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Sammanfattning 

 
Författare: Daniel Andersson och Joakim Eriksson 

Handledare: Claes Gunnarsson 

Examinator: Pia Lindell 

 

Titel:  Hur påverkar nationalkultur Lean-principernas framträdande? 

– En marknadsundersökning för Abou AB:s internationaliseringsprocess 

 

Problem:  Då Abou AB planerar att expandera utomlands år 2012, är det intressant 

att undersöka vilka nationer som har en marknadspotential för deras 

produkter, vilka är baserade på innovativa Lean-lösningar till IT. Då 

produkterna bygger på Lean är det relevant att undersöka om utvalda 

nationers organisationer arbetar med Lean på olika sätt och om national-

kultur påverkar detta. Forskningen inom området, nationalkulturens 

påverkan på Lean är relativt oexploaterad. Därav är det intressant att 

undersöka hur nationalkultur påverkar Lean-principernas framträdande. 

 

Syfte:  Syftet med undersökningen är att förklara hur nationalkultur påverkar 

vilka Lean-principer som framträder inom nationers tjänste-

organisationer, samt att beskriva marknadspotentialen hos nationer för att 

främja möjligheterna för Abou AB att ta sig in på den europeiska 

marknaden.  

 

Metod: I denna uppsats har en kvantitativ studie genomförts, där data samlats in 

via en enkätundersökning vid ett Lean-forum. Inom ramen för kvantitativ 

metod har vi antagit en deduktiv ansats. Respondenterna har kommit från 

organisationer i Frankrike, Tyskland och Storbritannien och varit 

medlemmar i nämnda Lean-forum.  

 

Slutsats: De slutsatser vi kan dra av de resultat som framkom är att det antyds att 

Lean-principernas framträdande påverkas av nationalkultur och att 

Frankrike och Tyskland i högre grad påverkas av dess nationalkultur än 

Storbritannien. Vidare framkom att Tyskland, enligt denna undersökning, 

är den nation med högst marknadspotential för Abou ABs 

internationaliseringsprocess. 

 

Bidrag: Vi anser att denna uppsats bidrar med ökad kunskap för hur 

nationalkultur påverkar Lean-principernas framträdande samt 

marknadskunskap för Abou AB vid en internationaliseringsprocess.  

Förslag till 

vidare forskning: Vårt förslag till vidare forskning är att mer omfattande undersökningar, 

angående nationalkulturens påverkan på Lean, för att säkerställa 

undersökningens robusthet är önskvärt.  

  



 

 

Abstract 

 
Authors: Daniel Andersson and Joakim Eriksson 

Instructors: Claes Gunnarsson 

Examiner: Pia Lindell 

 

Title: How does national culture impact on the Lean principles appearance? 

 - A marketing research for Abou AB´s internationalization process 

 

Problem:  Since Abou AB plans to expand abroad in 2012, it is interesting to 

examine which nations that have a market potential for their products, 

which are based on innovative Lean solutions for IT. Since the products 

are based on Lean, it is relevant to examine whether organizations in 

selected nations work with Lean in different ways and if national culture 

affects this. Research in this area, national cultures impact on Lean, is 

relatively unexplored. Hence, it is interesting to study how national 

culture affects the Lean principles appearance.   

 

Purpose: The survey aims to explain how national culture affects the Lean 

principles which appear within nations´ service organizations, and to 

describe the market potential of nations to promote opportunities for 

Abou AB to enter the European market.  

 

Method: In this paper, a quantitative study is presented, in which data was 

collected via a survey at a Lean Forum. In the context of quantitative 

method we have adopted a deductive approach. The respondents came 

from organizations in France, Germany and the United Kingdom and 

they were all members of the said Lean Forum.   

 

Conclusions: The conclusions we can draw from the results that emerged are that

 it is implied that Lean principles appearance is influenced by national 

culture and that France and Germany is more affected by its national 

culture than United Kingdom. It also emerged that Germany, according 

to this survey, is the nation with the highest market potential for Abou 

AB´s internationalization process.  

 

Contribution: We believe that this paper contributes to increased knowledge of how 

national culture affects the Lean principles appearance and market 

knowledge for Abou AB´s internationalization process.   

  

Proposal for  

further research: Our proposal for further research is that more extensive studies, 

regarding national culture impact on Lean, is desirable to ensure the 

robustness of the study.  
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1. Inledning 

 

Detta kapitel innehåller en bakgrundsbeskrivning till undersökningens problemområde samt 

en kort beskrivning av Abou AB och Lean production. Därefter följer en presentation av 

undersökningens problemdiskussion, problemformulering, problemavgränsning, syfte samt 

bidrag.  

 

I denna uppsats ämnas förklara hur nationalkultur påverkar vilka Lean-principer som 

framträder i Frankrikes, Tysklands och Storbritanniens tjänsteorganisationer. Vidare strävas 

efter att beskriva marknadspotentialen i dessa nationer för att främja Abou AB:s möjligheter 

att ta sig in på den europeiska marknaden.  

1.1 Problembakgrund 

 

Dagens samhälle går mot en ökad globalisering där nationers ekonomier och organisationer är 

intimt beroende av varandra. Inte minst i Sverige blir beroendet av omvärlden – som redan är 

stort – allt större.
1
 En anledning till detta är Sveriges inträde i EU 1994 samt en avreglering av 

finansmarknaden,
2
 vilket har bidragit till att handelshinder reducerats och därmed förenklat 

för organisationer att bredda sin verksamhet internationellt. Dessa förändringar har även 

inneburit att stora och små organisationer måste klara av internationell konkurrens, samtidigt 

som det innebär en möjlighet för organisationer att expandera verksamheten utomlands.
3
  

 

Sverige har i över 1000 år praktiserat utrikeshandel. Under flera århundraden exporterades 

framför allt varor såsom järn, koppar och tjära.
4
 Med tiden har det skett en förskjutning av 

Sveriges komparativa fördelar, genom att Sverige har skaffat sig framstående kunskap inom 

högteknologisk industriproduktion och kunskapsintensiva tjänster. Det har inneburit en 

förändring av exportvaror, från industriellt standardiserade produkter till högt kundanpassade 

teknologiskt komplexa produkter och framför allt tjänster.
5
   

 

Anledningen till att organisationer internationaliseras är oftast en följd av att de ser 

affärsmöjligheter eller problem i andra nationer. Detta leder till utlandssatsningar, genom 

exempelvis export och utlandsetableringar. Ytterligare anledningar att expandera utomlands 

kan vara att det är betydelsefullt för att nå tillväxt.
6
 Organisationer kan stöta på flertalet hinder 

                                                        
1
 Johansson, Jan & Blomstermo, Anders & Pahlberg Cecillia (2002), Företagets internationaliseringsprocess. 

Studentlitteratur: Lund. s. 7  
2
 Johansson et al. s.7 

3
 Gankema, Harold & Snuif, Henoch. & Zwart, Peter (2000), The Internationalization Process of Small and 

Medium-sized Enterprises: An Evaluation of Stage Theory. Journal of Small Business Management, Vol. 38, 

No. 4. s. 15 
4
 Johansson et al. s.23ff 

5
 Johansson et al. s.8 

6
 Johansson et al. s. 55 & Jobber, David (2004), Principle and Practice of Marketing. McGraw-Hill International 

Ltd: United Kingdom. s. 844f 
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och problem vid en internationalisering. Johansson et al. tar upp några faktorer vilka är av 

central betydelse vid en internationalisering, nämligen: 

 

”Förståelse för andra kulturer, språkkunskaper samt kunskap om institutionella faktorer 

såsom lagar, normer, värderingar och affärs-praxis...”
7
 

 

Dessa faktorer som försvårar eller hindrar en internationaliseringsprocess har använts av 

forskare för att försöka beskriva skillnader mellan Sverige och andra nationer, vilket sedan 

har illustrerats i indexet psykiskt avstånd. Faktorerna som används för att beskriva 

skillnaderna är utvecklingsnivå, affärslagstiftning, utbildningsnivå, vardagsspråk, affärsspråk 

och kultur. Forskarnas studier påvisade att organisationer vid en expandering utomlands först 

tenderade att söka sig till psykiskt närliggande marknader, med likheter i ovan nämnda 

faktorer, för att sedan vid framgång söka sig vidare till marknader med högre grad av psykiskt 

avstånd.
8
 Sveriges fem största exportnationer enligt SCB var i juni 2011 Tyskland, Norge, 

Storbritannien, Danmark och USA.
9
 Detta kan tyda på att många svenska organisationer först 

expanderar utomlands till psykiskt närliggande nationer, då nämnda nationer är psykiskt 

närliggande Sverige
10

.  

 

Studier angående psykiskt avstånd stämmer väl överens med Hofstedes studier angående 

nationalkultur.
11

 Hofstede menar att det inom nationer finns en variation mellan individer, 

men att det samtidigt finns struktur inom variationen vilken kan ses som en grund för 

ömsesidig förståelse individer emellan.
12

 Kultur ses som ett slags mönster vilket individer lär 

sig då de lever i en viss social kontext, exempelvis olika nationer. Det innebär att individer lär 

sig ett visst mönster av tankar och känslor samt tar till sig normer och värderingar för att 

passa in i kulturen.
13

 Det är av stor vikt vid internationaliseringsprocesser att ha en förståelse 

för dessa strukturer och mönster. En av orsakerna till att många internationella interaktioner 

inte fungerar beror nämligen på ignorans beträffande skillnader i den andra partens 

tänkesätt.
14

  

 

”I kulturen finns det ingen genväg till affärsvärlden”
15

 

 

Med tanke på det informationssamhälle vi lever i idag, kan en bild lätt målas upp av att 

världen krymper och att kulturella skillnader nationer emellan suddas ut. Vi har dock funnit 

                                                        
7
 Johansson et al. s. 18f 

8
 Hörnell, Erik & Vahlne, Jan-Erik & Widersheim-Paul, Finn (1973),  Export och utlandsetableringar. Almqvist 

& Wiksell: Stockholm. s. 218 & Johansson et al. s. 46 
9
 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____124061.aspx Hämtad 2011-09-12 

10
 Johansson et al. s. 62 

11
 Johansson et al. s. 62f 

12
 Hofstede, Geert & Hofstede, Jan Gert (2005), Organisationer och kulturer. Studentlitteratur AB: Lund. s.16f 

13
 Hofstede et al. s.16f & Schwarz, Shalom H.(1999), A Theory of Cultural and Some Implications for Work. 

Applied Psychology: An International Review, Vol.48. No.1. s. 25. 
14

 Fernandez, Denise Rotando & Carlson, Dawn S. & Stepina, Lee P. & Nicholson, Joel D. (1997), Hofstede´s 

Country Classification 25 Years Later. The Journal of Social Psychology, Vol. 137, No.1. s. 44 & Hofstede et al. 

s. 16 & 352 & Benedichte Meyer, Christine & Altenborg, Ellen (2008), Incompatible strategies in international 

mergers: the failed merger between Telia and Telenor. Journal of International Business Studies, Vol. 39. s. 511  
15

 Hofstede et al. s. 34 
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studier och litteratur
16

 vilka belyser att de kulturella skillnaderna fortfarande är väsentliga och 

att de ger upphov till problem vid internationaliseringsprocesser. 

1.1.1 Lean production och Abou Ab 

 

Lean production är en produktionsfilosofi och härstammar från japansk bilindustri.
17

 Eiji 

Toyoda – brorson till grundaren av Toyota Motor Corporation – begav sig under slutet av 

1940-talet till USA på studiebesök för att studera hur Ford tillverkade sina bilar.
18

 Ford var 

vid den tiden marknadsledare inom bilindustrin och i framkant med massproduktion.
19

 En 

anledning till detta var att Ford hade anammat Fredrick Taylors synsätt där arbetet skall 

standardiseras för att effektivisera sättet medarbetarna arbetar på.
20

 Efter studiebesöket insåg 

Toyota att de var tvungna att anpassa Fords produktionssystem till den japanska marknaden. 

En anledning till detta var att massproduktion innebar alldeles för mycket 

produktionsslöseri.
21

 Med denna insikt skapades grunden till The Toyota Production System 

(TPS), vilket Krafcik benämner Lean production.
22

  

 

I tillverkningssektorn är Lean production ett välkänt begrepp.
23

 Implementeringen av Lean 

production har dock blivit allt vanligare även utanför tillverkningssektorn, men det finns inte 

några färdigsydda framgångsmodeller för implementering i teknik- och 

tjänsteorganisationer.
24

 Lean production är en produktionsfilosofi som strävar efter att nå 

ständiga förbättringar samt effektiviseringar i organisationers verksamheter, genom att 

minimera slöseri inom verksamhetens processer och därigenom skapa ett ökat kundvärde.
25

 

Inom Lean production samverkar och bidrar samtliga delar i verksamheten till helheten, vilket 

innebär att det är vitalt att ha medarbetarna i centrum samt stödja dessa så att de ständigt 

strävar efter att förbättra verksamhetens processer.
26

 Lean production kan generera en 

                                                        
16

 Brock, Jürgen Kai-Uwe & Johnson, Jeffrey E. & Zhou, Josephine Yu (2011), Does distance matter for 

internationally-oriented small firms? Industrial Marketing Management, Vol. 40. s. 391f & Steenkamp, Jan-

Benedict E. M. (2001), The role of national culture in international marketing research. International Marketing 

Review, Vol. 18 No. 1. s. 30 & Nordström, Kjell A. (1991), The internationalization process of the firm: 

Searching for new patterns and explanation. IIB: Stockholm & Jobber s. 847 
17

 Krafcik, John F. (1988), Triumph of the lean production system. Sloan management review, Vol. 30, No.1. s. 

42ff 
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 Womack, James P. & Jones, Daniel T. (1990), The Machine that changed the world. Harper Perennial: New 

York. s. 47f & Liker, Jeffrey K. (2004a), The Toyota way – Lean för världsklass. Liber AB: Malmö. s. 41 
19

 Liker (2004a), s. 41ff 
20

 Larsson, Linus (2008),  Lean administration: Konsten att införa och praktisera Lean i administrativa 

stödprocesser. Liber AB: Malmö. s. 23f  
21

 Liker (2004a), s. 41ff 
22

 Krafcik s. 44  
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Management, Vol.41, No. 3. s. 277 
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fördubbling av verksamhetens produktivitet vid implementering i organisationer, samtidigt 

som genomloppstiden för hantering kan minskas med upp till 90 %.
27

  

 

Ett konsultföretag inom Lean är Abou AB – hädanefter Abou – som arbetar med innovativa 

Lean-lösningar inom IT, vilket innebär att deras produkter genomsyras av Lean-principer. De 

står nu inför en planerad internationaliseringsprocess, där målet är att nå ut med sina 

produkter på den europeiska marknaden under 2012. Abous produkter effektiviserar processer 

inom organisationers verksamheter via IT-lösningar, vilka från grunden bygger på Lean 

production. För att ta ett första steg ut på den europeiska marknaden är det viktigt, för Abou, 

att ha en vetskap om vilka marknader som är mogna för deras produkter, vilket i denna 

undersökning benämns som nationers marknadspotential. Abou är därmed i behov av en 

analys av marknaden samt en marknadsundersökning riktad mot potentiella kunder, i detta 

fall tjänsteorganisationer. Med denna kunskap kan Abou sedan bygga en grund för sin 

internationaliseringsprocess. 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Ett vanligt misstag som begås är att utgå ifrån att Lean production endast bygger på en 

uppsättning verktyg, vilka möjliggör ett effektivare arbetssätt.
28

 Därigenom bortses Lean-

kulturens fokus med människan i centrum, vilket kan generera att Lean production inte 

fungerar så effektivt som organisationerna eftersträvar. Lean-kulturen främjas genom ett 

principbaserat system där människokännedom och mänsklig motivation är i centrum, där 

framgång bland annat nås genom att ständigt utveckla ledarskap, skapa team, lägga upp 

strategier, skapa samarbete med leverantörer och sträva efter att bli en lärande organisation.
29

 

 

Liker har efter 20 års studier hos Toyota identifierat 14 principer – vilka har sin grund i att 

minimera slöseri och öka kundvärde – som han benämner The Toyota way. Genom att 

tillämpa dessa 14 principer kan en Lean-kultur främjas, vilket kan bidra till att Lean 

production fungerar framgångsrikt i organisationer.
30

  

 

Vidare kan kontextuella omständigheter påverka hur framgångsrikt Lean production fungerar 

i organisationer.
31

 Därav är det viktigt att skaffa sig en förståelse för hur kontextuella 

                                                        
27
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omständigheter kan påverka hur Lean production fungerar i organisationer.
32

 Kontextuella 

omständigheter utgörs exempelvis av organisationsstorlek, produktionsfaciliteter, 

förädlingsvärdet på produkterna, graden av repetitiv produktion samt produktionsvolym och 

produktbredd. Alla dessa kontextuella omständigheter har undersökts i tidigare studier.
33

  

 

Nationalkultur är ytterligare en kontextuell omständighet som kan påverka relationen mellan 

Lean production och hur framgångsrikt det fungerar i organisationer. Lean production 

härstammar, vilket tidigare nämnts, från Japan vars nationalkultur skiljer sig från den 

västerländska kulturen i Europa.
34

 Att inte ta hänsyn till Lean productions japanska ursprung 

vid implementering i västerländska organisationer kan leda till att den egna nationalkulturen 

blir en barriär som påverkar Lean production.
35

 Detta är något Toyota fick erfara när de skulle 

implementera Lean production i USA. 

 

”...challenges of creating the Toyota Way in a culture that was alien to many of their 

values.”
36

 

 

Vi har funnit studier
37

 som belyser behovet av vidare forskning för hur global och geografisk 

kontext påverkar arbetet med Lean production och vi fann inga artiklar som specifikt 

behandlade nationalkulturens påverkan på vilka Lean-principer som framträder i nationers 

organisationer. Därmed är nationalkulturens roll vid implementering av Lean production 

relativt outforskad. Rafferty
38

 påpekar också att organisationers implementering av Lean 

production påverkas av den underliggande nationalkulturen och studier
39

  belyser vidare att 

Lean production bör anpassas till den enskilda organisationen.  

