts till, vilka 

kompletterar mätningen då det ena kvantifierar en form av slöseri som sker i produktionen. 

Det andra är kopplat till JIT, som ger en tydlig indikation på produktionens effektivitet. Det 

tredje mäter konsekvenserna av att medarbetarna inte tar ansvar för att leverera kvalitet vidare 

inom avdelningen, vilket är ett aktuellt problem för Alfa. Genom modifieringen av 

processperspektivet har utfallsmått tagits bort till förmån för bättre lämpade drivande mått.   
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Lärandeperspektivet 

Aktuella mått Status på mått Lean 

Genomförda förbättringsprojekt 
Befintligt (kommer 

från processpers.) 

”Ständiga 

förbättringar” 

 

Andelen av arbetet som utförs av teamet själva. 

(Grad av självständighet) 
Nytt Team 

Frekvensen i hur ofta medarbetarna delges 

information 
Nytt Team 

Hur ofta information uppdateras inom teamet Nytt Team 

Genomförda utvecklingssamtal Befintligt (kommer 

från 

medarbetarpers.) 

Team 

Framtida mått 
  

Frekvensen i rotation av arbetssysslor Nytt Team 

 
Borttagna mått 

Inga, då perspektivet tidigare saknades. 

Konsekvenser av leananpassningen i lärandeperspektivet 

Perspektivet existerade inte tidigare hos Alfa. Två av måtten har hämtats från Alfas andra 

perspektiv då de enligt oss bättre avspeglar förutsättningar för framgångsrik produktion. 

Perspektivet har i huvudsak kompletterats med mått tillhörande kategorin team då det finns en 

tydlig koppling mellan teamets framgång och framgång i lean production. 

Då Alfa ännu inte använder arbetsrotation kan sådana mått bli aktuella först när 

implementeringen har skett. Fokus har varit att implementera drivande mått i stället för mått 

av utfallande karaktär med avsikten att fånga betydelsen av lärandeperspektivet i avseende på 

att driva utvecklingen av företaget.   
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Medarbetarperspektivet 

 

 

 

 

 

 

 

Borttagna mått 

- Genomförda utvecklingssamtal 

Konsekvenser av leananpassningen i medarbetarperspektivet 

Perspektivet fokuserar på ett av Alfas fokusområden, att vara en attraktiv arbetsplats. Den 

ändring som har gjorts är att måttet genomförda utvecklingssamtal har flyttats till 

lärandeperspektivet då vi anser att dessa samtal i huvudsak bör fokusera på medarbetarnas 

kompetens. 

6.2 Teoretisk slutsats 

Frågeställning 2: 

Hur kan processen som leder fram till ett mer leananpassat BSC beskrivas? 

Precis som denna studies analys har visat, är en leananpassning av BSC möjlig. Genom att 

använda ett processuellt angreppssätt, som redogörs för nedan, har vi lyckats åstadkomma en 

framgångsrik leananpassning av BSC. Således ser vi Alfas leananpassade BSC som ett starkt 

bevis på att denna process fungerar, samtidigt som vi inte ser några hinder för processens 

tillämpbarhet under andra omständigheter i andra företag.   

Processen för leananpassning bör tas i de verktyg och synsätt tillhörande lean production som 

används av företaget. Kartläggningen möjliggör efterföljande matchning mellan använda 

delar av lean production och mått som fokuserar på dessa delar. Genom matchningen 

säkerställs en samstämmighet mellan produktionen och mätningen. När matchning skett bör 

fokus riktas mot de befintliga mått som används i BSC. Genom att analysera måtten i BSC i 

avseende på hur de i dagsläget avspeglar lean production, kan det aktuella behovet av 

ytterligare leananpassning lyftas fram. Avslutningsvis sammanförs de möjliga måtten av valda 

delar av lean production med det befintliga BSC med syfte att uppnå en högre leananpassning. 

  

Aktuella mått Status på mått Lean 

Arbetsskada med frånvaro (antal) Befintligt 
 

3i - pinnar (antal) Befintligt 
 

Sjukfrånvaro rullande 12 mån (%) Befintligt   

EOS svarsfrekvens (FY2010) Befintligt 
 

Antal nettotjänster (exkl. visstid) Befintligt 
 

Luftkvalitet i verkstäderna Befintligt 
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Frågeställning 3: 

Vilka hinder kan försvåra samstämmigheten mellan BSC och lean production? 