 

Genom att skapa sig förståelse över hur Lean-principerna framträder i tjänsteorganisationer, i 

de undersökta nationerna, samt hur långt utvecklat arbetsprocessen med de olika Lean-

principerna är, kan Abou vid en internationaliseringsprocess vända sig mot de nationer med 

en marknadspotential för att främja Abous produkter. Vetskapen om vilka principer som 
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framträder kan även hjälpa till att specificera vilka produkter som skall exporteras till 

respektive nation.  

 

Som nämndes ovan kan marknadspotentialen i nationerna skilja sig åt. Det innebär i denna 

undersökning att nationernas organisationer i olika grad kan eftersträva Lean-principerna, 

samt att de kan ha kommit olika långt i sin utveckling av arbetsprocessen med dessa. Det kan 

leda till att organisationerna har behov av olika produkter för att arbeta med Lean. Därmed är 

det viktigt för Abou att ta hänsyn till nationernas marknadspotential.  

 

Ovanstående resonemang påvisar relevansen av att undersöka marknadspotentialen i de olika 

nationerna för Abous produkter, vilka är baserade på innovativa Lean-lösningar till IT. Det är 

vidare av stor vikt för Abou att skapa sig en förståelse för den andra partens tänkesätt, då det 

historiskt sett har skapats konflikter på grund av ignorans av nationalkulturella skillnader vid 

internationaliseringsprocesser.
40

 Som tidigare nämndes, i kulturen finns det ingen genväg till 

affärsvärlden. 

1.3 Problemformulering 

 

Då Abou planerar att expandera utomlands år 2012, är det intressant att undersöka vilka 

nationer som har en marknadspotential för produkter med innovativa Lean-lösningar till IT, 

samt hur nationalkultur påverkar vilka Lean-principer som framträder i tjänsteorganisationer i 

olika nationer. De frågeställningar undersökningen utgår ifrån är: 

 

 Hur påverkar nationalkultur vilka Lean-principer som framträder inom 

tjänsteorganisationer i olika nationer? 

 Hur ser marknadspotentialen i olika nationer ut för att främja Abous möjligheter att ta sig 

in på den europeiska marknaden?  

1.4 Syfte 

 

Syftet med undersökningen är att förklara hur nationalkultur påverkar vilka Lean-principer 

som framträder inom nationers tjänsteorganisationer, samt att förklara om dessa skiljer sig åt. 

Vi strävar även efter att beskriva marknadspotentialen hos nationer för att främja 

möjligheterna för Abou att ta sig in på den europeiska marknaden.  

1.5 Bidrag 

 

Vi avser med denna undersökning att bidra till en ökad kunskap för hur nationalkultur 

påverkar vilka Lean-principer som framträder inom nationers tjänsteorganisationer. 

Kunskapen ämnas även kunna bidra till marknadskunskap för Abou och därmed skapa en 

grund för dem att stå på vid en internationaliseringsprocess. 

                                                        
40
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1.6 Problemavgränsning 

 

Avgränsningar har varit nödvändiga i denna undersökning. En avgränsning är att endast 

undersöka hur nationalkultur påverkar vilka Lean-principer som framträder inom 

tjänsteorganisationer i Tyskland, Storbritannien och Frankrike. En medvetenhet finns att fler 

kontextuella omständigheter – likt branch, organisationsstorlek – kan påverka vilka Lean-

principer som framträder, men detta är en avgränsning som medvetet utförts för att öka 

kvaliteten på undersökningen. Vidare har en avgränsning av vilka nationer som undersökts 

varit nödvändig. Även här finns en medvetenhet att andra nationer skulle kunna bli aktuella 

vid en internationalisering för Abou och ha en större marknadspotential för att främja deras 

möjligheter att ta sig in på den europeiska marknaden. Med den aktuella kunskapen anser vi 

dock i samspråk med Abou att avgränsningen passar undersökningens syfte. Vidare kommer 

enbart tjänsteorganisationer att undersökas. Denna avgränsning har gjorts på önskan av Abou, 

då de vid en internationalisering ämnar söka sig till tjänsteorganisationer. Då Abou befattar 

sig med ett flertal produkter i sitt utbud har även en avgränsning utförts här, till produkter 

med utmärkande karaktärsdrag av Lean-principerna, vilka presenteras i avsnitt 2.11 Abous 

produkter. Ytterligare avgränsningar har genomförts i undersökningen, vilka beskrivs i 

metodkapitlet.  
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2. Teori 

I detta kapitel presenteras de teorier som utgör undersökningens teoretiska referensram. 

Beskrivningarna och figurerna i den teoretiska referensramen ligger vidare till grund för den 

empiriska datainsamlingen, samt analysen i undersökningen. 

2.1 Disposition av teoridelen 

 

I teoridelen, kapitel 2, kommer först en beskrivning av relevanta begrepp, i avsnitt 2.2, för 

denna undersökning. Därefter sker en genomgång av Toyota Production System och Lean 

production, i avsnitt 2.3, där dess ursprung från Japan och utveckling till en 

produktionsfilosofi som implementeras i organisationer över hela världen behandlas. Vi går 

även igenom en aspekt som ofta förbises vid implementeringen av Lean production i 

organisationer, nämligen Lean-kultur vilken främjas genom ett principbaserat system. Det 

principbaserade systemet bygger på ett antal principer, i denna undersökning bygger det på 14 

principer, vilka presenteras i avsnitt 2.4. 

 

Efter presentationen av Lean production och dess principer går vi in på hur nationalkultur – 

en kontextuell omständighet – kan påverka Lean production, i avsnitt 2.6. För att skapa en 

djupare förståelse för nationalkultur sker en genomgång av begreppen kultur och 

nationalkultur, i avsnitten 2.7 och 2.7.1. Därefter sker en genomgång, i avsnitt 2.8, av 

Hofstedes fem nationalkulturella dimensioner, vilka sedan appliceras på nationerna Tyskland, 

Storbritannien, Frankrike och Japan, i avsnitt 2.9.  

 

Efter genomgången av Lean production och nationalkultur kopplar vi samman teorierna i 

figur 2.8 som utgör undersökningens utgångspunkt och i en mognadsgradsmatris, i avsnitt 

2.10  och 2.11. Dessa ämnar förklara hur nationalkultur kan påverka Lean production samt 

beskriva marknadspotentialen i olika nationers tjänsteorganisationer för att främja Abous 

möjligheter att ta sig in på den europeiska marknaden. Slutligen presenteras utvalda produkter 

från Abou i avsnitt 2.12. Dessa kopplas samman med de Lean-principer som utgör 

utmärkande karaktärsdrag i respektive produkt, vilket därmed möjliggör en analys i 

mognadsgradsmatrisen.   

2.2 Definitioner av begrepp 

 

- Tjänsteorganisation – Att definiera begreppet tjänsteorganisation är komplicerat, 

skillnaden mellan tjänst och vara är inte alltid tydlig. Tjänster karaktäriseras dock av tre 

särdrag, nämligen att de är processer bestående av aktiviteter, vilka produceras och 

konsumeras – i någon mån – samtidigt och kunden deltar som medproducent i tjänstens 

produktionsprocess.
41

 I denna undersökning definieras tjänsteorganisationer som de 

organisationer vilka producerar tjänster som inte kan ses, smakas, höras eller kännas innan de 

                                                        
41
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servicekonkurrensen. Liber AB: Malmö. s. 62f 
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införskaffas.
42

 Hädanefter kommer tjänsteorganisationer enbart benämnas organisationer, 

förutom vid koppling till undersökningens problemformulering och syfte. 

- Produkter – Vid omnämnandet av produkter ses det som både varor och tjänster i 

uppsatsen. 

- Implementering av Lean – Med detta begrepp syftar vi i uppsatsen till att organisationer 

tar till sig Leans teorier och koncept för att förändra sin verksamhet. Med teorier och koncept 

åsyftas Lean-principer, Lean-kultur, Leanverktyg samt Just-in-time och Jidoka.  

- Främja en Lean-kultur – Med främja en Lean-kultur menas i denna undersökning att en 

Lean-kultur inte är ett tillstånd inom en organisation, utan en ständig resa mot perfektion som 

hela tiden måste främjas. Lean-kulturen främjas genom att organisationer omfamnar ett 

principbaserat system, i denna undersökning bestående av 14 principer där 

människokännedom och mänsklig motivation är i centrum. 

- Lean-principer som framträder – Innebörden av detta begrepp är organisationernas 

strävan efter Lean-principerna. Lean-principerna kan framträda – det vill säga eftersträvas - i 

en varierande grad i organisationerna.  

- Strävan efter Lean-principerna –  Med strävan efter Lean-principer menas 

organisationernas vilja att implementera Lean-principerna i organisationen. Det är därmed 

fristående från utvecklingen av Lean-principerna. 

- Lean-principernas utveckling i arbetsprocessen – Organisationer kan av olika 

anledningar ha utvecklat sin arbetsprocess med respektive Lean-princip olika långt. . 

Utvecklingen av Lean-principerna kan vara generell, det vill säga inte direkt kopplat till 

arbetet med Lean, vilket innebär att utvecklingen av standardisering, utveckla ledare etcetera 

redan kan ha skett i olika grad redan innan organisationen började arbeta med Lean.   

- Mognadsgrad – Genom att sammanställa organisationernas strävan efter varje Lean-princip  

med hur långt utvecklat arbetsprocessen med varje Lean-princip är, erfars en mognadsgrad för 

respektive Lean-princip nationsvis. 

- Marknadspotential – I denna undersökning sammanställs nationernas organisationers 

mognadsgrad i Lean-principerna med kravspecifikationerna för att Abous produkter på ett 

effektivt sätt skall implementeras i organisationer. Det leder till marknadspotentialen för 

respektive nation. 

2.3 The Toyota Production System 

 

Då vi i undersökningen ämnar att förklara hur nationalkultur kan påverka Lean-principernas 

framträdande, är det relevant att förstå hur Lean production uppkom. Därmed följer nedan en 

presentation av uppkomsten av Lean production. Våren 1950 åkte Eiji Toyoda –brorson till 

Toyota Motor Corporations grundare  – på ett tre månader långt studiebesök till Fords 

anläggning i Detroit, USA, dåtidens största och mest effektiva tillverkningsanläggningen i 

världen.
43

 Anledningen till studiebesöket var nämligen att Toyota var i behov av att öka 

produktiviteten i sina arbetsprocesser.
44

 Inom bilindustrin var Ford marknadsledare och låg i 
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framkant vad gällde massproduktion.
45

 Massproduktion baseras på principen kvantitet, där 

mer är bättre. Varje enhet inom organisationen tillverkar sin del till produkten efter eget 

schema. När delen är klar förmedlas den till nästa enhet, vilket resulterar i stora produktlager 

vid varje enhet. Produktlagren leder till att enheterna skyddas från varandra. För om en enhet 

slutar fungera eller saktar ned, påverkar inte det övriga enheter förrän produktlagret tar slut.
46

 

 

Eiji Toyoda och hans produktionsansvarige Taiichi Ohno – Toyota Production Systems (TPS) 

grundare – konstaterade dock snabbt att massproduktion aldrig skulle fungera i Japan och hos 

Toyota. Däremot såg de potential till förbättringar i produktionssystemet hos Ford och tog 

med sig dessa idéer tillbaka till Japan.
47

 Att massproduktion aldrig skulle fungera i Japan 

berodde delvis på att det genererade alldeles för mycket produktionsslöseri, vilket japanska 

organisationer i allmänhet och Toyota i synnerhet inte hade råd med.
48

 Situationen för Toyota 

skilde sig vidare markant från Fords. Toyota hade nämligen en liten produktion, ett stort 

utbud av bilmodeller att producera, en arbetskraft som inte kunde behandlas likt en rörlig 

kostnad och brist på kapital för att införa automatisering.
49

 Detta bidrog till att Toyota 

implementerade ett nytt koncept i sin organisation, nämligen TPS. TPS benämns numera Lean 

production, vilket för första gången användes i vetenskapliga sammanhang 1988 av Krafcik.
50

 

Womack, Jones och Ross populariserade sedan begreppet Lean production genom sin bok 

”The machine that changed world”.
51

 En av anledningarna till att de fortsatte använda 

begreppet Lean berodde på att de ville undvika nationsspecifika associationer,
52

 då TPS kan 

associeras i allt för hög grad med Toyota och Japan.  

2.3.1 Lean production 

 

Lean production är en produktionsfilosfi med utgångspunkt i Fords produktionssystem, men 

som därefter har vidareutvecklats och anpassats till Toyota och den japanska kulturen.
53

 En av 

hörnstenarna i Lean production är att minimera muda, som absorberar resurser men inte 

skapar något värde i verksamheten.
54

 Muda är den japanska termen för slöseri och innefattar 

såväl tid som materiella och mänskliga resurser.
55

 När Lean production implementeras rätt i 

organisationer skapas en arbetsprocess där organisationer kan producera mer och mer, med 

mindre och mindre resurser – utrustning, tid, utrymme och mänskliga resurser – och samtidigt 

komma närmare och närmare ett sätt att ge kunderna det värde de efterfrågar.
56
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Lean production definieras i denna undersökning som en produktionsfilosofi, med en ständig 

strävan efter att nå förbättringar samt effektiviseringar genom att minimera slöseri inom 

arbetsprocessen i organisationer, för att skapa ett ökat kundvärde.
57

 För att minimera slöseri 

och skapa ett ökat kundvärde kan organisationer kombinera Leans två grundläggande 

metoder, Just-In-Time (JIT) och Jidoka,
58

 vilket illustreras i figur 2.1. Den första 

grundläggande metoden JIT innebär kortfattat att rätt produkter skall levereras i rätt tid och i 

rätt mängd. Detta kan nås i organisationen genom att använda processflöden, dragande 

system, standardisering och takttid.
59

 JIT riktar sig inte enbart mot den interna distributionen i 

organisationen, utan även mot den externa distributionen. Med extern distribution åsyftas 

leveranser mellan organisationen och leverantörer.
60

 Jidoka, även känt som Autonomation
61

, 

är en kombination av mänsklig intelligens och automatisering av maskiner, för att undvika att 

producera defekta produkter.
62

 Detta innebär en utveckling av produkter, processer och 

maskiner som per automatik undviker att fel uppstår i processen eller att någon annan form av 

slöseri uppstår.
63
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För att organisationen skall nå dessa två grundläggande metoder har det utvecklats ett antal 

Leanverktyg vilka organisationer kan använda sig av. Syftet med dessa verktyg är att förenkla 

arbetet, öka kvaliteten, reducera ledtider och få medarbetarna att fokusera på prestationer som 

leder till värdeökning.
64

 Verktygen kan ses likt metoder eller arbetssätt organisationer kan 

använda sig av, men vi väljer att endast benämna dem som Leanverktyg.
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Just-In-Time Jidoka 

Eliminering av slöseri 

Ökat kundvärde 

Figur 2.1 Grundstenar för att eliminera slöseri och nå ett ökat kundvärde 

Källa: Lärkhammar, Daniel & Ahlén-Lindahl, Linda (2010), Lean: Från Toyotas produktionssystem 

till Hallsbergs kommun, Örebro Universitet: Handelshögskolan. s. 19 (Egen modifikation) 
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Ett axplock av Leanverktyg som omnämns i litteratur och studier är; 5S, Kaizen, 

Värdeflödeskartor, Kanban och Takttid. Verktyget 5S används för att organisera 

arbetsplatsen, där S:en står för; sortera, strukturera, städa, standardisera och skapa vana. 

Kaizen betyder bokstavligt talat ”förändra till det bättre”. Det kan ses som en process för att 

identifiera och eliminera slöseri samt ständigt jobba för kontinuerlig förbättring. Verktyget 

värdeflödeskartor är en visuell presentation på ”en sida” och visar material- och 

informationsflöden, vilket leder till identifiering av förbättringsmöjligheter och eliminering av 

slöseri. Kanban är ett verktyg  för att reglera ett dragande system. Toyota använder sig av 

Kanban som ett signalsystem för att signalera produktionsstart. Takttid används för att 

etablera en länk mellan marknadens efterfrågan och organisationens processer, därmed styrs 

produktionen av kundernas efterfrågan.
65

  

 

För att dessa verktyg ska bidra till att Lean production fungerar framgångsrikt – minimera 

slöseri och öka kundvärde – i organisationen, krävs det att organisationen främjar kulturen 

Lean production bygger på.
66

 Denna kultur kommer vidare i uppsatsen att benämnas Lean-

kultur, som främjas genom ett principbaserat system
67

. För att åskådliggöra detta används 

figur 2.2, bestående av fem steg för att Lean production skall fungera framgångsrikt. Det 

första steget är att omfamna ett principbaserat system, det vill säga Lean-principer. Därmed 

främjas Lean-kulturen vilket är steg två, vilket beskrivs i avsnitt 2.3.2 Lean-kultur. Det tredje 

steget blir att införa Leanverkygen. Genom att följa dessa tre steg uppnås det fjärde steget, JIT 

och Jidoka i organisationen. Det kan innebära att slöseri minimeras och kundvärdet ökar, 

vilket illustreras i figuren nedan. 

                                                        
65
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Vidare implementeras numera teorierna och koncepten inom Lean production – Lean-kultur, 

Lean-principer, Leanverktyg samt JIT och Jidoka – i en allt högre grad även utanför 

tillverkningssektorn.
68

 Det leder till att Lean production anpassas till specifika situationer som 

exempelvis olika sektorer.
69

 Detta har i sin tur genererat att Krafciks ursprungliga benämning 

Lean production anpassats till den sektor det implementeras i, vilket har resulterat i 

benämningar som Lean management system, Lean manufacturing, Lean product development 

och Lean administration.
70

 I denna uppsats kommer Lean production fortsättningsvis enbart 

benämnas Lean, oavhängt att det är tjänstesektorn som berörs.   

2.3.2 Lean-kultur 

 

Implementeringen av Lean i organisationer bör ses som en ständig resa. Delvis på grund av 

Leans omfattning och varaktighet, men även symboliskt då Lean innebär en strävan mot 

perfektion vilket är en ständig resa utan slutdestination.
71

 För att organisationer skall kunna 

starta sin resa med Lean mot perfektion, krävs det att de lägger stor vikt vid att främja en 

Lean-kultur. Därefter kan de gå vidare med att införa Leanverktygen och först efter detta kan 
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Figur 2.2 Fem steg för Lean production 

Källa: Dennis, Pascal (2010), The Remedy: Bringing Lean thinking out of the factory to transform the entire 
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organisationer förvänta sig att Lean ger ett önskvärt resultat.
72

 Denna ”Lean-resa” mot 

perfektion illustreras i figur 2.3: 

 

 

Det är vanligt att organisationer hoppar över det första steget i figur 2.3, att omfamna det 

principbaserade system som Lean bygger på och enbart inför Leanverktygen.
73

 För att 

Leanverktygen skall fungera så effektivt som möjligt krävs det, vilket nämndes i föregående 

avsnitt, att organisationen främjar en Lean-kultur. Efter tid förskjuts insatsen från att främja 

en Lean-kultur till att införa Leanverktygen i organisationen. Att främja en Lean-kultur kräver 

till en början en stor insats av organisationen,
74

 med insats åsyftas exempelvis nedlagt arbete 

från organisationen och finansiering. 

 

Flertalet forskare belyser att grundstenen för att implementera Lean och för att det skall 

fungera tillfredsställande är att medarbetaren är i centrum i organisationen.
75

 Det visar även 

nedanstående citat på, då Taiichi Ohno var i stort behov av medarbetarna vid 

implementeringen av Lean i Toyota.   

 

”But to make this system work at all (...) Ohno needed both an extremely skilled and a highly 

motivated workforce.”
76

 

 

Vid främjandet av en Lean-kultur omfamnas ett principbaserat system,
77

 som bygger på att 

människokännedom och mänsklig motivation är i centrum. Kulturen främjas bland annat 
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Figur 2.3 “Leanresa” mot perfektion  

Källa: Hoyte, David S. & Greenwood, Regina A. (2007), Journey to the north face: A guide to business 
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genom att utveckla ledarskap, skapa team, lägga upp strategier, få ut maximalt av 

medarbetarnas kunskaper, skapa samarbete med leverantörer och jobba mot att bli en lärande 

organisation.
78

 

 

En forskare som har definierat 14 principer, vilka beskrivs nedan, inom Lean  efter att ha 

studerat Toyota  är som tidigare nämnts Liker. Genom att använda sig av dessa 14 Lean-

principer kan organisationer främja Lean-kulturen.
79

 Det är resonabelt att anta att liknande 

värderingar som finns inom Toyotas organisationskultur är relevanta, för alla organisationer 

intresserade av att på ett framgångsrikt sätt implementera Lean.
80

  

2.4 Lean-principer 

 

I detta avsnitt behandlas Likers 14 Lean-principer som främjar en Lean-kultur, vilka har sin 

utgångspunkt från Toyota som är verksamt inom produktionssektorn. Därav kommer litteratur 

och studier som påvisar Lean-principernas relevans för tjänstesektorn att komplettera samtliga 

Lean-principer samt andra studiers syn för att stärka principernas relevans. För varje princip 

kommer utmärkande egenskaper – hädanefter benämnt attribut – att presenteras. 

2.4.1 Långsiktigt tänkande 

 

Den första principen innebär att organisationer skall basera sina beslut på långsiktigt 

tänkande, även om det sker på bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål.
 81

 Värderingarna 

som skall styra organisationer för att främja en Lean-kultur med långsiktigt tänkande följer 

enligt citatet:  

 

”Gör det rätta för företaget, för de anställda, för kunderna och för samhället som helhet.”
82

 

 

Dessa värderingar innebär att organisationer skall se sig själva som en del i ett större 

sammanhang, vilket lägger grunden till övriga principer inom Lean. Principen Långsiktigt 

tänkande saknas i majoriteten av de organisationer som försöker implementera Lean. 

Långsiktigt tänkande innebär att leda organisationen till nästa nivå genom att generera ökat 

värde till såväl kund, samhälle och medarbetare.
83

 Detta nås bland annat genom att 

organisationen ständigt utmanar sig själv.
84
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Att generera ett ökat värde och göra det rätta för kunden kan uppnås genom att ständigt ha 

hög kvalitet på produkter, samt ersätta missnöjda kunder för oangelägenheter även om detta 

sker på bekostnad av kortsiktiga mål.
85

 

 

I Toyotas amerikanska programförklaring går det att utläsa att Toyota skall bidra till 

ekonomisk tillväxt för samhället och USA. Detta eftersträvas genom att exempelvis skänka 

pengar till lokala organisationer och ta ett ansvar för omgivningen, samt att aldrig kränka 

medmänniskor. 
86

   

 

För att göra det rätta för medarbetarna är det viktigt att inte bara i teorin prata om att 

mänskliga resurser är den viktigaste tillgången, det är viktigt att även visa det i praktiken. 

Toyota efterlever detta genom att ständigt försöka vinna medarbetarnas förtroende. De ser 

exempelvis till att medarbetarna får behålla sina arbeten trots att det sker på bekostnad av 

kortsiktiga ekonomiska mål.
87

 Genom att använda ett långsiktigt perspektiv blir inte Lean vid 

implementering ett sätt att ”pigga upp” medarbetarna och skapa engångseffekter för 

kortsiktiga mål, utan istället läggs fokus på att ständigt utveckla medarbetare. Det kan i sin tur 

skapa en kontinuitet och leda till trygghet och framgång.
88

   

2.4.2. Kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan 

 

Principen innebär att organisationer skall skapa kontinuerliga processflöden i verksamheten 

som för upp problem till ytan, det vill säga att problemen identifieras.
89

 I organisationerna 

fungerar processflödet genom att alla arbetsmoment är sammanlänkade. Det leder till att det 

uppstår mer team-work, snabbare återkoppling till kvalitetsproblem, styrning av processen 

och krav på medarbetarna att lösa problem direkt, tänka och utvecklas. Därigenom kan tiden 

för att producera en produkt kortas ned och det leder till lägre kostnader, kortare leveranstid 

och samtidigt högre kvalitet.
90

 Studier belyser
91

 att det även är viktigt med 

informationsflöden, det vill säga att all information följer ett standardiserat och specificerat 

flöde.   

 

I kontinuerliga processflöden kontrolleras kvaliteten i varje process, skulle en medarbetare 

missa en felaktighet kan en medarbetare i nästkommande process upptäcka problemet och 

föra upp det till ytan.
92

 För att detta skall fungera är det av stor vikt att alla arbetsmoment i 

organisationen är sammanlänkade och arbetar i samma takt.
93

 Ett problem som kan uppstå vid 
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införandet av sammanlänkande flöden i processen är att organisationerna inför ett så kallat 

falskt flöde. Ett falskt flöde innebär att organisationen tror att de infört ett flöde med 

sammanlänkade processer, men vid närmare betraktelser är det endast fristående processer.
94

 

Därav är det viktigt att kritiskt granska sammanlänkningen av arbetsprocesserna i 

organisationerna. 

 

Ytterligare ett problem vid införandet av kontinuerliga processflöden är att det är vanligt att 

organisationer överger det, när de ser att problem kommer upp till ytan och att det medför 

kostnader. Men ett kontinuerligt processflöde skall leda till att problem i processer, framför 

allt i början, kommer upp till ytan vilket bidrar till att tillfälliga besvär och kostnader 

uppkommer.
 95

 Det kan leda till att organisationer ger upp flödesprocessen, men i det långa 

loppet resulterar det i bättre resultat. Därmed är det viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv vid 

införandet av sammanlänkade processflöden.
96

 

2.4.3 Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion 

 

Lean handlar om att eliminera lager, inte hantera dem. Det kan uppnås genom att 

organisationer endast producerar det kunden efterfrågar, istället för att arbeta mot en prognos 

på efterfrågan. För att endast producera det kunden efterfrågar kan ett dragande system, pull 

system, användas.
97

 Ett dragande system i sin renaste form innebär att all produktion sker mot 

kundorder. Dock krävs det i praktiken ofta en viss buffert, då det finns naturliga avbrott i 

flöden.
98

 Ett verktyg som kan användas för att reglera ett dragande system är, vilket tidigare 

nämnts, Kanban som är ett signalsystem och signalerar när produkten skall börja produceras.  

 

Att det inom Lean ses så allvarligt på överproduktion – slöseri – är för att det i sin tur leder till 

slöseri som överlager, defekter, onödiga arbetsmoment, onödiga transporter eller 

förflyttningar, väntan och överarbetning eller felaktig bearbetning. Lean strävar, vilket 

tidigare nämnts, efter att ständigt minimera slöseri. Därav är en av de viktigaste principerna 

att låta efterfrågan styra produktionen för att undvika överproduktion.
99

 Inom tjänster kan 

överproduktion exempelvis bestå av att fakturor betalas före förfallodatum, rapporter 

produceras som inte längre efterfrågas eller att genomföra personalundersökningar utan att ta 

hand om resultatet. Både internt och externt inom tjänstesektorn är det viktigt att endast 

producera det kunden efterfrågar.
100

  

2.4.4 Jämna ut arbetsbelastningen 

 

Inom Lean finns tre stycken ”M” som tillsammans bildar ett system för att jämna ut 

arbetsbelastningen. vilket illustreras i figur 2.4. Det första M:et, Muda, vilket nämndes i 
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avsnittet 2.3.1 Lean production, är en av hörnstenarna inom Lean. Muda innebär slöseri och 

detta skall minimeras i så hög grad som möjligt. Det andra M:et är Muri, vilket innebär 

överbelastning av medarbetare och maskiner. Det sista M:et är Mura och syftar till 

ojämnheter i produktionsnivåerna. Ojämnheter såsom brist på arbete och ibland mer arbete än 

vad medarbetare och maskiner har kapacitet att hantera.
101

 

 

 
För att jämna ut arbetsbelastningen för medarbetarna och skapa ett balanserat arbetsflöde är 

det fundamentalt för organisationer att använda Heijunka. Heijunka innebär utjämning av 

produktion för såväl produktmix som produktionsvolym. Detta leder i sin tur till högre 

kvalitet, produktivitet och ständiga förbättringar i organisationen, genom att överutnyttjande 

och underutnyttjande av medarbetare elimineras.
102

 Vi har funnit litteratur och studier
103

 som 

belyser två åtgärder tjänsteorganisationer kan använda för att jämna ut arbetsbelastningen. 

Dels att avsiktligt passa in efterfrågan i en genomtänkt och utjämnad planering samt sätta upp 

standardtider för hur lång tid utförandet av de olika tjänsterna skall ta i anspråk.  

 

Genom att planera efterfrågan kan arbetsbelastningen jämnas ut. Detta kan uppnås via 

kommunikation med kunder.
104

 Exempelvis anpassar sig både patienten – kunden – och 

läkaren efter varandra. Anledningen till att läkaren vill planera arbetsbelastningen är för att 

därigenom öka kvaliteten och produktiviteten på tjänsten samt för att få en jämn inkomst.
105

  

 

Det är även viktigt att standardisera tjänstens tidsåtgång. Utan en standardisering av tjänstens 

tidsåtgång kan inte organisationer planera sin arbetsbelastning. Ett sätt att hålla dessa tider är 

att medarbetarna har en standardiserad kompetens, där alla klarar av att utföra tjänsten under 

en liknande tidsåtgång.
106
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2.4.5 Lös problem direkt 

 

Denna princip innebär en arbetsprocess för att säkerställa kvalitet från början. Principen 

handlar om att få medarbetarna att förstå vikten av att föra upp problem till ytan när de 

uppstår, det vill säga identifiera problem, så att dessa kan lösas snabbt. Organisationen måste 

förstärka för medarbetaren att kvalitet är var och ens ansvar.
107

 Det går nämligen inte att 

kompromissa med kvaliteten då detta kan minska värdet för kunden. Att skapa kundvärde är 

en del av filosofin Lean bygger på och därav är det av stor vikt att chefer uppmuntrar 

medarbetarna att påtala problem och brister direkt, så de kan lösas snabbt.
108

  

 

”No problem is a problem”
109

 

 

Att hitta problem i verksamheten skall inte leda till problem för medarbetaren som påtalar 

problem eller brister. Likt citatet ovan visar är det väsentligt för organisationer att sträva efter 

att finna sina problem när Lean praktiseras.
 110

 

 

Ett sätt för att lösa problemen direkt och därigenom säkerställa kvaliteten är genom att bygga 

upp ett tankesätt i organisationen där produktionen saktas ned så allt blir rätt från början, 

vilket innebär att roten till problemet kan elimineras. Ytterligare ett sätt för att säkerställa 

kvaliteten är att försöka förutse problem i olika arbetsprocesser innan problemen uppstår. 

Ibland kan en god idé vara att ta en time-out och fundera på syftet med arbetsprocessen.
111

 

Organisationen kan även schemalägga tid för medarbetarna att analysera, förebygga och 

åtgärda problem.
112

   

2.4.6 Standardisering 

 

När arbetsprocesser standardiseras blir de samtidigt stabiliserade. Detta i sin tur genererar att 

ständiga förbättringar i arbetsprocessen kan uppnås då medarbetaren kan upptäcka brister i 

processens standardiserade arbetssätt.
113

 Standardisering har funnits under en lång tid och 

Henry Ford använde sig av standardisering redan vid Fords införande av massproduktion. 

Henry Fords ursprungliga syfte med standardisering har dock med tiden blivit misstolkad. 

Hans ursprungliga intentioner, se nedanstående citat, stämmer väl överens med hur Toyota 

idag använder sig av standardisering för att sträva mot Lean. 
114
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”Dagens standardiserade arbetssätt är det nödvändiga fundament på vilket morgondagens 

förbättringar kommer att vila.(...) Men om ni tänker på standardisering som någonting som 

begränsar, då upphör framstegen.”
115

   

 

Ur citatet kan utläsas att det är viktigt att standardiseringen inte blir något som hämmar 

medarbetaren, vilket strängt standardiserade arbetssätt kan resultera i. När standardisering 

används inom Lean är det viktigt att medarbetarna själva får skriva ned beskrivningen som 

leder till det standardiserade arbetssättet, vilket innebär att medarbetarna själva utformar och 

bygger in kvalitet i arbetsprocessen.
116

 Det är en av de stora skillnaderna jämfört med hur 

standardisering praktiseras inom Tayloristiska organisationer, där medarbetaren ses likt ett par 

armar som tar order.
117

 En kritisk punkt vid standardisering av arbetsprocesser inom 

organisationer som implementerat Lean – hädanefter benämnt Lean-organisationer – är att ett 

visst mått av flexibilitet måste tillåtas. Standarder skall vara så pass specifika att de kan ses 

som en vägledning för medarbetare, men samtidigt tillåta medarbetare flexibilitet så att de kan 

få en frihet att förbättra arbetsprocesserna genom sin kreativitet. Det är nämligen genom en 

standardisering av arbetsprocesser medarbetare kan se möjligheter, genom sin kreativitet, att 

förbättra arbetsprocesserna.
118

  

 

”There can be no improvement where there are no standards” 
119

 

2.4.7 Visuell styrning 

 

Visuell styrning är likt de tidigare principerna användbart i organisationer för att förbättra 

arbetsprocesserna. Genom att arbetsprocessen visualiseras kan medarbetare och chefer se om 

avvikelser förekommer, det är dock viktigt att arbetsprocessen standardiseras för att kunna 

urskilja avvikelser. Skulle avvikelser förekomma kan medarbetare och chefer använda det 

visuella styrmedlet för att upptäcka fel och därigenom förbättra flödet.
120

 Visuell styrning kan 

ske via en visuell presentation på ”en sida” eller en större digital skärm för att visa material- 

och informationsflöden. När organisationer använder sig av visuell styrning ökar 

möjligheterna för att inga problem förblir dolda – om de andra principerna efterföljs i 

organisationen – då medarbetare och chefer med en enda blick kan urskilja avvikelser och 

arbeta på ett proaktivt sätt.
121

  

 

För att ett visuellt styrsystem skall vara effektivt och bidra till att öka produktiviteten, hålla 

produktionstider, underlätta kommunikationen och sänka kostnader krävs det att 

informationen som visualiseras inte stannar hos cheferna utan kommuniceras ut till 

medarbetarna, exempelvis via stora digitala skärmar.
122
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2.4.8 Teknik skall vara pålitlig och utprovad 

 

Titeln på denna princip kan antyda att Lean är en produktionsfilosofi som är bakåtsträvande 

och inte öppen för ny innovativ teknik, så är dock inte fallet. Att denna princip är en grund för 

Lean bygger på att när nya tekniska system generellt införs i organisationer, är det stor risk att 

kvalitetsproblem uppstår, produktionen störs och teknikavdelningen får ständigt rycka ut för 

att få systemet att fungera.123  

 

Det är fel att anta att Lean-organisationer ska utesluta ny eller oprövad teknik. Skillnaderna är 

att Lean-organisationer provar och utvärderar tekniken noggrant för att den skall tillföra ett 

värde till arbetsprocesserna och stödja medarbetarna.
124

 För att tekniken skall uppfylla 

ovanstående kriterier skall den testas av såväl chefer, IT-tekniker som berörda medarbetare. 

Därefter sker en gemensam utvärdering av tekniken. Om konsensus nås införs tekniken 

snabbt i organisationen. Genom att medarbetarna är delaktiga vid anskaffandet av den nya 

tekniken medför det minskat motstånd vid införandet, vilket annars är vanligt 

förekommande.
125

 

2.4.9 Utveckla ledare 

 

Vid implementering av Lean är det viktigt att cheferna förstår och lever efter den 

principbaserade Lean-kulturen. Ser medarbetarna att chefen lever efter principerna blir det 

lättare för chefen att leda medarbetarna så att även de tar till sig principerna. Därigenom kan 

chefen utveckla individer så att de utnyttjar sin tankeförmåga och blir starkare medarbetare.
126

 

En aspekt för att nå detta är genom att organisationen utvecklar ledare inom organisationen 

istället för att plocka in ledare från utsidan av organisationen.
127

 

 

Ett viktigt attribut chefer skall inneha är en grundlig förståelse för det dagliga arbetet, vilket 

genererar att medarbetarna respekterar cheferna för deras kunskaper och ser dem som 

föredömliga ledare. Medarbetarna skall i största möjliga mån styras av att cheferna stöder och 

leder genom att ställa frågor om situationen och vilken strategi medarbetaren använder sig av. 