I denna studies avslutande analysavsnitt har vi kunnat urskönja att det finns två tydliga hinder 

som står i vägen för förändring i avseende på relationen mellan styrning och produktion; Dels 

ledningens inflytande över måtten som ska användas och dels bristande kunskap hos dem som 

utvecklar BSC. Till skillnad från Åhlström och Karlsson menar vi således att tröskeln inte 

bara behöver bero på ledningens påverkan, utan även på att de som ansvarar för utvecklingen 

av styrningen inte innehar den förståelse och kunskap som behövs för att leananpassa BSC.  

6.3 Modifierad modell 

Förutom ett praktiskt bidrag till företaget Alfa genom att leananpassa deras BSC, har denna 

studie resulterat i två slutsatser som båda medför möjliga modifieringar av Åhlström och 

Karlssons modell.  

Den första modifieringen består av svaret på frågeställning två där vi beskriver själva 

processen hur ett företag kan gå tillväga för att leananpassa sitt BSC, något som inte belyses i 

Åhlström och Karlssons ursprungliga modell.  

Den andra modifieringen hänförs till vårt svar på frågeställning tre där vi menar att den 

tröskel som Åhlström och Karlssons presenterar i sin modell inte bara behöver bero på 

ledningen, utan även på begränsad kunskap och förståelse gällande sambandet mellan 

styrning och produktion hos de som utvecklar BSC. Modifieringarna illustreras genom röd 

färg i modellen. 
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av förändringar i produktionsstrategi 
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7. Avslutande diskussion och förslag på vidare forskning 

Avslutningsvis ges förslag på hur studiens upptäckter kan kompletteras och utvidgas i 

framtiden. 

Även om denna studie har gett oss många svar, har den även väckt ett flertal frågor. Sett till 

studiens praktiska bidrag skulle en bredare komparativ studie kunna genomföras för att 

undersöka huruvida olika företag inom exempelvis olika branscher upplever likartade 

problem i avseende på att avspegla produktionen i styrningen. En utgångspunkt vid en sådan 

studie skulle kunna vara att söka djupare förståelse för de eventuella bakomliggande 

problemen vid anpassningen mellan produktionen och styrningen. Studien skulle då kunna ha 

ledningens perspektiv som utgångspunkt. 

Teorin rörande lean production menar att medarbetarna bör ha en mer aktiv roll i detta 

avseende. Det kan därför vara intressant att undersöka förhållandet mellan operativa 

medarbetare och utvecklare av BSC vid framtagning och utveckling av mätningen.  

Sett utifrån studiens teoretiska bidrag skulle det kunna vara intressant att undersöka hur 

tröskeln som vi lagt till i Åhlström och Karlssons modell kan överbryggas. Vidare studier 

behövs för att undersöka sambandet mellan tröskeln som vi lagt till och ledningens tröskel. En 

annan möjlig ingång kan vara att djupare undersöka den process som enligt oss leder fram till 

en leanpassning av BSC. Finns det steg i denna process vi har missat? Hur bör arbetet 

organiseras genom denna process?  

Avslutningsvis kan det vara av intresse att undersöka sambandet mellan leananpassat BSC 

och företagsmässig framgång. Hur stor påverkan har egentligen den mätning som genomförs 

på resultatet?  
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Bilagor 

Intervjufrågor 

Frågor kring BSC 

Vad är målet/syftet med ert balanserade styrkort? 

Vilka fördelar ser ni med er användning av BSC? 

Hur har ni utformat ert balanserade styrkort? I avseende på mål och mått 

Vilka har tagit fram dessa mål och mått? 

Hur ser ni på orsak-verkansambandet av olika delar av styrkortet? (Finns det en dokumenterad 

strategikarta?) 

Hur används ert balanserade styrkort praktiskt i det dagliga arbetet? 

Vad är medarbetarnas roll i det balanserade styrkortet? 

Hur har ni brutit ned ert styrkort? Exempelvis från övergripande mål till delmål 

Hur ser kommunikationen mellan nivåer ut i avseende på det balanserade styrkortet? 