De skall vidare besitta en förmåga att lära, utveckla, motivera och leda medarbetare.
 128

 Ett 

ytterligare attribut är att cheferna skall vara passionerade och skapa rätt struktur, beteenden 

och metoder för att kunna utveckla medarbetarna. Chefernas engagemang skall visas 

kontinuerligt genom investeringar i medarbetare och genom att de litar på sina egna 

medarbetares problemlösningsförmåga.
129
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2.4.10 Utveckla enastående människor och team 

 

Redan när Lean grundades var det ett system med respekt för individen. Lean handlar 

fortfarande, på 2000-talet, om att respektera medarbetare och att ständigt utmana dem.
130

   

 

För att ständigt utmana och utveckla medarbetarna krävs det att de är motiverade.
131

 Toyota 

arbetar efter ett flertal motivationsteorier som de sedan anpassat till sin situation. Det bygger 

på att människans behov styrs av såväl inre motivation där arbetets inneboende karaktär 

motiverar denna, samt yttre motivation där faktorer som belöningar och straff styr 

motivationen.
132 

 

 

Organisationer som tillämpar Lean kan till exempel utveckla medarbetare genom att 

tillgodose deras grundbehov och ge dem en säker anställning samt se till att arbetet bedrivs i 

en kontrollerad miljö. Ytterligare aspekter för att motivera medarbetarna är att utforma 

arbetsuppgifter som är utmanande och att medarbetarna får ett visst ansvar och befogenhet 

över sitt arbete. Cheferna kan även föra en ständig utvärdering gemensamt med medarbetaren 

angående deras prestation och komma med kontinuerlig feedback på framsteg.
133

 Träning och 

utveckling av medarbetare är kritiskt för implementering av Lean.
134

 Om alla dessa steg 

åtföljs leder det till att medarbetarna utvecklas och det i sin tur kan leda till ständiga 

förbättringar inom organisationen.
135

 

 

Individer har vidare ett socialt behov enligt motivationsteorierna, detta kan tillgodoses via att 

medarbetare arbetar i team. Inom Lean är arbetet utformat för att stödja team.
136

 Det är dock 

viktigt att påpeka att det är var och en av medarbetarna som står för det värdehöjande arbetet 

inom teamen. Det krävs att organisationer utvecklar en balans mellan arbete i team och 

individuellt arbete. För det är teamen i Lean-organisationer som samordnar arbetet, motiverar 

varandra och lär sig av varandra.
137

 Genom att arbeta i team kan organisationer nå ökad 

kvalitet, lägre kostnader och kortare ledtider.
138

 Vid utformandet av en miljö som främjar 

team-arbete är det viktigt att mellanchefer ändrar fokus från att vara kontrollerande och 

beslutstagande till en roll där denna lyssnar, uppmuntrar, lär ut och coachar medarbetarna.
139
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Det tar tid att utveckla ett enastående team. Med det menas att teamet måste utvecklas med 

tiden för att individerna tillsammans skall bli högpresterande.
 140

 Fyra steg finns för att 

beskriva ett teams utveckling, nämligen orientering, missnöje, integration och produktion.
141

 I 

de två första stegen krävs det att teamen får ett starkt stöd av chefen för att kunna utvecklas, 

medan teamen i de två sista stegen klarar sig utan ett större stöd av chefen. När teamet har 

utvecklats genom dessa steg kan det fungera som ett enastående team.
142

     

2.4.11 Respektera leverantörer och partners 

 

Denna princip betonar vikten av att organisationer har ett nätverk av leverantörer och partners 

– hädanefter benämns enbart leverantörer – kring sig som strävar efter Lean. Det räcker 

därmed inte att endast utveckla medarbetare och chefer inom den egna organisationen enligt 

den principbaserade filosofin.
143

 Genom att den egna organisationen tar hand om sina 

leverantörer i nätverket och etablerar långsiktiga relationer kan samtliga parter växa genom 

ömsesidig nytta.
144

    

 

För organisationer är det viktigt att visa samtliga leverantörer respekt samt föra en 

kontinuerlig dialog så att de är integrerade i tänkesättet att leverera rätt produkter, vid rätt 

tidpunkt och i rätt mängd. Ur Toyotas perspektiv innebär respekt gentemot leverantörer att ha 

höga förväntningar på dem, behandla dem rättvist samt att undervisa dem.
145

 Undervisningen 

kan i Toyotas fall exempelvis gå till så att en rådgivare från Toyota besöker en leverantör för 

att undervisa hur deras processer kan förbättras.
146

 

 

En viktig aspekt för att visa leverantörerna respekt är att inte byta leverantör för att det finns 

möjligheter att reducera sina egna kostnader. Det är viktigt att väga in kvaliteten på de 

produkter leverantören producerar, vilket kan påverkas om leverantören ständigt måste sänka 

sina produktpriser. Som nämnts tidigare så är en av grundstenarna inom Lean att ge ett ökat 

värde till kunden, att endast fokusera på priset och riskera sämre kvalitet är därför inte 

förenligt med Lean.
147

 Om organisationen är i stort behov av att sänka sina 

leverantörskostnader, så visar denna princip på att det kan ske genom att undervisa Leans 

principbaserade system för leverantörer inom nätverket. 
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2.4.12 Gå och se med egna ögon 

 

Grunden i denna princip är att chefer i organisationer skall iaktta det som sker inom 

verksamheten med egna ögon, med ett öppet sinne och utan förutfattade meningar. En chef 

kan inte vara säker på att verkligen ha skapat sig rätt förståelse, för ett arbetsrelaterat problem, 

genom att enbart använda sig av tabeller och siffror. Tabeller och siffror ger inte svar på 

relevanta frågor chefen bör ställa sig för att lösa problemen, det krävs en djupare insikt som 

enbart kan nås genom att betrakta med egna ögon för att nå källan till problemet.
148

 

 

Den djupare förståelse som ges av att själv betrakta är viktig för att sedan kunna analysera och 

kritiskt utvärdera det som händer i de värdeskapande processerna. För att kunna nå den 

djupare förståelsen så krävs det att chefer förstår flödesprocesser, standardiserade arbetssätt 

och de andra principerna en Lean-organisationen strävar efter. Ett sätt att skapa sig denna 

kunskap är genom att ”smutsa ner sig”, det vill säga medverka praktiskt i arbetsprocessen.
149

 

2.4.13 Fatta beslut långsamt och i konsensus, verkställ snabbt 

 

Att fatta beslut långsamt och i konsensus innebär att det är viktigt för organisationer att 

noggrant överväga samtliga beslutsmöjligheter och föra en dialog med alla berörda parter 

innan ett beslut fattas. När beslut har fattats skall det gå snabbt att införa dessa i 

organisationen.
150

 Att föra en dialog med alla berörda parter och nå konsensus är en viktig 

aspekt som bortses av många organisationer. Det är vanligt att berörda parter är isolerade och 

endast ser till sitt eget bästa och inte till organisationen som helhet.
151

 

 

Anledningen till att beslut skall fattas långsamt är för att undvika att fatala misstag begås i 

beslutsfattandet. Det är viktigt att gå igenom olika alternativ och möjliga utfall för att därmed 

öka sannolikheten att ta rätt beslut och inte behöva rätta till misstag i efterhand.
152

 När väl 

beslut har fattats skall införandet av dessa ske snabbt för att sedan söka sätt att standardisera 

dessa. 

2.4.14 Bli en lärande organisation 

 

Liker menar på att det största erkännandet en organisation kan få idag är att bli kallad för en 

”lärande organisation”. Begreppet ”lärande organisation” blev allmänt känt genom Peter 

Senges bok The Fifth Discipline. En viktig del av en lärande organisation är att utveckla, 

förmedla och tillämpa ny kunskap. 
153

 

 

För att bli en lärande organisation krävs det att organisationens inlärningskapacitet utvecklas 

och växer med tiden, så att medarbetarna kan följa med i ständiga förändringar och anpassa 
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sig till en konkurrensutsatt omgivning.
154

 För att lyckas med detta, i Lean-organisationer, 

krävs det att organisationerna använder sig av reflektion, vilket på japanska benämns som 

Hansei. Reflektion i en Lean-organisation innebär att när ett fel begås skall den som begått 

misstaget först be om ursäkt, därefter skall utvärdering ske och en framtidsplan upprättas för 

att lösa problemet.
155

 Det är vidare viktigt att vara ärlig i fråga om sina egna svagheter, både 

som individ och organisation. Ärlighet möjliggör i sin tur att ständiga förbättringar kan nås, 

då en medvetenhet över svagheter skapas.
156

  

 

Peter Senge tar upp fem discipliner för att bli en lärande organisation, dessa är : 

 

 Systems thinking – Se helheter och samband  

 Personal mastery – Ständigt vara medveten om vad som är viktigast och sedan 

förverkliga detta.  

 Mental models – Hur vi förstår och ska bete oss i världen. 

 Building shared vision – En stark gemensam vision för att människor skall kunna 

utvecklas.  

 Team Learning – Medlemmarna i en organisation skall öppna sina sinnen via dialog 

och lära sig att samarbeta. 
157

 

Följer organisationer Lean-principerna ökar det sannolikheten för att de fem disciplinerna blir 

uppfyllda och organisationen blir en lärande organisation.
158

 

2.4.15 Sammanfattning av Lean-principerna 

 

Samtliga ovan presenterade Lean-principer stärks av andra studier, vilka refereras för 

respektive princip, dock fann vi enbart att Larsson utöver Liker behandlade principerna; 

Jämna ut arbetsbelastningen, Gå och se med egna ögon, Fatta beslut långsamt och i 

konsensus, verkställ snabbt samt Bli en lärande organisation. Som vi tidigare påtalat främjas 

Lean-kulturen genom ett principbaserat system, där människokännedom och mänsklig 

motivation är i centrum. Därav finner vi att ovanstående fyra principer är lika relevanta som 

övriga tio principer för undersökningen, då de bygger på människokännedom och mänsklig 

motivation samt att de är relevanta i tjänstesektorn, då Larsson behandlar dessa.   

 

Principen Jämna ut arbetsbelastningen leder till att över- samt underutnyttjande av 

medarbetarna kan elimineras, vilket genererar att medarbetarna presterar bättre. För att vara 

säker på att verkligen ha skapat sig rätt förståelse framhåller principen Gå och se med egna 

ögon att chefen inte enbart ska förlita sig på tabeller och siffror utan själv betrakta 

arbetsprocessen för att kritiskt utvärdera det som skett/sker. Genom detta skapar sig chefen en 

djupare förståelse för arbetsprocessen samt visar engagemang, vilket i sin tur leder till att 

medarbetarna får ett större förtroende till sin chef. 
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Den tredje principen som tas upp i detta avsnitt, Fatta beslut långsamt och i konsensus, 

verkställ snabbt, finner vi relevant då den tar upp att en dialog skall föras med alla berörda 

parter när ett beslut skall fattas, vilket leder till att medarbetaren blir involverad i besluten. 

Principen Bli en lärande organisation anser vi vara viktig för undersökningen, då en av 

grundstenarna inom Lean är att sträva efter ständiga förbättringar, vilket denna princip 

behandlar.  

2.5 Kritik mot Lean 

 

Lean har fått utstå kritik under hela sin utveckling, från Taiichi Ohnos stapplande steg till 

idag. Kritiken har kommit utifrån likväl som inifrån organisationer som praktiserar Lean. Det 

kritiken framför allt berör och pekar på är olika gap inom Lean. Några av gapen Lean 

kritiserats för är oförmågan att hantera ovisshet och variation, brist på människoförståelse och 

att det är ett för smalt fokus enbart på tillverkningsprocessen.
159

 

 

För att skapa ett ökat värde till kunden är det viktigt att organisationer som använder sig av 

Lean kan hantera variation och ovisshet. Kritiker menar dock på att dessa faktorer hämmat 

organisationer vid implementering av Lean. I synnerhet är det organisationer med stor 

variation i efterfrågan som väljer att implementera något annat system. Kritiker belyser vidare 

att Lean ursprungligen kommer från bilindustrin där efterfrågan är relativt stabil i jämförelse 

med andra sektorer och att det därmed är svårt att visa på att Lean kan hantera variation och 

ovisshet.
160

  

 

Brist på människoförståelse är vidare en aspekt Lean har kritiserats för. Lean kan enligt 

kritiker vara inhumant och utnyttjande genom att medarbetarna exempelvis får utstå en 

alldeles för hård press. Denna kritik har inte riktigt fått genomslagskraft och stöd av andra 

forskare, men belyser en viktig poäng, nämligen att Lean bör ses som mer än en uppsättning 

verktyg. Istället bör organisationer skapa sig en förståelse för vikten av att ha medarbetaren i 

centrum, där motivation, respekt och självständighet är viktiga faktorer.
161

  

 

Som tidigare nämnts i teorin så är det fundamentalt inom Lean att minimera slöseri. Det 

allvarligaste slöseriet i organisationer är överproduktion, då det leder till flera andra typer av 

slöseri
162

. För att organisationer skall kunna minimera överproduktion finns det olika 

principer att följa. Princip 3, Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion, förklarar 

ganska explicit hur organisationer skall forma sina processer.   

 

Trots detta har organisationer som använder sig av Lean svårt att producera mot efterfrågan. 

Toyota producerar endast två tredjedelar av sina bilar efter kundorder och enbart i 

bilindustrin, där Lean har sitt ursprung, i Europa finns osålda bilar till ett värde av 18 

                                                        
159

 Hines et al. (2004), s. 998 
160

 Hines et al. (2004),  s. 999 
161

 Hines et al. (2004), s. 998ff 
162

 Liker (2004a), s. 50f 



 

27 
 

miljarder dollar. Kritiker menar att detta beror på att Lean har ett för stort fokus på att enbart 

effektivisera tillverkningsprocessen och helheten glöms bort. 
163

 Något kritiker dock bortser 

från är att Lean ständigt utvecklas och att det forskare kommer fram till idag, inte behöver 

vara aktuellt imorgon.
164

  

2.6 Nationalkulturens påverkan på Lean-principerna 

 

Som tidigare nämnts härstammar Lean från Japan och är uppbyggd kring den japanska 

nationalkulturen. Den japanska nationalkulturen skiljer sig från nationalkulturerna i Tyskland, 

Storbritannien och Frankrike, vilket kan leda till skillnader i hur Lean-principerna framträder i 

nationernas organisationer. En anledning till detta kan vara att nationalkulturen kan påverka 

medarbetares och chefers syn på hur arbetsprocesser och organisationer skall utformas
165

, 

vilket i sin tur kan påverka Lean-principerna. Studier
166

 påvisar att organisationer av olika 

anledningar enbart använder vissa Lean-principer och att de följer en egen väg vid 

implementeringen av Lean, en anledning till detta kan bero på nationalkultur.  

 

Figur 2.5 illustrerar hur nationalkultur kan påverka Lean-principerna och Lean-kultur.  Det 

kan i sin tur leda till att Lean som helhet påverkas. Som figur 2.1 illustrerar är grunden för att 

Lean skall fungera framgångsrikt, minimera slöseri och öka kundvärdet, att organisationerna 

omfamnar ett principbaserat system, det vill säga Lean-principerna, som främjar en Lean-

kultur. Nationalkultur kan därmed vara en faktor som påverkar hur framgångsrik 

implementeringen av Lean blir,
 167

 vilket figur 2.5 illustrerar.  
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2.7 Kultur 

 

Begreppet kultur speglar de gemensamma implicita samt explicita värderingar individer har 

angående vad som är bra, rätt och önskvärt i samhällen. Det är delvis dessa värderingar som 

sätter normer för hur individer agerar i olika situationer.
168

 Värderingar förvärvas under den 

tidiga barndomen, då individer är som mest mottagliga för inlärning. När en individ väl tagit 

till sig en värdering är det svårt att i framtiden ändra på denna. Hofstede benämner kultur som 

en mental mjukvara och att det kan användas för att ge en indikation över vad som är 

sannolika och förståeliga reaktioner för individer i olika situationer.
169

 

 

Hur individer reagerar i situationer påverkas inte enbart av värderingar. En individs 

personlighet och den mänskliga naturen är också faktorer som styr reaktioner samt beteenden. 

Dessa bör därmed särskiljas från kultur vilket illustreras i figur 2.6. Den mänskliga naturen är 

nedärvd och bygger på mänsklighetens mest grundläggande fysiska och psykiska funktioner, 

vilka möjliggör att vi exempelvis kan känna kärlek, glädje, skam, ilska, rädsla och frustration 

samt ett behov av samhörighet och umgänge. Detta är något samtliga individer har 

gemensamt oavsett nationalitet eller etnicitet och det är universellt. Men hur vi reagerar på 

dessa känslor påverkas emellertid av kulturen.
170

 

 

Varje individs personlighet är unik och skiljer sig, till skillnad från den mänskliga naturen, 

mellan individer och bestäms av genuppsättningar samt erfarenheter. Personligheten är 

därmed nedärvd och inlärd. Men likt den mänskliga naturen kan individens personlighet – 

tankar, känslor och sätt att agera – påverkas av kulturen.
171
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Kultur är inte något kännetecknande för enskilda individer utan istället kategorier av 

människor som har lärt sig liknande värderingar. Kategorierna kan bestå av en etnisk grupp, 

en nation eller andra grupper i samhället.
172

 Denna uppsats behandlar kategorin nation, det 

vill säga nationalkultur. 

 

”Kulturen är det som är gemensamt för en grupp människor.”173 

2.7.1 Nationalkultur 

 

Kultur är, vilket nämndes ovan, något gemensamt för en grupp individer. Nationalkultur är 

därmed det som är gemensamt för individerna i en nation. En indelning av kultur nationellt 

betyder dock inte att nationerna är helt homogena. Individers och gruppers värderingar och 

beteende inom nationen kan skilja sig åt,
174

 då personligheten såväl som den mänskliga 

naturen påverkar individen. En försiktighet bör vidtas vid användning av begreppet 

nationalkultur vid undersökningar angående kulturella skillnader, dock är det ofta den enda 

möjligheten för en klassificering av kultur.
175

  

 

En figur som illustrerar olika nationalkulturella skillnader är Hofstedes lökdiagram. I 

diagrammet delas nationalkultur in i olika lager av en lök, där de yttre lagren – sedvänjor – är 

enklast att påverka, medan det innersta lagret – värderingar – är robusta och svåra att 

förändra.
176
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Sedvänjor är den synliga och ytligaste delen av nationalkulturen och består av symboler, 

hjältar och ritualer. Symboler är något med en särskild innebörd för individer och kan bestå av 

ord, bilder, objekt eller gester, vilka inte har någon betydelse för individer från andra 

nationalkulturer. Hjältar är personer som är förebilder, då de har attribut vilka värderas högt 

inom en viss nationalkultur. De kan vara levande eller döda, verkliga eller uppdiktade. 

Ritualer är det innersta lagret av sedvänjor och består av socialt viktiga aktiviteter som är 

kollektiva inom en nationalkultur. Exempel på ritualer är religiösa och sociala ceremonier, 

sätt att hälsa med mera.
177

    

 

Det innersta lagret av löken är värderingar. Värderingar beskrevs i avsnitt 2.7 kultur och sätter 

normer för hur individer agerar i olika situationer. Att förändra värderingar är svårare och tar 

längre tid än att förändra sedvänjor, vilket leder till en stabilitet över tid i nationalkulturen.
178

 

Ytterligare faktorer som stärker nationalkulturen under tid är exempelvis ett enhälligt 

dominerande språk, utbildningssystem, militär, massmedia, marknader, politiska system samt 

nationalsymboler.
179

  

 

Värderingar inom nationalkulturer är viktigt för chefer – exempelvis vid 

internationaliseringsprocesser – att känna igen och kunna hantera. De kan nämligen leda till 

att individer vägrar utföra uppgifter om det strider mot deras värderingar. Att då kunna förstå 

och känna igen värderingar inom nationalkulturen kan hjälpa beslutsfattaren att förklara och 

motivera de valda lösningarna eller anpassa lösningarna till värderingarna.
180

  

 

Nationalkultur kan även påverka implementering av nya organisationssystem, exempelvis 

införande av Lean och dess grundsten med människan i centrum, det vill säga Lean-kultur. Då 

Lean-kulturen är uppbyggd kring den japanska nationalkulturen kan det bli problematiskt att 

implementera Lean i västerländska organisationer, anledningen till detta är att 

nationalkulturerna skiljer sig åt. Hur organisationer angriper implementeringen av Lean kan 

därmed variera beroende av deras nationalkulturella värderingar.
181

  

 

”Det viktiga är att företagsledningen utnyttjar den lokala kulturens styrkor.”
182

 

 

För att skapa en djupare förståelse för hur dessa dimensioner kan påverka vilka Lean-

principer som framträder kommer en genomgång av Hofstedes fem dimensioner för 

nationalkultur.  

2.8 Hofstedes fem nationalkulturella dimensioner 

 

Geert Hofstede är en kulturforskare, som under 1960 och 1970-talet sammanställde en mängd 

enkätundersökningar från medarbetarna på koncernen IBM, från 50 nationer, angående deras 
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värderingar. Då alla respondenter arbetade inom IBM liknade de varandra till en hög grad, 

förutom deras nationalitet. Vid sammanställningen av värderingarna fann Hofstede att det 

fanns gemensamma problem i nationerna, men att lösningarna på problemen skilde sig åt. 

Genom sina studier kom Hofstede fram till att det finns fem grundläggande dimensioner för 

nationalkulturer som skiljer sig åt mellan nationer.  En dimension är en aspekt av en kultur, 

som kan värderas i förhållande till andra kulturer.
183

  

 

De fem dimensioner Hofstede kom fram till i sina studier var; maktdistans, kollektivism 

kontra individualism, femininitet kontra maskulinitet, osäkerhetsundvikande samt långsiktig 

kontra kortsiktig inriktning. Inom varje dimension räknas ett index ut där varje nation ges ett 

värde mellan ungefär 0-100. Utifrån dessa värden placeras nationerna i de olika indexen. 

Varje dimension består av två stycken motpoler, exempelvis femininitet kontra maskulinitet, 

där indexets högsta och lägsta värde är placerade på dimensionens motpoler. 
184

  

 

Nedan följer kritik mot Hofstede samt en presentation av de fem dimensionernas utmärkande 

attribut inom organisationers verksamhet. Nationerna i denna undersökning – Storbritannien, 

Frankrike och Tyskland – samt Leans ursprungsland Japan kommer att jämföras i diagram i 

de olika dimensionerna.  

2.8.1 Kritik Hofstede  

 

Hofstedes studier har fått utstå en hel del kritik, men samtidigt har dimensionernas validitet 

bekräftats av andra studier
185

. En aspekt Hofstede har fått kritik för är att alla respondenter 

tillhör samma organisation oavsett nationstillhörighet, nämligen IBM.
186

 IBM ses av vissa 

forskare som en organisation med en stark organisationskultur, vilket kan ha påverkat 

respondenterna.
187

 Vidare är det möjligt att medarbetarna på IBM inte är representativa för 

deras nationer, vilket är speciellt påtagligt i mindre utvecklade nationer då respondenterna 

jobbade på marknads- och säljavdelningar inom IBM.
188

 Då denna undersökning ämnar 

undersöka Frankrike, Tyskland och Storbritannien, samt att ha Japan som referenspunkt, 

innebär det att samtliga nationer är högt utvecklade. 

 

Ytterligare en aspekt Hofstedes studier har fått kritik för är hans kategorisering av nationer, 

vilket kan vara missvisande. Nationerna behöver nödvändigtvis inte vara helt homogena
189

, 

vilket nämndes i avsnitt 2.7.1. McSweeney tar exempelvis upp att det inom Storbritannien 
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ryms flera nationer, nämligen England, Skottland, Nordirland och Wales. Det kan resultera i 

att nationernas placering på index-skalan kan vara missvisande.
190

 Dock är det oftast den enda 

möjligheten till klassificering av kultur.   

 

En forskare som kritiserat Hofstedes studier är Schwartz. Schwartz menade att Hofstedes 

studier var begränsade, varför han själv genomförde nationalkulturella studier på 1990-talet. 

Schwartz kom fram till sju dimensioner, vilka han menade överkom begränsningarna i 

Hofstedes studier.
191

 Senare studier
192

  indikerar dock att Schwartz dimensioner till viss del 

överlappar Hofstedes dimensioner. Det tyder på att Hofstedes dimensioner, trots dess tidiga 

datering, fortfarande är adekvata. 

2.8.2 Maktdistans 

 

De två motpolerna inom dimensionen maktdistans är stor respektive liten maktdistans, där 

nationer med stor maktdistans har höga poäng på indexskalan medan nationer med liten 

maktdistans har låga poäng.
193

 Dimensionen maktdistans indikerar hur ojämnt makten 

fördelas mellan individer samt hur individer med litet inflytande accepterar detta. 

Dimensionen maktdistans utgår därmed från mindre inflytelserika individers värderingar, 

vilket är en nödvändighet då makt endast kan existera om makten åtlyds.
194

  

Nationer med liten maktdistans karaktäriseras av att medarbetare har ett mindre beroende till 

chefer, istället finns ett ömsesidigt beroende mellan dessa parter. Chefen konsulterar 

medarbetarna innan han/hon fattar beslut och det finns en hög jämlikhet i organisationen. Stor 

maktdistans i nationer karaktäriseras däremot av att medarbetare har ett stort beroende av 

chefen.
195

 

 

Beroende av synen på maktdistans kan organisationers strukturella utformning se annorlunda 

ut. I nationer med stor maktdistans är organisationer ofta centraliserade och makten ligger hos 

ett fåtal personer. Det leder i sin tur till att medarbetare förväntar sig att bli styrda av sina 

chefer och kontakten mellan chef och medarbetare initieras endast av chefen. Vidare får i 

allmänhet en äldre chef mer respekt än en yngre chef.
196

  

 

I nationer med liten maktdistans är organisationer ofta decentraliserade, där chefer och 

medarbetare ser varandra som jämlikar. Ojämlikhet mellan dessa finns enbart av praktiska 

skäl och en individ som är medarbetare idag kan vara chef imorgon. Medarbetarna anser att 

chefer bör vara tillgängliga och idealchefen är demokratisk och initiativrik. Det innebär att 

medarbetarna förväntar sig att bli tillfrågade innan ett beslut som påverkar deras arbete fattas, 

                                                        
190

 McSweeney s. 92 
191

 Drogendijk et al. s. 363f 
192

 Drogendijk et al. s. 375 & Steenkamp s. 33 
193

 Hofstede et al. s. 54ff 
194

 Hofstede et al. s. 59 
195

 Hofstede et al. s. 59 
196

 Hofstede et al. s. 68ff 



 

33 
 

men de har samtidigt en förståelse för att det är chefen som i slutändan bestämmer. 

Organisationer skall ha ett strukturerat sätt att hantera medarbetarnas åsikter.
197

  

 

Någon systematisk skillnad i organisationers effektivitet har inte framkommit mellan nationer 

med stor eller liten maktdistans. Motpolerna har båda positiva aspekter, stor maktdistans kan 

vara bra vid uppgifter som kräver disciplin och liten maktdistans där uppgifter kräver initiativ 

från medarbetarna.
198

 Nedan följer Frankrikes, Tysklands, Storbritanniens samt Japans 

placering på maktdistans-indexet i diagram 2.1. 

 

  

 
 

 

2.8.3 Individualism kontra kollektivism 

 

I denna dimension har nationer som är individualistiska höga poäng på indexskalan, medan 

kollektivistiska nationer har låga poäng. Individen får utifrån ett kollektivt perspektiv lära sig 

se sig själv som en del i ett ”vi” och blir en beroende individ. I kollektivistiska nationer finns 

en oerhörd lojalitet till gruppen och dennes intresse är det primära. I det individualistiska 

samhället uppmuntras istället individen att se sig själv som ett ”jag” och blir därigenom en 

oberoende individ. Individer uppmuntras i individualistiska nationer att stå på egna ben samt 

ta egna initiativ.
199

 

 

Individens intressen i individualistiska nationer är viktigare än de kollektiva och alla individer 

förväntas ha en egen åsikt. I organisationer kommer det i uttryck genom att chefen styr 

medarbetare vilka kan handla efter eget intresse. En kontinuerlig dialog, som kan ses som 

utvecklingssamtal, förs mellan chefer och medarbetare för att värdera prestationer hos den 
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enskilda medarbetaren. Relationen mellan medarbetare och chef kan ses likt en 

kontraktsrelation, vilket även återspeglas i att individerna byter arbetsplats oftare då de önskar 

mer rörlighet i arbetslivet.
200

 

 

I organisationer inom kollektivistiska nationer styr däremot chefen en grupp av individer. För 

medarbetarens del innebär det att åsikter är förutbestämda och de förväntas, som en del i 

gruppen, anta dessa. Relationen mellan medarbetare och chefer inom organisationer i en 

kollektivistisk nation blir moralisk och kan ses som familjeband. Det genererar att individerna 

stannar inom samma organisation och det bidrar i sin tur en mindre rörlighet i arbetslivet.
201

 

När en utvärdering av medarbetarens prestationer skall ske i kollektivistiska nationer sker 

detta inte via chefen, utan via en mellanhand alternativt uteblivna belöningar. Nedan följer 

Frankrikes, Tysklands, Storbritanniens samt Japans placering på Individualism-indexet i 

diagram 2.2. 

 

 

 

 
 

 

2.8.4 Maskulint kontra feminint 

 

Maskulinitet kontra femininitet är Hofstedes tredje dimension, där nationer med höga poäng 

på indexskalan är maskulina och nationer med låga poäng feminina. Inom en maskulin nation 

finns tydligt åtskilda könsroller där män skall vara tuffa, hävda sig och fokusera på materiella 

framgångar. Kvinnor däremot skall vara ömsinta, blygsamma samt bry sig om livskvalitet. I 
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feminina nationer överlappar de emotionella könsrollerna varandra, både män och kvinnor 

förväntas här vara ömsinta, blygsamma och bry sig om livskvalitet.
202

  

 

I maskulina nationers organisationer är ledarskapet beslutsamt och aggressivt, det speglar av 

sig på konflikthanteringen där den starkaste vinner. Vidare finns det i maskulina kulturer stora 

möjligheter att få ett arbete som medför erkännande, avancemangsmöjligheter samt 

utmaningar. Vid utdelning av belöningar premieras resultaten av medarbetarnas åtaganden.
203

  

 

I organisationer där nationen kategoriseras som feminin präglas ledarskapet av hänsyn och 

människointresse där en strävan efter konsensus råder. Likt det maskulina ledarskapet speglar 

av sig på konflikthantering så speglar det feministiska ledarskapet – som strävar efter 

konsensus – av sig på konflikthantering. Konflikter löses nämligen med förhandling och 

kompromisser. I arbetet är det viktigt att medarbetarna får hjälp, har möjlighet att tillföra 

något till andra samt skapa sig sociala kontakter. I feminina organisationer belönas 

medarbetarna på jämlikhetsgrunder.
204

 Nedan följer Frankrikes, Tysklands, Storbritanniens 

samt Japans placering på Maskulinitets-indexet i diagram 2.3. 

 

 

 
 

 

2.8.5 Osäkerhetsundvikande 

 

Hofstede fann skillnader i nationers förhållningssätt till osäkerhet. Med osäkerhet menas den 

tvetydighet som individer upplever när de känner sig osäkra. Ångest kan skapas vid en väldigt 

stark tvetydighet och osäkerhet. De två motpolerna i dimensionen osäkerhetsundvikande är 
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starkt osäkerhetsundvikande som har höga poäng på indexskalan och svagt 

osäkerhetsundvikande som har låga poäng på indexskalan. För att lindra ångesten och minska 

tvetydigheten utvecklar samhällen i olika grad strukturer vilka kan urskiljas i form av bland 

annat religion, lagar och regler. Graden av struktur beror på om nationen är starkt 

osäkerhetsundvikande eller svagt osäkerhetsundvikande.
205

   

 

Svagt osäkerhetsundvikande organisationer anser att kreativiteten kan främjas på 

arbetsplatsen genom oförutsägbarhet och tvetydighet. Det bör vidare inte finnas mer regler än 

vad som är absolut nödvändigt då medarbetarna anser att många problem kan lösas utan 

formella regler. Medarbetare i svagt osäkerhetsundvikande nationer arbetar bara hårt när det 

behövs och de tenderar att arbeta kortare tid på en och samma arbetsplats. Chefer ägnar sig åt 

strategiska problem i organisationen.
206

 

 

I starkt osäkerhetsundvikande nationer finns formella och informella regler i organisationerna 

som kontrollerar medarbetarna för att undvika oförutsägbarhet och tvetydighet. Individer trivs 

i strukturerade miljöer, därav bör allt struktureras i högsta möjliga mån och inte lämnas åt 

slumpen. Medarbetarna i starkt osäkerhetsundvikande nationer har ett känslomässigt behov av 

regler för att därigenom känna trygghet och cheferna ägnar sig åt den dagliga verksamheten i 

organisationer.
207

 Nedan följer Frankrikes, Tysklands, Storbritanniens samt Japans placering 

på osäkerhetsundvikande-indexet i diagram 2.4. 
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2.8.6 Långsiktig kontra kortsiktig inriktning 

 

I den femte dimensionen, långsiktig kontra kortsiktig inriktning, har nationer med långsiktig 

inriktning höga poäng på indexskalan och nationer med kortsiktig inriktning har låga poäng. 

Dimensionen behandlar ett samhälles tidshorisont, huruvida samhället lägger vikt vid 

framtiden eller nutiden. Vid långsiktig inriktning är det framtiden som är det primära och 

faktorer som framtida belöningar, uthållighet och sparsamhet är viktiga. I kontrast är det 

primära för kortsiktig inriktning det nuvarande, respekt för traditioner samt att uppfylla 

sociala skyldigheter.
208

 

 

I nationer med långsiktig inriktning värderas det högt hos medarbetarna i organisationer att 

utvecklas, självdisciplin, ärlighet, ansvarstagande och anpassningsbarhet. För 

organisationerna är långsiktighet centralt och det är vinsten om tio år som är viktig, inte årets 

vinst. Medarbetare och chefer har liknande värderingar, behov, beteenden samt ambitioner, 

vilket leder till en benägenhet att vara tillmötesgående och att acceptera rutinmässiga och 

tråkiga uppgifter. 
209

 

 

Hos medarbetarna i nationer med kortsiktig inriktning värderas faktorer i arbetslivet som 

frihet, prestationer, rättigheter och att tänka själv. Hos organisationerna värderas årets vinst 

och medarbetarna och cheferna befinner sig psykologiskt sett i två olika läger.
210

 Nedan följer 

Frankrikes, Tysklands, Storbritanniens samt Japans placering på Långsiktig kontra kortsiktig 

inriktning-indexet i diagram 2.5. 
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Diagram 2.5 Långsiktig kontra kortsiktig inriktning-index 
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2.9 Nationalkulturella dimensioner som framträder i nationerna 

 

Nedan beskrivs Hofstedes fem dimensioner i Storbritanniens, Frankrikes och Tysklands 

nationalkulturer. Genom att definiera dimensionerna i respektive nationalkultur kan det 

användas som ett verktyg i undersökningens analys, då vi ämnar utröna hur nationalkultur 

påverkar Lean-principerna som framträder inom de olika nationernas organisationer. Som 

referenspunkt kommer vi i undersökningen att använda oss av Japans nationalkultur, då det är 

den nationalkultur Lean härstammar ifrån. Skillnaden angående vilka Lean-principer som 

framträder i respektive nation kan då möjligtvis i analysen förklaras med skillnader gentemot 

den japanska nationalkulturen. 

 

”I Storbritannien är allt tillåtet, utom det som är förbjudet. 

I Tyskland är allt förbjudet, utom det som är tillåtet. 