Hur används informationen? Exempelvis används det som beslutsstöd eller enbart som en 

kontrollfunktion? 

Har ni genomfört några förändringar av styrkortet sedan ni införde lean production? I så fall, i 

vilket avseende? 

Utmaningar med BSC 

Fungerar arbetet tillfredställande? Finns det några problem? 

Vilka är de främsta utmaningarna för ert balanserade styrkort?  

Vad är det som hindrar er från att genomföra önskade förbättringar av det balanserade 

styrkortet? 

Finns det fler styrkort inom SIT AB som påverkar ert styrkort? 

Frågor kring lean production 

Varför valde ni att införa lean production? 

Vad är målet med lean production? 

Har ni implementerat ”hela” lean production eller har ni valt ut delar som ni anser passar er? 

Hur mäter ni arbetet i lean production? 

Vilka har satt mål och mått kopplade till lean production? 



 

61 

Ser ni något hot mot ert fortsatta arbete med lean production? 

Har ni börjat mäta på ett visst sätt och sedan övergivit detta sätt att mäta då det inte 

överensstämt med er styrning? 

Samband mellan styrning och produktion 

Anser ni att det är styrningen som ska avspegla lean production eller att det är lean production 

som ska avspegla styrningen?  

Ser ni direkta kopplingar mellan BSC och lean production? 

Vad tror ni är problemet med att sammanfoga styrning och lean production? 
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Transkriberingar 

Transkribering av Respondent 1 

Började med LP  

Vi började med LP 2003 då Alfa köpte oss. Vi fick då vi en global chef som hade jobbat med 

LP tidigare. Syfte från hans sida var att förbättra SCM på global nivå, då började vi jobba med 

LP på ett antal sajter.  

Tidigare fyra hörnstenar 

Innan 2003 jobbade vi mycket med fyra hörnstenar som byggde upp vår filosofi. Det första 

var att vi jobbar i små team där teamets prestation är det viktiga. Det andra är ständiga 

förbättringar. Vårt nuläget är tillfälligt, därför måste vi hela tiden utvecklas för att ständigt 

kunna förbättras.  Det som då  är det viktiga är den långsiktiga utvecklingstakten där vi ska ta 

tillvara all kompetens, både i individer och verksamheten. Tillsammans är vi starka.  

Team 

Ständiga förbättringar 

Utveckla individer 

Utveckla verksamheten 

Daglig styrning  

1. Hälsa/säkerhet.  

2. Kvalitet. Stannar hellre produktionen än låter fel gå vidare i kedjan. Det blir dyrare för 

oss ju senare i processen fel upptäcks. Det är sällan felaktiga produkter skickas ut 

härifrån. Vi har lite mer interna problem när det gäller kvaliteten än vad som syns 

externt. Dock är det mer fel gällande denna punkt i England. Våra 

kvalitetsbristskostnader är relativt låga, men det handlar ändå om mkt pengar för oss. 

3. Leveransprecision.  Oerhört kostsamt att inte leverera i tid för oss. Vi levererar alltid i 

tid i princip. Detta tror jag beror på att det finns en Intern insikt i produktionen om att 

detta är viktigt, även om vi har lite marginaler här.  

4. Volym/kostnad. Att vi varje dag genererar den produktion som är planerat och gör det 

till rätt kostnad. Handlar egentligen om ett produktivitetstal. Vi har dock inga flöden.  

Vi vet idag inte vad vi ska producera varje dag, utan det är magkänslan som styr. Har 

vi presterat det som krävs av oss? Är det en defekt dag?    

Lean resan 

Började 2003. Vi utbildade då oss själva. Satte upp en organisation med 

”leanimplementörer”. Varje verkstadschef har en implementör som ska stötta den enheten 

tillsammans med chefen. Dessa är både kollektivare och tjänstemän. Ska egentligen stötta 

med verktyg men går in och gör lite för mkt själva ibland. Ska egentligen jobba mer i 

team. Vi började med 5S. Samma tavla som alla andra, började använda verktygen först. 
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Tänkte inte så mkt på vad lean innebar. Mappade flöde (ledtid, operationer) Följden blev 

minimeringar av ledtider, kostnader, vilket var poAlfaivt.  

Efter nåt år förstod vi att det inte bara handlade om verktyg. Om inte vi drev projekten 

avstannade arbetet. Mer filosofi som handlar om att ställa om huvuden förstod vi då. 2004 

tog vi in konsult som menade att vi måste fokusera mer på eliminering av slöseri, genom 

att sunliggöra dessa, vilket vi inte jobbade med. Vi dolde problem med buffertar. Förde då 

in daglig styrning vilket gör att vi kan följa om de fyra perspektiven efterlevs. Rött/grönt. 

Felfri dag eller inte? Detta gör att vi tränar oss i att lära oss hela tiden. Kör varje dag på tre 

nivåer vilket gör att lärande blir bättre, och bättre speed på att förbättra verksamheten. 

Samtidigt infördes six sigma på global nivå. Fick vi kasta in det. SS vill vara paraply som 

lean. Prestige mellan de två synsätten. Tagit tid att se SS som verktyg inom lean. SS ser vi 

som ett förbättringsverktyg, vi ser ingen filosofi. Delat upp projekten i olika belts. Black 

belt är tunga projekt som kräver statistiska verktyg som kräver stora utfall i processerna 

(vilket inte vi har) och kunniga medarbetare. Green belt har mindre statistiska verktyg. SS 

tar mycket tid i anspråk för oss.  

Vi har utvecklat white belt vilket innebär att vi använder en blankett som utgår ifrån 

PDCA-cykeln.  

Samtidigt ingick vi i Helix tillsammans med LiU = förändringsarbete kopplat till lean. Hur 

för man in österländsk tänk. Hur man ihop produktion med konstruktion. Delfinansierat av 

oss. 

2006 kände vi det var svårt att köra in på bred front. Vi flödesorienterar inte hela 

verksamheten utan startar projekt. Startade då projekt med u-cell med kanban och hela 

paketet. Tar fler år som ni ser med anslag och inköp av maskiner, leveranser mer mera.  

Daglig styrning handlar om att se variation visuellt. Långsiktig handlar om att ta kliv. 

Stora kliv innebär maskininköp. Små kliv kan innebära att optimera maskiner.   

OBS: 

Två sätt att se: trycka ner info. Förväntar sig resultat. Daglig styrning vänder vi på det. 

Värdeflödet genererar info upp, sedan supportar vi genom att eliminera störningar. Här är 

paradoxen. Traditionell styrn pratar vi om maximera produktivitet. Lean handlar om att 

fokusera på  värdeflödet. Hur får man ihop de här filosofierna?? 

Stående möte varje morgon.  

1. Arbetarna med sin verkstadschefchef  

2. Första ledningschef med verkstadschefer 

3. Produktionschef med verkstadschef. 

Arbetarna ha en handlingsplan. Det som inte löses på en nivå eskaleras upp. Info går alltid 

uppåt i organisationen. Förrut mätte vi trenderna för ju bättre man blir desto mer problem ser 

man. Därför la vi ner det. Här hoppas vi det finns en koppling till lean!  
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Exempel på förbättringsprojekt då används six sigma. Gör fler white än green och svart. SS 

bör användas vid svåra grejjer. För white används PDCA-cykeln. 

Incitamentsystem 

Kan samla pinnar. När alla i teamet fått 5 pinnar i genomsnitt får man gå ut och äta osv. 

Stora teamet 250 pers kan också få utd. Genom att vi kan kalkylera förtjänsten. Pengar vid jul 

eller midsommar. Laget genererar olika mkt pinnar. Finns även lag i lag genom skiftlag osv. 

Konstruktionen har också börjat köra lean. Mer visualisering, tar tid att ställa om människors 

inställning. Konstruktörerna kopplas till processerna genom tavla som visar samband mellan 

konstruktion och produktion.  

Nuvarande status i lean delar (se dokument) 

Detta ligger i linje med Alfa produktionssystem som ska införas i början av juni. Mjuka 

mätetal med uppskattning. Ett antal områden där processer är olika utvecklade. Det vi kommit 

längst med är daglig styrning, men vi blir aldrig riktigtfärdiga. Rätt från mig innebär 

kvalitetsmindset, men vi tänker mer här på kundfokus, internt och externt. Lever det 

levererade upp till kundens behov? Behöver kommunicera detta. Har satt tidsplan på vissa. 