I Frankrike är allt tillåtet, även det som är förbjudet”
211

 

 
2.9.1 Frankrike 
 
Frankrike har en relativt stor maktdistans i sin kultur, vilket torde tyda på att organisationerna 

styrs av ett fåtal personer och att organisationerna i hög grad är centraliserade. Medarbetarna i 

sin tur vill bli styrda av sina chefer och dialog mellan parterna initieras endast av chefen. En 

stor maktdistans kan vara fördelaktig vid arbetsuppgifter som kräver disciplin.
212

  

 

Frankrikes nationalkultur är vidare individualistisk, där individens intressen är viktigare än de 

kollektiva. Därmed styr chefer i organisationer över individer som kan handla efter eget 

intresse och relationen dem emellan ses likt en kontraktsrelation, då medarbetarna önskar en 

större rörlighet i arbetslivet. Medarbetarnas prestationer utvärderas via kontinuerliga 

dialoger.
213

 

 

I den tredje dimensionen, maskulinitet kontra femininitet, finner vi Frankrike relativt neutralt, 

med en viss förskjutning mot femininitet.
 
Därmed ses Frankrike som en nation med 

feministisk kultur i denna undersökning. Det feministiska ledarskapet strävar efter konsensus i 

konflikthantering, konflikter löses därför via förhandling och kompromisser. Cheferna tar 

även stor hänsyn till medarbetarna och visar människointresse. Medarbetarna i sin tur vill 

medföra något till organisationen, samt skapa sig sociala kontakter.
214

 Som nämndes kan dock 

Frankrike även influeras av maskulin nationalkultur, vilket kan spegla av sig i 

konflikthanteringen där den starkaste vinner. För medarbetarna finns det stora möjligheter att 

i arbetet få erkännande, avancemangsmöjligheter samt utmaningar.
215 
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Frankrike ses även som en nation med starkt osäkerhetsundvikande kultur, vilket bör tyda på 

att formella och informella regler är något organisationer använder sig av i stor utsträckning, 

då det är något medarbetarna har ett känslomässigt behov av. Därigenom undviks således 

oförutsägbarhet och tvetydighet. Medarbetarna anser att allt bör struktureras i högsta möjliga 

mån och att inget bör lämnas åt slumpen.
 216

 

 

I dimensionen långsiktig kontra kortsiktig inriktning finner vi Frankrike som en nation med 

kortsiktig inriktning i sin kultur. Här premierar organisationerna det nuvarande, vilket innebär 

att det är årets vinst som är av vikt. Faktorer i arbetslivet som frihet, prestationer, rättigheter 

och att tänka själv är högt värderade hos medarbetarna.
217

 

2.9.2 Tyskland 

 

Tyskland ses som en nation med relativt liten maktdistans i sin kultur. Detta tyder på att det 

mellan medarbetare och chefer finns ett ömsesidigt beroende. Medarbetarna förväntar sig att 

bli tillfrågade innan beslut som påverkar deras arbete fattas. Organisationerna är ofta 

decentraliserade och idealchefen är demokratisk och initiativrik. Det är även av vikt att 

organisationen har ett strukturerat tillvägagångssätt för att hantera medarbetarnas åsikter.
218

  

 

Nationens kultur ses vidare som individualistisk, vilket antyder att individernas intressen är 

viktigare än kollektivets. Mellan medarbetare och chefer förs en kontinuerlig dialog för att 

värdera prestationerna hos den enskilde medarbetaren. Deras relation ses vidare som en 

kontraktsrelation där individerna ofta byter arbetsplats.
219

 

 

I dimensionen maskulint kontra feminint ses Tyskland som en nation med maskulin kultur, 

där ledarskapet är beslutsamt och aggresivt. Detta speglar av sig i konflikthanteringen där den 

starkaste vinner. För medarbetarna finns det stora möjligheter att i arbetet få erkännande, 

avancemangsmöjligheter samt utmaningar.
220

 

 

Tysklands kultur ses som relativt starkt osäkerhetsundvikande. I organisationerna innebär det 

att medarbetarna kontrolleras via formella och informella regler, något medarbetarna är i 

känslomässigt behov av. Därigenom undviks således oförutsägbarhet och tvetydighet. För 

chefernas del läggs stor vikt vid att sköta den dagliga verksamheten i organisationerna.
221

 

Vidare har Tyskland en kortsiktig intriktning i sin kultur, med ett fokus på det nuvarande. 

Årets vinst premieras i organisationer och för medarbetarna är det av stor vikt att arbetet 

innehåller frihet, prestationer, rättighet och möjligheter att tänka själv.
222
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2.9.3 Storbritannien 

 

Storbritannien präglas av en relativt liten maktdistans i sin kultur, vilket kan tyda på att det 

finns ett ömsesidigt beroende mellan medarbetare och chef. Det antyder även att 

medarbetarna anser att en dialog skall föras när beslut som påverkar deras arbete skall fattas. 

Det är även av vikt att organisationen har ett strukturerat tillvägagångssätt för att hantera 

medarbetarnas åsikter. Organisationerna i Storbritannien torde även till stor del vara 

decentraliserade.
223

 

 

Nationen har vidare höga poäng i indexet individualism, kulturen ses därför som starkt 

individualistisk. Det innebär att individens intressen är viktigare än kollektivets. Chefer i 

Storbritannien bör därmed styra individer som väntas kunna handla efter egna intressen samt 

föra en kontinuerlig dialog med medarbetarna för att värdera dennes prestation. Rörligheten 

på arbetsmarknaden torde vara relativt hög då detta är drag i individualistiska nationer.
224

 

 

Storbritannien kan ses som en nation med mer maskulin kultur än feminin. Ledarskapet i 

Storbritannien torde vara beslutsamt och aggressivt samt att det är den starkaste som vinner 

vid konflikthantering. I organisationer kan det vara vanligt att medarbetarna får erkännande, 

avancemangsmöjligheter samt utmaningar.
225

 

 

I dimensionen osäkerhetsundvikande ses Storbritannien som en nation med svagt 

osäkerhetsundvikande kultur. I organisationer kan det leda till att det inte finns mer regler än 

vad som är absolut nödvändigt, istället anses kreativiteten främjas genom oförutsägbarhet och 

tvetydighet på arbetsplatsen. Cheferna ägnar sig åt strategiska problem och även denna 

dimension antyder en stor rörlighet på arbetsmarknaden.
226

 

 

I den sista dimensionen, långsiktig kontra kortsiktig inriktning, ses Storbritannien som en 

nation med kortsiktig inriktning i sin kultur. Det kan tyda på att medarbetarna premierar 

faktorerna frihet, prestationer, rättigheter och att tänka själv i arbetslivet. Årets vinst är vidare 

av stor betydelse för organisationerna.
227

 

2.9.4 Japan 

 

I de två första dimensionerna, maktdistans och individualism kontra kollektivism, placeras 

Japan relativt neutralt mellan motpolerna i indexet.
228

 I kontrast till tidigare nämnda nationer, 

vilka ligger närmare någon av motpolerna. Efter genomgång av Lean-principerna som har sitt 

ursprung från Japan, kan det urskiljas att vissa är influerade av motpolerna i dimensionerna 

maktdistans och individualism kontra kollektivism.  
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Som nämndes placeras Japan relativt neutralt i maktdistansindexet, vilket kan leda till att 

organisationer karaktäriseras av att det finns ett ömsesidigt beroende mellan chefer och 

medarbetare. Innan ett beslut som berör medarbetarna fattas så konsulteras de av chefen för 

att nå konsensus. Samtidigt kan organisationer bli influerade av stor maktdistans, vilket leder 

till att medarbetarna förväntar sig till viss del att bli styrda av sina chefer.
229

 

 

Likt indexet maktdistans placerar sig Japan relativt neutralt i dimensionen individualism. Det 

kan leda till att cheferna styr medarbetare i organisationer som kan handla efter eget intresse 

och förväntas ha en egen åsikt. Men samtidigt kan det finnas influenser av kollektivism och 

chefen kan därmed få styra en grupp av individer, relationen kan därmed bli moralisk dessa 

emellan.
230

 

 

Japan ses som en nation med stark maskulin kultur, där ledarskapet är starkt och aggressivt 

samt att konflikthantering löses genom att den starkaste vinner. För organisationens 

medarbetare är arbetsberikning viktigt, vilket innebär att det ska finnas stora möjligheter till 

erkännande, avancemangsmöjligheter samt utmaningar.
231

 

 

När det gäller dimensionen osäkerhetsundvikande, ses Japan som en nation med starkt 

osäkerhetsundvikande kultur. Det innebär att medarbetarna har ett känslomässigt behov av 

regler, för att därigenom känna trygghet. Det speglar av sig i organisationer där det borde 

finnas formella och informella regler för att kontrollera medarbetarna och undvika 

oförutsägbarhet och tvetydighet. Vidare arbetar chefen i osäkerhetsundvikande kulturer med 

den dagliga verksamheten.
232

  

 

Japan är en nation som präglas av en kultur med långsiktig inriktning där framtiden är det 

primära. Det innebär att i organisationer är vinsten om tio år viktigare än årets vinst. För 

medarbetarnas del värderas det högt att utvecklas, självdisciplin, ärlighet, ansvarstagande och 

anpassningsbarhet. Medarbetarna är även villiga att vara tillmötesgående och ta sig an 

rutinmässiga och tråkiga uppgifter då de har samma värderingar, behov, beteenden och 

ambitioner som cheferna.
233

 

2.10 Analysmodeller 

 

Syftet med undersökningen är att förklara hur nationalkultur påverkar vilka Lean-principer 

som framträder inom nationers tjänsteorganisationer, samt att undersöka om dessa skiljer sig 

åt. Vidare eftersträvas en beskrivning av marknadspotentialen hos nationerna för att främja 

möjligheterna för Abou att ta sig in på den europeiska marknaden. Därav presenteras i avsnitt 

2.10.1 och 2.10.2 två olika figurer, för att illustrera de teoretiska utgångspunketerna i 

undersökningen för att besvara undersökningens syfte.   
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2.10.1 Analysmodell: Nationalkulturens påverkan på Lean-principerna 

 

Nedan, i figur 2.8, visualiseras analysmodellen för hur nationalkultur påverkar Lean-

principernas framträdande. Figuren har sin utgångspunkt från hur nationalkultur påverkar 

vilka Lean-principer som framträder i olika nationer. Studier
234

 har tidigare visat på att 

nationalkultur kan vara en barriär som påverkar Lean. För att skapa sig en kunskap om 

Storbritanniens, Frankrikes och Tysklands nationalkultur, har Hofstedes dimensioner använts 

och i figur 2.8 presenteras hur dessa framträder i respektive nation. Därefter genomförs en 

kvantitativ undersökning av vilka Lean-principer som framträder inom respektive nation. 

Respondenterna får besvara en enkät där de värderar sin strävan efter varje princip och 

därefter räknas ett medeltal ut för principerna i respektive nation. Efter detta kan en 

presentation av Lean-principernas framträdande ske. Som vi nämnt tidigare i teorin är det 

relevant att organisationer främjar en Lean-kultur för att Lean skall fungera framgångsrikt. 

För att främja en Lean-kultur bör organisationer omfamna ett principbaserat system.   

 

Därefter analyseras de data som inkom med hjälp av Hofstedes nationalkulturella dimensioner 

för att se hur dessa påverkar vilka Lean-principer som framträder i respektive nation. Kan ett 

mönster urskiljas i hur nationalkultur påverkar vilka Lean-principer som framträder kan det 

vara intressant för vidare studier, då Lean-principerna är betydelsefulla för att Lean skall 

fungera framgångsrikt i organisationer
235

 och att nationalkultur har sin grund i värderingar 

vilka är svåra och tar lång tid att förändra.
236
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2.10.2 Analysmodell: Nationernas marknadspotential för Abous produkter 

 

I matrisen nedan, figur 2.9, kommer organisationernas strävan efter respektive Lean-princip i 

Tyskland, Storbritannien och Frankrike att framträda, samt hur långt utvecklat 

arbetsprocessen med varje Lean-princip är. Med strävan menas organisationernas vilja att 

implementera Lean-principerna i organisationen. Det är därmed fristående från utvecklingen 

av Lean-principerna. Utvecklingen av Lean-principerna kan vara generell, det vill säga inte 

direkt kopplat till arbetet med Lean, vilket innebär att utvecklingen av standardisering, 

utveckla ledare etcetera redan kan ha skett i olika grad redan innan organisationen började 

arbeta med Lean. Genom att sammanställa organisationernas strävan med hur långt utvecklat 

deras arbetsprocess är med varje Lean-princip, kan en mognadsgrad erfaras. För att komma 

fram till mognadsgraden används medeltal som räknats ut för respektive förhållande från de 

data som framkommer i undersökningen. När dessa två medeltal sammankopplas kan varje 

princip placeras ut i matrisen, vilket leder till att en mognadsgrad erfars där 1 är det lägsta 

värdet och 7 är det högsta värdet. Värdena grundas på respondenternas medelvärden.  

 

Med hjälp av denna matris erfars en kunskap över mognadsgraden i organisationerna i 

Tyskland, Storbritannien och Frankrike vilket sedan kopplas till Abous kravspecifikationer 

för deras produkter. Det i sin tur leder till marknadspotentialen för att främja Abous 

möjligheter att ta sig in på den europeiska marknaden. Det genererar att Abou kan skapa sig 

en kunskap över vilka Lean-principer som eftersträvas i respektive nation samt hur utvecklad 

arbetsprocessen är med varje princip. Därigenom kan Abou precisera sitt val av målmarknad 

vid sin internationaliseringsprocess.  

 

Skulle exempelvis en nations organisationer ha en hög strävan efter principen standardisering 

och samtidigt inte ha en så väl utvecklad arbetsprocess i denna princip, hamnar principen 

standardisering i den övre vänstra rutan, som står för Hög strävan, Låg utveckling. Detta 

skulle kunna innebära att marknaden för produkter som bygger på den principen kan ha stor 

potential och det kan finnas ett konkret behov efter produkten. Men det kan också innebära att 

marknaden inte är mogen för produkten. Anledningen till detta är att produkterna kan kräva 

att vissa Lean-principer är väl utvecklade för att organisationer framgångsrikt skall kunna 

implementera produkten.  

 

Hamnar en princip i nedre vänstra rutan – Låg strävan, Låg utveckling – innebär det att 

organisationerna i den nationen har en låg strävan, samt en låg utveckling av principen. För 

produkter som bygger på denna princip kan det krävas en större ansträngning i 

marknadsföringen av produkten för att skapa ett intresse.  

 

Om en princip placerar sig i den övre högra rutan – Hög strävan, Hög utveckling – så visar 

det på att organisationerna i den nationen har en hög strävan samt har en hög utveckling inom 

den principen. Det kan innebära att marknaden är mättad, men samtidigt kan det visa på att 

organisationerna verkligen vill utvecklas och ständigt strävar efter förbättringar, vilket skulle 

kunna generera att det finns ett behov av produkter som bygger på aktuell princip. Produkter 

kan vidare, vilket tidigare nämnts, kräva en hög utveckling av vissa principer för att fungera 
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effektivt i organisationer. Det innebär att marknaden kan vara mogen för en viss produkt om 

dessa principer hamnar i nämnda ruta.  

 

Slutligen, om en princip hamnar i nedre högra rutan – Låg strävan, Hög utveckling – kan det 

innebära att den nationens organisationer har ett lågt behov efter produkter som bygger på 

denna princip. Anledningen till detta är att organisationen anser att de är relativt 

välutvecklade inom principen och att de samtidigt har en låg strävan efter denna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11 Abous produkter 

 

Likt vi tidigare nämnt bidrar mognadsgradsmatrisen till att beskriva marknadspotentialen, för 

de olika nationerna, för att främja Abous möjligheter att ta sig in på den europeiska 

marknaden. I mognadsgradsmatrisen placeras Lean-principerna efter nationernas 

organisationers strävan samt utveckling av principerna. För att utkristallisera vilka nationer 

som har rätt marknadspotential för att främja Abous möjligheter att ta sig ut på den 

europeiska marknaden följer nedan en presentation av utvalda produkter – Visuell styrning, 

Guiderummet och Direkt Feedback & Andon – samt specifikationer av vilka Lean-principer 

som utgör utmärkande karaktärsdrag i dessa. Här definieras kravspecifikationer över vilka 
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Lean-principer som organisationen bör sträva efter samt vilka som bör vara utvecklade i 

verksamheten för att organisationen på ett effektivt sätt skall kunna implementera Abous 

produkter.  

2.11.1 Visuell styrning 

 

Produkten Visuell styrning används för att fånga upp avvikelser i verksamheten, följa upp 

interna mål samt få organisationer att arbeta mer proaktivt med ständiga förbättringar. Detta 

erfars genom att, likt namnet antyder, visualisera avvikelser och utmaningar i organisationers 

informations- och ärendeflöden. Genom utplacerade touch-skärmar i verksamheten 

tillgängliggörs näst intill obegränsad realtidsinformation, till medarbetare och chefer, över vad 

som sker och vad som är på gång i organisationen. Det kan generera att organisationen kan 

effektivisera och optimera sina arbetsprocesser samt öka sin produktivitet
237

  

 

Vi finner ett antal Lean-principer som utgör utmärkande karaktärsdrag i produkten Visuell 

styrning. Den första är principen Långsiktigt tänkande, vilken belyser vikten av att skapa ett 

ökat kundvärde och ständigt göra det rätta för medarbetarna.
238

 Detta är något vi finner att 

produkten tillför och möjliggör i organisationerna, vilket innebär att möjligheterna ökar för att 

organisationer på ett effektivt sätt skall kunna implementera produkten visuell styrning om de 

strävar efter principen Långsiktigt tänkande. 

 

Produkten kan vidare bidra till att principen Jämna ut arbetsbelastningen främjas, då 

överbelastning och ojämnheter i produktionsnivåerna kan urskiljas i organisationens 

processer. Genom en visualisering av överbelastning och ojämnheter i produktionsnivåerna, 

kan produkten hjälpa till att jämna ut planeringen och sätta upp standardtider för att nå ett 

balanserat arbetsflöde. Det leder till att över- samt underutnyttjande av medarbetare 

elimineras, vilket genererar högre kvalitet och produktivitet samt möjliggör ständiga 

förbättringar, vilket är utmärkande karaktärsdrag i principen
239

. Därav är det önskvärt att 

organisationer har en strävan efter principen. 