Fokus på rätt från mig och ledarskap. Ska ha seminarier under hösten.  

Det som pågår just nu är 5S. Fram till december ska alla ha kört igenom 5S.  

Verksamhetsstyrning: hur ska vår org vara uppsatt gällande ledarskap? Vi har inte 

teamleaders vilket många som lyckas har. Vi har bara första ledningschef med ansvar för 40 

pers vilket gör det svårt att vara operativ. Vi ska köra igång piloter med teamleaders med 4-5 

pers under sig.  

Överenskommet arbetssätt (standardisering) : att vi gör som vi har sagt. På många ställe har vi 

inga standards. Att svarva en skruv är inte samma sak för kalle och pelle. Resultatet kan bli 

varierat. Lättare att förbättra om alla följer samma standards.  

Framtida flöde: jätteprojekt. Handlar om att linea upp hela mtrl logistiken. Kommer flytta 

montage och kära gods direkt till montage istället för att köra runt det. Ledtid 12-14 mnader 

på kärnprodukt. Avsikt med detta är att minska ledtid. 

Värdeflödesanalys: Gjort ganska mycket. Är dock inte naturligt att mappa flöde innan 

förbättringar. Vi måste se nuläget innan vi börjar titta på investeringar. Vi har mmappat det 

mesta men inte direkt mindset till varför vi gör det. 

Ständiga förbättringar: Kommit långt med. Se ovan med incitamentsystemet. Behöver lite mer 

struktur med förbättringsgrupper. Motstånd till detta då man tycker att man redan gör saker 

bra. Jag tycker att små förbättringar är bra och att det går att hitta själv, svårare saker kan det 

krävas team som hjälps åt med att hitta större förbättringsåtgäörder. 

Ledarskap: synlighet på golvet bland cheferna. 

Vi har börjat förbereda inför SPS, vilka principer som ska styra. Rätt från mig, JIT, leverera i 

tid, teamwork, flöde, korta ledtider. Försöka paketera i fyra större principer.   
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Går väldigt bra oss, huvudkontoret är mkt nöjda med oss. de som verkligen skulle behöva titta 

på oss är för stolta för att göra det, typ england.  

Balanced scorecard 

4 perspektiv: ekonomi, kund, process, medarbetare.  

Bryts ner (MP) från övergripande produktion. Varje avdelning har sitt egna BSC. En del har 

fler, en del har färre perspektiv 

MPC -> stator och hustillv 

MPR –> rotorline 

MPD –> montage 

MPS –> service 

Logistik 

Vi formar det övergripande. Sedan får avdelningarna utforma sina, men vi kollar dessa. På 

mps har varje först ledningschef bsc och testar. De andra bryter ner i en fyrfältare, de kör inte 

alla perspektiven utan kör intäkter, kostnader, leverans och kvalitet. Detta som når operatörer 

på golvet. Försöka hålla det enkelt. Men som sagt försöker vi bryta ner hela väägen till golvet 

på mps.  

BSC och daglig styrning körs funktionsindelat. Vi har inga processteam. Det beror på att vi 

inte har så tydliga processer. Förrutom u-shaped cell. Vi kommer inte at linea upp alla flöden 

rent fysiskt men vi försöker ändå mappa flödena så vi ser värdekedjorna schematiskt.  

Vad vi mäter 

Ekonomiperspektivet:  

Producerade timmar. Inte säkert att det hänger ihop med om vi går bra eller dåligt. Vi vill 

ändå ha koll på om vi producerar det vi tänkt eller inte. Lite trubbigt mått. Måttet används på 

alla avdelningar kan vi se  

Bundet kapital. 1,5 miljard som vi följer. Ett speciellt projekt varför det ligger här. 

Resultat: 3,5 milj bättre än budget. 

Produktkostnadssänkningar: här ska ständiga förbättringar synas. Pilen pekar uppåt, trenden 

är positiv.  

Omkostnadsmassan. Koppling till producerade timmar, färre konsulter, färre producerade 

timmar. 

Kapitalomsättningshastighet: 1,5. Svårt att nå målet. Svängningar i vår plan, långa ledtider. Vi 

måste skaffa mtrl innan kunden bestämt sig vilket gör att vi binder.  