 

Principen Visuell styrning har i hög grad utmärkande karaktärsdrag i denna produkt. Principen 

betonar vikten av att visualisera arbetsprocessen för att se om avvikelser förekommer,
240

 

vilket stämmer överens med produktens syfte. Vidare distribueras produkten via digitala 

touch-skärmar och det är därmed förenligt med principen som proklamerar att den visuella 

presentationen skall ske via ”en sida” eller en större digital skärm för att visa material- och 

informationsflöden
241

. Principen Visuell styrning är den tredje och sista principen 

organisationer torde sträva efter för att på ett effektivt sätt kunna implementera produkten.  

 

För att produkten skall fungera effektivt i organisationen är det vidare viktigt att de har 

utvecklat principerna Kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan samt 
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Standardisering. Tidigare nämndes att produkten ämnar fånga upp avvikelser inom 

verksamheten, därav är det viktigt att arbetsmomenten i organisationen är sammanlänkade för 

att skapa ett kontinuerligt processflöde eller informationsflöde,
242

 vilket innebär att principen 

Kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan torde vara utvecklad. Genom en 

visualisering av sammanlänkningen kan avvikelser urskiljas i verksamheten.  

 

För att det skall vara möjligt att fånga upp avvikelser och arbeta proaktivt med ständiga 

förbättringar är det nödvändigt att principen Standardisering har applicerats i organisationens 

verksamhet. Utan standardisering av arbetsprocesserna kan inte avvikelser urskiljas i 

visualiseringen
243

.  

 

För att organisationen skall kunna främja produkten visuell styrning torde de, vilket nämndes 

ovan, ha utvecklat principerna Standardisering och Kontinuerliga processflöden som för upp 

problemen till ytan i verksamheten. Det är även viktigt att de strävar efter de principer vi tagit 

upp, vilka återfinns i tabell 2.1. 

 

 

Hög strävan Hög utveckling 

Långsiktigt tänkande Kontinuerliga processflöden som för upp 

problemen till ytan 

Jämna ut arbetsbelastningen Standardisering 

Visuell styrning  

 

2.11.2 Guiderummet 

 

Guiderummet är en webbapplikation organisationer kan använda sig av för att guida kunden 

att hitta rätt information på dess webbsidor. Produkten är relevant då vi lever i, vad som kan 

ses som, en labyrint av informationsflöden. Guiderummet kan utöver hemsidor på internet 

även användas via hemsidor på intranät, för att därigenom förenkla informationssökande för 

medarbetarna inom organisationer. Applikationen består av tydliga och logiskt 

situationsbaserade val, vilket förenklar sökandet efter information specifik för kundens eller 

medarbetarens individuella behov. För organisationens del kan användandet av Guiderummet 

leda till ökad tillgänglighet för kunden och medarbetaren, ökad kundnöjdhet och minskad 

belastning på kundtjänst. Det i sin tur kan leda till ökad produktivitet i verksamheten och 

frigöra tid för medarbetarna.
244

 

 

Produkten kan främja principen Kontinuerliga processflöden som för upp problem till ytan, 

genom att den bidrar till att information följer ett standardiserat och specificerat flöde. Genom 

att ha ett kontinuerligt informationsflöde leder det till att eventuella problem kommer upp till 
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ytan direkt och kan åtgärdas, vilket i sin tur kan generera en högre kvalitet. Något som är 

utmärkande karaktärsdrag i principen. 

 

Principen Lös problem direkt utgör utmärkande karaktärsdrag i produkten, då principen 

belyser vikten av att föra in kvalitet från början. För att nå kvalitet från början kan det ibland 

vara en god idé att ta en time-out och fundera på syftet med arbetsprocessen och hitta grunden 

till problemet.
245

 Webbsidor är till stor del till för att guida organisationers kunder och 

underlätta för dem att hitta information om exempelvis försäkringar, öppettider med mera. 

Hemsidor blir dock lätt svårnavigerade och det kan därigenom bli problematiskt för kunderna 

att nå den informationen de är i behov av.
246

 Genom att använda sig av Guiderummet 

underlättar det för kunden och medarbetarna att hitta rätt information på hemsidan. För att 

förstå nyttan med Guiderummet är det viktigt att förstå att grundproblemet för organisationen 

är att hemsidan är för svårnavigerad. Därmed är det av vikt att organisationerna strävar efter 

principerna Lös problem direkt och Kontinuerliga processflöden som för upp problem till 

ytan, vilket leder till att Guiderummet kan bli en relevant produkt för organisationen.  

 

Ytterligare aspekter för att Guiderummet skall fungera effektivt i organisationer är att de har 

utvecklat principerna Gå och se med egna ögon och Långsiktigt tänkande. Principen Gå och 

se med egna ögon bör vara utvecklad i organisationen, då det krävs en förståelse hos chefen 

att det kan finnas förbättringsmöjligheter i tillvägagångssättet att nå den information 

verksamheten tillhandahåller via webben. Denna djupare förståelse är svår att nå om chefen 

inte själv undersöker hur informationen tillhandahålls. Är principen utvecklad i organisation 

kan det leda till att chefen - med ett öppet sinne och utan förutfattade meningar - ser 

problematiken ur kundens perspektiv, vilket är viktiga aspekter i principen
247

. Att skapa ett 

ökat kundvärde och ständigt göra det rätta för medarbetarna belyser principen Långsiktigt 

tänkande.
248

 Guiderummet kan bidra till detta genom att kunden och medarbetaren kan nå den 

information som efterfrågas direkt, utan omvägar, vilket leder till ett ökat kundvärde. 

 

För att organisationen skall kunna främja produkten visuell styrning torde de, vilket nämndes 

ovan, ha utvecklat principerna Gå och se med egna ögon och Långsiktigt tänkande i 

verksamheten. Det är även viktigt att de strävar efter de principer vi tagit upp, vilka återfinns i 

tabell 2.2. 
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problemen till ytan 

Långsiktigt tänkande 

Lös problem direkt Gå och se med egna ögon 
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2.11.3 Direkt Feedback & Andon 
 

Följande produkter, Direkt Feedback & Andon, tillför organisationen sekundsnabb 

återkoppling från den dagliga verksamheten. I Direkt Feedback besvarar medarbetarna enkelt 

utformade enkäter på tryckskärmar, utplacerade i verksamheten, dessa kommentarer och 

omdömen strömmar sedan i realtid in till organisationen. Därefter kan informationen på ett 

enkelt sätt spridas och visualiseras i verksamheten genom de strategiskt utplacerade 

tryckskärmarna i verksamheten. Det leder till att resultaten från enkäterna kommer alla till del 

samtidigt och medarbetarna ser själva vad som måste förbättras, vilket kan skapa transparens i 

organisationen och resultera i motiverade och ansvarstagande medarbetare. Andon fungerar 

på ett likvärdigt sätt, skillnaden är att medarbetarna via sina egna datorer ständigt kan skicka 

feedback. För organisationer som vill nå ständiga förbättringar är därmed Direkt Feedback & 

Andon ett bra stöd.
249

   

 

För att produkterna skall fungera effektivt är det viktigt att organisationen har en strävan efter 

principen Kontinuerliga processflöden som för upp problem till ytan i verksamheten. 

Principen belyser att det är viktigt att all information följer ett specificerat och standardiserat 

flöde, vilket kan generera snabbare återkoppling till tidigare kvalitetsproblem.
250

 Ett 

kontinuerligt processflöde ställer även krav på medarbetarna att lösa problem direkt, tänka 

och utvecklas.
251

 Vi finner att detta är något produkterna Direkt Feedback & Andon kan bidra 

med, genom att informationen från medarbetarna följer ett standardiserat och specificerat 

flöde med snabb återkoppling, där såväl chefer som medarbetare kan ta del av informationen. 

Medarbetarna kan vidare på ett enkelt och kontinuerligt sätt lämna feedback, vilket kan 

generera att medarbetarnas vilja att lösa problem direkt, tänka och utvecklas ökar.  

 

Produkterna Direkt Feedback & Andon genererar att resultaten från enkäter och feedback på 

ett enkelt sätt visualiseras för medarbetarna och cheferna. Det kan bidra till att inga problem 

förblir dolda och medarbetare och chefer kan arbeta på ett proaktivt sätt. Detta kan generera 

att produktiviteten ökar, produktionstiden hålls, kommunikationen underlättas och kostnader 

sänks. Ovanstående resonemang stämmer väl överens med principen Visuell styrning och den 

utgör i och med det utmärkande karaktärsdrag i produkten. 

 

Även principen Teknik skall vara pålitlig och utprovad bör vara eftersträvad i 

organisationerna för att de på ett effektivt sätt skall kunna implementera produkterna Direkt 

Feedback och Andon, då produkterna i så hög grad är riktade mot medarbetarna. Principen 

behandlar att organisationer noggrant skall utvärdera och prova tekniken samt att den ska 

tillföra ett värde till arbetsprocesserna och stödja medarbetarna
252

.  För att uppnå detta bör 

tekniken testas av såväl chefer, IT-tekniker och berörda medarbetare, där de sedan gemensamt 
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utvärderar tekniken. Det genererar att medarbetarna är delaktiga vid anskaffandet av den nya 

tekniken och det kan medföra minskat motstånd vid införandet av tekniken.
253

  

 

Principen Bli en lärande organisation innebär att organisationens inlärningskapacitet 

utvecklas och växer med tiden. En viktig aspekt för att nå detta är att använda sig av 

reflektion och vara ärlig i fråga om sina egna svagheter.
254

 Genom att använda produkterna 

Direkt Feedback & Andon kan chefer och medarbetare använda den inkomna informationen 

för att reflektera över sin nuvarande situation. Den Feedback som inkommer påtalar även 

brister och problem inom organisationen, från såväl arbetsprocesser till hur cheferna styr 

medarbetarna. För att bli en lärande organisation är det viktigt att organisationen och 

individerna är ärliga i fråga om sina egna svagheter
255

. Ärlighet möjliggör i sin tur att ständiga 

förbättringar kan nås.    

 

Principen Långsiktigt tänkande innebär att leda organisationen till nästa nivå genom att ge ett 

ökat värde till såväl samhälle, kund och medarbetare. För att nå detta skall organisationen 

ständigt göra det rätta för kunden, bidra till ekonomisk tillväxt för samhället samt i praktiken 

visa att mänskliga resurser är den viktigaste tillgången för organisationen.
256

 Direkt Feedback 

& Andon kan bidra till detta genom att organisationen kan ta del av kontinuerliga 

förbättringsförslag från medarbetarna, vilket kan generera att organisationen kan nå nästa 

nivå. Att det är viktigt att denna princip är utvecklad beror på att produkterna är i stort behov 

av medarbetarna för att fungera effektivt i organisationerna. Därmed är det viktigt att 

organisationen, i praktiken, visar att mänskliga resurser är den viktigaste tillgången.  

 

Produkterna Direkt Feedback & Andon riktas mot medarbetarna i den egna organisationen. 

Likt vi tidigare nämnt, är det viktigt inom Lean att ta hand om sina leverantörer och partners 

för att växa genom ömsesidig nytta
257

, vilket principen Respektera leverantörer och partners 

poängterar. Det är viktigt att föra en kontinuerlig dialog och integrera leverantörer och 

partners i tankesättet att leverera rätt produkter, i rätt tid och i rätt mängd. I och med det anser 

vi att organisationer skulle kunna använda produkterna mot externa parter - leverantörer och 

partners - för att skapa en kontinuerlig dialog, vilket kan leda till att de kan ta del av varandras 

tankar och åsikter och växa genom ömsesidig nytta. Men för att produkterna skall fungera 

mot leverantör är det av vikt att principen är väl utvecklad i verksamheten.    

 

För att kunna främja produkterna visuell styrning torde organisationerna i de olika nationerna 

har utvecklat principerna Långsiktigt tänkande och Respektera leverantörer och partners i 

verksamheten, samt att de strävar efter principerna i tabell 2.3 nedan.  

  

 

 

                                                        
253

 Liker (2004a), s. 198f 
254

 Liker (2004a), s. 298-306 
255

 Liker (2004a), s. 298-306 
256

 Liker (2004a), s. 99-111 
257

 Nepal et al. s. 56 



 

51 
 

Hög strävan Hög utveckling 

Kontinuerliga processflöden som för upp 

problemen till ytan 

Långsiktigt tänkande 

Visuell styrning Respektera leverantörer och partners 

Teknik skall vara pålitlig och utprovad  

Bli en lärande organisation  

 

 
 

 

 

 

  

Tabell 2.3 Principer som utgör utmärkande karaktärsdrag för produkterna Direkt Feedback och Andon 
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3. Metod 

 

I följande kapitel presenteras de förhållningssätt och tillvägagångssätt som används i 

undersökningen. Därefter följer undersökningens källkritik samt en utförligare presentation 

av Abou. 

 
3.1 Ämnesval 
 
Till grund för denna uppsats ligger Abous planerade internationaliseringsprocess mot den 

europeiska marknaden. De var därav i behov av en Lean-analys angående arbetet med Lean 

på nämnda marknad och sökte, via en annons på hemsidan www.xjobb.nu, efter studenter 

som kunde genomföra detta. Vi ansökte och fick möjlighet att komma på intervju på Abous 

kontor på Kungsholmen i Stockholm. Vi fick efter ett par dagar reda på att vi blivit utvalda att 

genomföra undersökningen. Ämnesvalet för denna uppsats blev således att förklara hur 

nationalkultur påverkar vilka Lean-principer som framträder inom Tysklands, Storbritanniens 

och Frankrikes tjänsteorganisationer, samt om dessa skiljer sig åt. Anledningen till detta var 

att vi fann det intressant att undersöka hur Lean – som härstammar från Japan – påverkas av 

vilken nationalkultur det implementeras i, samt att Abou kan ha nytta av denna kunskap vid 

en internationaliseringsprocess. Vidare strävas efter att beskriva marknadspotentialen hos 

nationernas tjänsteorganisationer för att främja Abous möjligheter att ta sig in på den 

europeiska marknaden, vilket Abou kan ha nytta av vid en internationaliseringsprocess.  

 

3.2 Tillvägagångssätt 

 

I syfte att studera och analysera hur nationalkultur påverkar vilka Lean-principer som 

framträder inom tjänsteorganisationer i olika nationer, samt nationernas marknadspotential för 

att främja Abous möjligheter att ta sig in på den europeiska marknaden, har artiklar och 

litteratur inom Lean och nationalkultur studerats. Den teoretiska referensramen har sin grund i 

ledande forskning inom Lean. Då undersökningen även ämnar att studera nationalkulturens 

påverkan på Lean, har även ledande forskning inom nationalkultur studerats. 

 

Den teoretiska referensramen utgår därav från två huvuddelar, Lean och nationalkultur, där 

avgränsningar inom respektive område har genomförts för att endast använda central och 

relevant kunskap för studiens syfte. Inom Lean har vi valt av avgränsa oss till Lean-

principerna och inom nationalkultur till Hofstedes dimensioner.  

 

Det empiriska materialet i undersökningen har samlats in med utgångspunkt i ett explorativt 

och deskriptivt syfte. Med ett deskriptivt, beskrivande, syfte ämnar undersökningen ge en 

bättre insikt i hur ett fenomen ser ut,
258

 och därigenom porträttera en passande bild. Det är vid 
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deskriptiva studier viktigt att ha en klar bild av vad som skall undersökas.
259

  Denna 

undersökning ämnade beskriva och ge en bättre insikt i hur marknadspotentialen i nationer ser 

ut för att främja Abous möjligheter att ta sig in på den europeiska marknaden samt beskriva 

vilka Lean-principer som framträder i respektive nation. En bra insikt i ämnet har erhållits 

genom studier av artiklar och litteratur angående Lean och nationalkultur. Att undersökningen 

även har ett explorativt syfte innebär ett förklarande förhållningssätt för att nå nya insikter 

angående ett fenomen.
260

 Det explorativa syftet ämnar förklara hur nationalkultur påverkar 

vilka Lean-principer som framträder i tjänsteorganisationer. En undersöknings syfte kan vara 

både deskriptivt och explorativt då skiljelinjen dessa emellan är svår att dra, samt att 

undersökningens syfte kan ämna att både förklara och beskriva.
261

 Denna undersökning ämnar 

att både beskriva och förklara, vilket innebär att undersökningen har ett deskriptivt såväl som 

explorativt syfte. 

 

Undersökningen har utförts med hjälp av enkäter som administrerats via ett Lean-forum, där 

anslutna individer från olika organisationer i Tyskland, Storbritannien och Frankrike har 

givits möjlighet att besvara enkäten. Efter insamlingen har en jämförelse av nationernas data 

genomförts för att utröna eventuella mönster och drag. Därefter har det empiriska materialet 

analyserats för att förklara hur nationalkultur påverkar vilka Lean-principer som framträder 

inom organisationerna, samt beskriva nationernas marknadspotential för att främja Abous 

möjligheter att ta sig in på den europeiska marknaden. 

3.3 Val av ansats 

 

Det finns vid genomförandet av en undersökning olika teoretiska ansatser att tillgå, de två vi 

finner mest framträdande inom metodlitteratur är induktiv och deduktiv ansats.
262

 Valet av 

ansats belyser hur behandlingen av teori och datainsamling kommer ske i undersökningen och 

genomsyrar hela uppsatsen.  

 

En induktiv ansats innebär att teori blir resultatet av en genomförd forskningsinsats, därmed 

tas en utgångspunkt från empirisk data för att därifrån skapa teorier.
263

 Ansatsen i denna 

undersökning kommer att vara deduktiv, vilket är det vanligaste tillvägagångssättet vid 

samhällsvetenskapliga undersökningar. En av grundstenarna i det deduktiva angreppssättet är 

att undersökningen utgår från befintliga teorier, vilka sedan styr undersökningens 

datainsamling.
264

 Vi har i denna undersökning utgått från befintliga teorier inom Lean och 

nationalkultur för att formulera ett syfte som passar undersökningens frågeställning. Det finns 
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sedan tidigare mycket forskning inom såväl Lean som nationalkultur, men vi har inte funnit 

att dessa har sammankopplats i en större utsträckning, vilket även studier belyser
265

. 

 

En deduktiv ansats präglas vidare av insamlande av kvantitativ data och hög grad av 

strukturering i den teoretiska referensramen
266

. I och med det stämmer även den deduktiva 

ansatsen väl överens med insamling av data till uppsatsen samt hur den teoretiska 

referensramen har utformats i denna undersökning.  