Vi gör budget i maj. Prognos 11 gör vi september som egentligen är en ny budget, vilket vi 

kör hela året efter. Denna budget som når operativ. På totalen ska denna prognos stämma 
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överens med den egentliga budgeten.  Sedan gör jag och Respondent 1 andra prognoser som 

inte når golvet för att se så vi är på rätt väg. Det är ett stort tryck på oss gällande resultatet.  

Det finns ett övergripande styrkort, men min chef förväntar att ebit, produktivitet, 

kundperspektiv, arbetsskador finns med i BSC. 25 procent ska finnas med. Finns ett lokalt bsc 

på siten. Sedan finns det globala bsc. Alfa är matrisorganisation.  

Inte direkt tänkt på orsak-verkan samband mellan nivåer. ( Koppla BSC till daglig styrning. )  

Intern rättighet : Är vi i tid i varje delprocess? Det påverkar vår lev.förmåga mot kund.  

Mtrlrättighet: om vi inte får mtrl i rätt tid kan inte produktion starta i rätt tid.  

Processperspektivet:  

PUMA: övergripande i Alfa för att hålla koll på föräbttringar. 

 produktivitet (kopplas till omkostnadsmassa för att se utv) 

genomförda förbättringsprojekt (white, green, black) Kan vara svårt att få igång dessa 

förbättringsprojket därför har vi fört in det i bsc för att försöka öka strukturen.  

Aktiva felrapporter: när vi får tillbaka saker utifrån. 16 av 2000 ligger inom produktionen. 

Finns många inom konstruktionen och andra delar. Handlar om mindset.  

Respondent 1 och Respondent 1 som sätter målen i BSC!  

Rättighet core1: Kärnprodukt 1. Lev till nästa steg i flödet. Fortfarande internt i företaget!  

Rättighet reservdelar. Tror det beror på fel i affärssystemet. 

Råttigheter core2: 

Diff mellan vad order kostar och vad vi sa att den kostade. Internt mot 

försäljningsavdelningen. Väldigt förutsägbara. Har kontroll på detta. Införde detta 1999 då 

diff var 20 procent. Första ledningschef kollar diff mellan för- och efterkalkyl.  

Medarbetarperspektivet: 

Arbetsskada: måste sätta noll här. Ambition att ingen ska skada sig.  

Genomförda utvecklingssamtal 

3i pinnar.   

Sjukfrånvaro 5 %är sverigesnitt. Ligger på 3. Handlar om att trivas på jobbet. Volvo har 30 

procent fler anställda för att kunna täcka.  

EOS: Medarbetarenkät. Gör en 2010. Mål 80 procent svarsfrekvens. Ena år fokuserar vi på 

svarsfrekvens, nästa att åtgärda det som kommit fram.  

Antal nettotjänster: HK bromsar lite.  
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Luftkvalitet i verkstäderna. Byter ventilation för 80 miljoner. Ska försöka halvera antal 

medarbetare som har problem med snuva. 

Vi har problem med att följa felkostnader, då dessa går mot ett konto i affärssystemet där man 

inte kan skilja på vilka kostnader som hänförs till vilken avdelning. ¨ 

Mäter inte LP mer i projekt än löpande. I SPS finns det screening, ett spindeldiagram ur olika 

perspektiv. Annars hoppas vi att LP ska avspeglas i BSC. Men vi vill lära oss hur detta hänger 

ihop och hur detta kan kopplas samman.  

Hotet för oss nu gällande LP är Toyota och deras bekymmer. Våra belackare får nu vatten på 

sin kvarn vilket kan försvåra för oss att få legitimitet i LP. Stora delar av LP hade vi med 

innan lP infördes. Fördelen med SPS är kommunikationen ner i organisationen vilket 

underlättar förståelsen.  

Vi övergav trenderna i daglig styrning då det verkade som att det gick sämre vilket det 

egentligen inte gjorde. Måste finnas mening med att mäta. Mäta röda, gröna dagar var ganska 

meningslöst. Svårt att få relationen litet problem stort problem blir svår. Mätning handlar 

mycket om kommunikation.  

Vår utmaning handlar om kundfokuset och att ha råd att stå still. Hur tänker ett lean företag 

där? Synen på eko styrnig är ett hot mot LP. Ju sämre ett företag går desto större tryck, då kan 

man missa långsiktiga förbättringar för att istället fokusera på kortsiktiga förbättringar.  

Likadant när det gäller producerade timmar. Jag vore nöjd om det stod 1 timme producerade 

timmar. Fatta vilken effektiv produktion. Ekonomer tror prod. Timmar  gånger timpris ger 

lönsamhet. Jag försöker hela tiden kommunicera uppåt vikten av att producera färre timmar.  

Om folk hittar ett konto så debiterar de tid på det kontot. Kan vara förödande på dikt. 

Kommer operatörerna på ett smartare sätt ska det synas. Försöker få operatörer att ändra 

synsätt. Globalt tittar man på prod. timmar per anställd. Bättre att titta på effektiviteten. Antal 

producerade per timmar. (VARFÖR GÖRS INTE DETTA??) 

Ibland kan det vara tråkigt att behöva dra ner på personal, men det är bättre att ha 400 

anställda än 0 på sikt. Vill inte att folk ska må dåligt, men samtidigt måste vi kommunicera att 

vi lever i en föränderlig värld där förbättringar måste ske hela tiden.  

Måtten som används tittar mycket bakåt. Inga direkta kopplingar mellan perspektiven. 

DRIVANDE – EFFEKT)  

Ang. strategi och vision. 

Tar utgångspunkt i grundläggande värderingar och principer. Tar ansats inför ny 

strategiperiod. Analysera nuläget. Gör SWOT-analys.  Har mål framåt och långsiktig vision. 

Har mätetal för att kolla så vi når rätt mål.  

Roll och uppgift för produktionen:   

korta ledtider, rättighet, låga produktionskostnader med hög förutsägbarhet, kvalitet som 

överträffar kundens förväntningar, (HÅRDA BITAR) 
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flexibilitet, postitivt intryck vid besök, produktionsmetod i världsklass, deltar i utvecklingen 

av nya produkter. (MJUKA BITAR) 

Uppifrån kommer även mål med två scenarior: en där det går bra, en där det går lite sämre.  

Alla BSC har samma tidshorisont. Finns en stor nackdel, och det är att när vi får BSc uppifrån 

så har halva året redan gått. När det gäller målstyrning är detta därför negativt för oss. Vi 

håller dock på att utveckla bsc så vi har det klart i september när vi får BSC uppifrån. Då 

kanske vi får skita i att vi inte har de övergripande målen från ledningen. Händer inte så 

mycket under solen så det är ganska förutsägbart.  

Transkribering av Respondent 2 

Det är jag som har ansvaret för att ta fram alla siffror och presentera dessa på ledningsmötet. 

Det är ledningsgruppen som tillsammans tar fram de mål som ingår.  

Grundtanken är att ha klara och tydliga mål för verksamheten som man jobbar efter och som 

man på ett ganska enkelt sätt kan följa upp. Vi jobbar även med färger och pilar också för att 

snabbt symbolisera hur läget ser ut.  

BSC ger en helhetsbild, så man inte bara fokuserar på resultat utan helheten. Kan ha 

diskussion mellan olika enheter, det verkar inte som att samma BSC används. Min funktion 

och peters funktion tittar på det tillsammans med ledningsgruppen. Produktkostnad ex. får vi 

mål nedtryckt uppifrån och tar sedan hänsyn till hur investeringarna ser ut i enheterna. Får 

man en ny maskin till sin avdelning kan den avdelningen ta relativt stor del av kostnaden.  

Tror inte att alla på golvet vet om målen, tex produktkostnad, men jag tror de vet om ex att vi 

inte ska ha några skador i produktionen. Men alla vet nog inte om allt. Gällande orsak-verkan 

finns det nog undermedvetet i oss när vi sätter målen. Skulle säkert kunna vara mer sånt tänk, 

tydligt. Då kanske man kan förklara målen bättre för medarbetarna. Vi har ingen strategikarta, 

men vi har ju strategier som vi försöker synka ihop med BSC. Det finns som sagt strategier 

som utarbetas för flera år i taget och dessa försöker vi koppla in i BSC.  

Varje månad kör vi MP-stora ledarmöte. Då samlas alla chefer på alla nivåer. Där går vi 

igenom BSC. Alla chefer kan dra det för sin verksamhet. På så sätt förmedlar vi ut kunskapen. 

Sedan har vi ledningsmöte kontinuerligt där vi för en dialog.  

Info återkopplas genom att vi undersöker för att förstå. Sedan tar vi beslut om vi ska agera 

eller inte. Måste gräva, precis som toyota fråga sig något ett antal gånger för att få fram 

orsaken.  

BSC är nog både beslutsstöd och kontroll.  

Har pratats mkt om lp inom produktionen just. Mer än i inköp. Men att få kopplingen till bsc 

vet vi inte så mycket om. Det vi inte förstår är beläggningen. Beläggningen är det vi bygger 

upp vårt resultat på. Ex om vi kör vissa timmar får vi ett visst resultat. Sedan flexar vi det med 

make or buy strategi så vi hela tiden försöker hålla uppe en viss beläggning. Får vi lägre 

beläggning så kan vi ta hem arbete för att öka på den. På så vis reglerar vi så vi får våra 

intäkter. Tänker man då lean så ska vi bara tillverka något när behov finns för nästa instans. 

Vad har man för prognoser för att då få ihop det? Hur tänker man med ekonomin? För om 
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man då ska följa lean kanske inte maskinen ska snurra på en vecka? Då förlorar vi ju intäkter.. 

Fast iofs beror det på vad man menar med en intäkt. Finns det ingen efterfrågan bygger vi ju 

bara lager egentligen.  

Vi undrar hur ett företag som använder lean får förutsägbarheten i verksamheten. För vi 

behöver ju någon slags prognos, även om de inte stämmer, så är det bra att kunna veta på ett 

ungefär. Det är även viktigt med kundernas ledtid. Om de kräver en viss ledtid som vi aldrig 

kommer att klara, så måste ju vi prognostisera.   

Ser ingen koppling mellan bsc och lean. Lyckas inte knyta ihop det riktigt. Tycker inet vi frå 

med det tänket när vi snackar bsc. Vi ser ju att lean är bra, men vi kan inte översätta det till 

bsc och visa att lean påverkar våra resultat.  

Har blivit mer fokus på alfa centralt så det kanske kommer mer om hur lean och bsc kan 

kombineras. Borde kunna se ”rätt från mig” kunna avspeglas i bsc. Borde bli mindre 

felkostnader på grund av denna princip. Men det är mer som spelar in. Leverantörer utvecklar 

nya maskiner som det kan vara svårt att förstå, så rätt från mig kan vara svårt att översätta in i 

bsc.  

Skulle kunna ta fram ett leananpassat styrkort. Vi blir styrda uppifrån, det som används i 

tyskland ser ganska mycket ut som det vi använder.   

Är ett samspel mellan styrning och produktion ser jag det som. När det gäller mätning av lean 

kör vi ju daglig styrning. Det tänket finns ju. Vi får snabbt info om problem. Här är ganska 

mycket lean. 

Vi fokuserar på olika saker med lean under olika perioder. (se peter) Det gäller att ta småsteg 

och på så vis vända skutan.  

Vi har haft lite problem när det gäller vad vi mäter och hur vi vill mäta det pga affärssystemet. 

Vi har inte tagit hänsyn till om måtten är drivande eller effektmått. Vi sätter mål på årsbasis 

på alla nivåer. Vissa saker måste finnas med i BSC. Sedan bygger vi på kring dessa specifika 

tal.  

Vi vill lära oss om det här för det är så mkt fokus på lean. Sedan ska ju vi som ledare walk the 

talk och då vill vi förstå detta. Vi vill se effekterna av lean genom att ändra BSC.  

Ibland kan verkstadscheferna sätta andra mål som de vill fokusera på. Dessutom används ju 

daglig styrning. Historiskt så har det inte funnits anledning att kräva större kreativitet bland 

medarbetarna på lägre nivå när det gäller att utforma mått.  

Leanimplementörerna finns på nästan alla av de 7 avdelningarna. Varit diskussion kring var 

deras roll börjar och slutar, detta tror jag beror på att vi inte riktigt vet vad de ska göra. Dessa 

implemetörer ingår i en slag matris. Chefen för versamhetsutv har möte med dessa 

implementörer. Gällande processer tittar vi efter lean där det praktiskt går att processorientera.   

 