3.4 Val av metod 

 

Innan undersökningen genomförs skall inriktning av forskningsstrategi bestämmas, nämligen 

om datainsamlingen skall vara kvalitativ eller kvantitativ.
267

 I denna undersökning består 

forskningsstrategin av en kvantitativ studie, då det passar undersökningens syfte och de 

frågeställningar som skall besvaras. Kvantitativa studier lägger fokus på kvantifiering och att 

helt enkelt räkna och jämföra kvantifierbart material, till skillnad från kvalitativa studier vilka 

lägger stor vikt på ord vid insamling och analys av data
268

. Kvantitativa studier karaktäriseras 

vidare som formaliserade och strukturerade
269

 vilket knyter väl an med deduktiv ansats,
270

 

vilket beskrevs i avsnittet ovan. 

 

När en kvantitativ undersökning skall genomföras finns det ett flertal tillvägagångssätt för att 

samla in primärdata, bland annat strukturerade intervjuer, enkäter och strukturerade 

observationer.
271

 I denna undersökning har primärdata samlats in via enkäter, vilket ses som 

ett effektivt sätt för att samla in data från ett stort urval
272

. Då undersökningen har ett 

förklarande samt beskrivande syfte finner vi det relevant att använda enkäter, vilket vanligtvis 

används vid förklarande och beskrivande syften
273

.  

3.5 Undersökningsdesign 

 

Undersökningsdesignen kan beskrivas som en ram för undersökningens insamling och analys 

av data. Det finns ett antal undersökningsdesigner och vilken som passar undersökningen 

beror på flertalet aspekter, bland annat undersökningens inriktning och syfte. Exempelvis bör 

forskningsdesignen anpassas beroende av om undersökningen strävar efter att finna kausala 

samband eller efter en förståelse av olika beteenden.
274

 I denna undersökning består 

undersökningsdesignen av en så kallad komparativ, jämförande, design vilket ofta 

förekommer vid tvärkulturell forskning som ämnar jämföra minst två fall, vilket stämmer väl 

överens med denna undersökning. Tvärkulturell forskning innebär insamling och/eller analys 
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av data från två eller flera nationer. Vidare är komparativ design fördelaktigt när 

undersökningen söker förklara likheter och skillnader för den sociala verkligheten i olika 

nationella kontexter och är möjligt med såväl kvantitativ som kvalitativ forskning.
275

 

 

Det finns ett antal angreppssätt att använda för att undersöka nationalkultur och valet beror på 

studiens syfte. De två vanligaste angreppssätten är interkulturellt- och tvärkulturellt 

angreppssätt.
276

 Användning av interkulturellt angreppssätt innebär ett synsätt inifrån 

nationalkulturen vilket leder till kunskap om hur och varför nationalkulturella värderingar 

fungerar som de gör. Tvärkulturellt angreppssätt innebär ett synsätt utifrån nationalkulturen 

vilket leder till att nationers nationalkulturer kan jämföras.
277

 Genom att använda ett 

tvärkulturellt angreppssätt kan en jämförelse av flera nationalkulturer ske samtidigt, vilket 

Hofstede gjorde i sin IBM-studie.
278

 Det tvärkulturella angreppssättet har använts i denna 

undersökning för att jämföra hur Lean-principerna framträder i Storbritannien, Tyskland och 

Frankrike, samt hur nationalkultur påverkar detta.  

3.6 Informationssökning 

 

Att granska den befintliga litteraturen på området är grundläggande vid undersökningar. 

Genom granskningen skapas kunskap inom undersökningens område samt en medvetenhet 

om vad nuvarande forskning har åstadkommit, dess begränsningar samt vad den egna 

undersökningen kan bidra med. Då denna undersökning har en deduktiv ansats där 

utgångspunkten är befintliga teorier, var det av vikt att grundligt studera och kritiskt granska 

litteraturen på området. Granskningen har även andra syften, bland annat bidrar den till att 

förfina undersökningens frågeställning, visa på luckor i nuvarande forskning vilka kan vara 

adekvata att studera samt med denna insikt undvika att genomföra en undersökning som 

tidigare genomförts.
279

  

 

För att erhålla denna kunskap har vetenskapliga artiklar sökts via sökmotorerna ABI/Inform, 

Google scholar och Libhub. Sökorden som användes var; Lean, Production, TPS, Toyota, 

Principles, Liker, Womack, Hines, Culture, Hofstede, Schwartz, Barriers, Krafcik, 

National, Trompenaar och Management. Vidare har litteratur inom Lean och nationalkultur 

studerats för att därigenom skapa en djupare teoretisk kunskap.Genom granskningarna fann vi 

att flertalet studier genomförts inom Lean production, men färre undersökningar som 

behandlar Lean-principer och hur en Lean-kultur kan främjas. Även artiklar som behandlar 

nationalkultur har sökts via dessa sökmotorer. Efter granskning av artiklarna fann vi ingen 

forskning som specifikt behandlade hur nationalkultur påverkar vilka Lean-principer som 

framträder inom nationers organisationer. Vi fann dock forskning
280

 som studerat 

organisationers grad av engagemang i Lean, vilket har hjälpt oss vid enkätutformningen.  
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3.6.1 Datainsamling 

 

Vid insamling av data till undersökningar finns det två olika typer av data, nämligen 

primärdata och sekundärdata. Sekundärdata är data som samlats in till tidigare syften och kan 

bestå av rådata samt publicerade sammanfattningar
281

. Motsatsen till sekundärdata är 

primärdata och består data insamlad till studiens syfte. Primärdata kan exempelvis samlas in 

via enkätundersökningar, intervjuer eller observationer.
282

 I denna undersökning samlades 

data till undersökningens syfte in med hjälp av en enkätundersökning via ett Lean-forum. 

Därmed samlades endast primärdata in till undersökningen då tidigare studier inom detta 

specifika område inte har genomförts.   

3.6.2 Urval 

 

Urvalet i denna undersökning har gjorts utifrån problemformuleringen. Då vi i 

problemformuleringen ämnade utröna hur nationalkultur påverkar vilka Lean-principer som 

framträder i tjänsteorganisationer samt hur nationers marknadspotential ser ut för att främja 

Abous möjligheter att ta sig in på den europeiska marknaden, har vissa avgränsningar i 

urvalet varit nödvändiga för att säkerställa kvaliteten på undersökningen. Avgränsningarna i 

urvalet består av att vissa nationer, organisationer samt produkter har selekterats bort efter 

kunskapsinsamling, då de inte är aktuella enligt kriterierna i undersökningen. Genom dessa 

avgränsningar har urvalet till undersökningen tagits fram med ett så kallat teoretiskt urval. Ett 

teoretiskt urval innebär att analytiska grunder bestämmer var data till undersökningen skall 

sökas. Det är det teoretiska syftet som styr urvalet och karaktäriseras av kalkylering och 

fantasi hos forskarna.
283

 

 

Kriterier har satts upp för att avgränsa undersökningen. De består av att nationer skall ha en 

väl utvecklad tjänstesektor med väl integrerad IT-användning i sina organisationer. Vidare har 

kriterier för vilka organisationer som skall ingå i undersökningen bestämts. Kriterierna 

innebär att de skall verka inom tjänstesektorn samt bestå av minst 50 anställda. Då 

undersökningen inriktar sig på hur Lean-principerna framträder inom organisationerna i 

respektive nation, är även ett kriterium att organisationerna strävar mot Lean och att de är 

anslutna till ett Lean-forum. Lean-forum kan ses likt en verksamhet som inom Lean bedriver 

forskning och utveckling, utbildning och träning, samt rådgivning för organisationer
284

. 

 

Abous utbud av produkter består av innovativa Lean-lösningar inom IT. Produkterna 

levereras framför allt via webben, tryckskärmar, surfplattor och smartphones, vilket har 

inneburit att information angående befolkningen samt organisationers användande av 

smartphones-appar och internet varit relevant att samla in för de olika nationerna. Abou har 

uttryckt en vilja att söka sig mot tjänsteorganisationer vid en utlandsetablering, vilket innebär 
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att nationer med hög andel anställda inom tjänstesektorn är primära för undersökningen. 

Därav har kunskap erhållits angående i dagsläget aktuella nationer för Abou. 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.1 Statistik relevant för urvalet
285 

 
 

Diagram 3.1 ovan illustrerar en jämförelse mellan Sverige, Frankrike, Storbritannien, Spanien 

och Tyskland. Den visar statistik angående arbetsför befolkning i tjänstesektorn samt ger en 

indikation om hur väl integrerad nationernas IT-användning är hos befolkningen och 

organisationerna. Nationerna har visat sig intressanta för undersökningen då de har en relativt 

stor befolkningsmängd samt en hög andel av den arbetsföra befolkningen inom tjänstesektorn, 

vilket diagram 3.1 illustrerar. De fyra nationerna, utöver Sverige, i diagram 3.1 har selekterats 

ut efter en översiktlig analys av flertalet nationer i Europa, där de som inte ansågs passa 

undersökningens kriterier sållades bort. Vidare har de nordiska nationerna uteslutits efter 

restriktioner från Abou.  

 

Efter en djupare analys av de kvarvarande nationerna har vi valt att ytterligare selektera bort 

en nation, nämligen Spanien. Anledningen till detta är att de har lägst antal
286

 samt näst lägst 

andel av den arbetsföra befolkningen inom tjänstesektorn av de jämförda nationerna. 
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Tyskland har visserligen en mindre andel, än Spanien, av befolkningen sysselsatt inom 

tjänstesektorn, men vid en jämförelse av övriga faktorer har Tyskland en mer integrerad IT-

användning samt en större arbetsför befolkning
287

 inom tjänstesektorn. Det är dock värt att 

påpeka att Spaniens andel månatliga ökande av användande av appar ökar i snabb takt enligt 

diagram 1, vilket antyder att Spanien kan bli en intressant nation för Abou i framtiden.   

 

Diagram 3.2  Eurostats diagram för organisationers internetanvändning 

 
Källa: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-10-001/EN/KS-QA-10-001-EN.PDF  

Hämtad 2011-09-21 
 

Eurostat, Europeiska unionens statistikkontor, har i en sammanställning jämfört 

internetanvändningen i små, medelstora samt stora organisationer. Organisationerna har 

kategoriserats i benämningarna efter antalet anställda. Där små organisationer har 10–49 

anställda, medelstora organisationer har 50–249 anställda och stora organisationer har fler än 

249 anställda.  

 

Ur diagram 3.2, kan utläsas att storleken på organisationer tycks ha betydelse för hur 

integrerad deras IT-användning är. En undre gräns i undersökningen, för antalet anställda i 

organisationerna har därför bestämts till 50, då det tycks vara en tydlig distinktion mellan 

små- och medelstora organisationers internetanvändning. Även tidigare studier
288

 har påtalat 

att stora organisationer har bättre förutsättningar för att på ett framgångsrikt sätt implementera 

Lean. 

 

I och med det har organisationer inom tjänstesektorn, med minst 50 anställda, i nationerna 

Tyskland, Storbritannien och Frankrike undersökts. Organisationerna skall vidare ha arbetat 

mot Lean i minst sex månader, samt att de – organisationen eller medarbetaren – skall vara 

anslutna till ett Lean-forum. Deras anslutning till Lean-forum innebär inte per automatik att 

de jobbar fullt ut mot Lean, det tyder dock på att de har en vetskap om Lean och en strävan 

mot att effektivisera sina processer. Att de arbetat mot Lean i minst sex månader bidrar till att 

de har lagt en grund för sitt arbete med Lean. Då enkäterna administrerats via Lean-forum, 

innebär det att respondenterna är de individer inom organisationerna som är anslutna till 
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Lean-forumet. Antalet anslutna till Lean-forumet, per nation, där undersökningen 

genomfördes var för Frankrike 285 stycken, Tyskland, 256 stycken och Storbritannien 7279 

stycken
289

. 

 

Enkäten besvarades av 19 respondenter från Storbritannien, 16 respondenter från Tyskland 

och 12 respondenter från Frankrike.Om bortfall hade förekommit bland respondenterna, där 

någon respondent inte fullföljt enkäten skulle dessa med hjälp av SurveyMonkey.com´s 

webbprogram, som beskrivs i avsnitt 3.6.3, inte ha påverkat undersökningens resultat. Med 

webprogrammet kan nämligen respondenter som inte fullföljer enkäten selekteras bort. I 

undersökningen var det tre respondenter, två från Storbritannien och en från Tyskland, som 

inte fullföljde enkäten. De slutade dock på första sidan och påverkade inte undersökningen.  

 

Vidare har ett urval av Abous produkter genomförts. Abou producerar flertalet produkter som 

från grunden bygger på Lean. I undersökningen har fyra produkter valts ut, nämligen Visuell 

styrning, Guiderummet och Direkt Feedback & Andon. Produkterna som ingår i 

undersökningen valdes i samråd med Abou, vid ett besök på deras kontor på Kungsholmen i 

Stockholm. Ett möte genomfördes med två kontaktpersoner där vi tillsammans valde ut vilka 

produkter som skulle ingå i undersökningen, samt vilka principer som utgör utmärkande 

karaktärsdrag för respektive produkt. 

3.6.3 Enkätutformning 

 

Som tidigare nämnts har primärdata i undersökningen samlats in via enkäter. I kvantitativa 

undersökningar är enkäter en effektiv insamlingsmetod av primärdata då respondenterna får 

besvara samma frågor, vilket därmed underlättar för att nå ett större urval. Enkäter är vidare 

vanligt förekommande vid beskrivande och förklarande undersökningar, likt denna, då de 

skapar en möjlighet att förklara relationer mellan variabler samt identifiera och beskriva 

variationer i olika miljöer.
290

  

 

Att formulera enkäter så att de lyckas besvara undersökningens problemformulering är 

problematiskt. Är inte enkäten rätt utformad så att frågorna i problemformuleringen besvaras, 

är det svårt att om inte till och med omöjligt att gå tillbaka till respondenterna för att samla in 

ny data till undersökningen. Hur enkäten utformas påverkar såväl undersökningens 

svarsfrekvens, validitet som reliabilitet. Några viktiga punkter att tänka på för att få en enkät 

väl utformad och därigenom maximera svarsfrekvensen, validiteten och reliabiliteten är:
291

 

 

 Eftertanke vid utformning av de enskilda frågorna 

 Klar och tydlig layout i enkäten 

 Överskådlig förklaring av syftet med enkäten  

 Förtest av enkäten 
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 Omsorgsfullt planerad och genomförd administration
292

 

Vid utformningen av enkäten till denna undersökning har vi eftersträvat de fem ovan nämnda 

punkterna för att uppnå en väl formulerad enkät som lyckas besvara undersökningens 

problemformulering. Enkäten är uppbyggd kring de 14 Lean-principerna. Vi har därmed 

ständigt haft en eftertanke vid utformningen av frågorna och kopplat dessa till Lean-

principerna, genom att identifiera ett antal attribut för respektive princip och sedan utformat 

enkätfrågorna utifrån dessa. Det är därmed principernas attrubut som mäts. Först fick 

respondenterna besvara påståenden om organisationens strävan att uppnå de olika Lean-

principerna, därefter följde påståenden angående hur väl utvecklade organisationens 

arbetsprocesser inom nämnda Lean-princip är idag.
293

  

 

För att få en klar och tydlig layout i enkäten har webbprogramet SurveyMonkey.com 

använts,
294

 vilket är ett erkänt enkätutformningsprogram och omnämns i litteratur.
295

 Vidare 

har en överskådlig förklaring av syftet med enkäten publicerats i Lean-forumet, samt en kort 

introduktion på första sidan av enkäten. Vi har ständigt under utformningen av enkäten fått 

feedback från individer vilka inte är kopplade direkt till undersökningen för att försäkra oss 

om att frågorna och påståendena är förståeliga och relevanta. Innan enkäten publicerades 

genomfördes ett förtest med 10 individer, vilka bestod av studenter vid Örebro Universitet, 

kontaktpersoner vid Abou och Lean-ansvarige vid BAE Systems. Då enkäten publicerades på 

engelska har vi tagit hjälp av en forskare vid institutionen för medicinsk biokemi och 

mikrobiologi vid Uppsala Universitet, som kontinuerligt skriver rapporter och artiklar på 

engelska, för att därigenom använda korrekt engelska i enkäten. 

 

Vid planeringen av administrationen studerade vi alternativa tillvägagångssätt för att 

genomföra undersökningen. Alternativet att publicera enkäten via ett Lean-forum innebar att 

vi kunde nå en stor grupp av respondenter med kunskap om Lean. Valet av Lean-forum blev 

Lean Business System på LinkedIn,
296

 där vi efter kontakt med ansvarige för Lean-forumet – 

Professor Peter Hines – fick tillåtelse att nyttja Lean-forumet för att administrera enkäten. 

Lean-forumet bedriver ständiga diskussioner rörande Lean under ledning av nämnda 

professor och omnämns i litteratur
297

. 

 

Enkäten bestod av slutna frågor med ett antal påståenden, där respondenten fick besvara hur 

väl deras organisations strävan och utveckling stämmer överens med olika påståenden. En 

Likertskala
298

 mellan 1-7 har använts för att värdera respondenternas inställning, där 1 

innebär att respondenten inte alls instämmer och 7 innebär att respondenten instämmer helt. 

Alternativ 4 är ett neutralt alternativ. Nedan följer hela skalan:  
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1 = Instämmer inte alls  2 = Instämmer inte 

3 = Instämmer delvis inte  4 = varken instämmer eller tar avstånd 

5 = Instämmer delvis  6 = Instämmer 

7 = Instämmer helt 

 

Enkäten är uppbyggd kring de 14 principer som beskrivs i teorin, varje princips strävan och 

utveckling avhandlas på separata sidor där fyra till fem påståenden skall besvaras av 

respondenten. Den fjortonde principen, Bli en lärande organisation, har endast tre påståenden 

då den är beroende av att de övriga principerna eftersträvas i hög grad.   

3.6.4 Enkätmetod  

 

Det finns två sätt att administrera enkäter, antingen via själv-administration eller via intervju-

administration. Att använda själv-administration innebär att respondenten själv besvarar 

enkäten. Det finns tre varianter av själv-administrerade enkäter, nämligen förmedlade via 

internet/intranät, post samt personligt utdelade. I intervju-administrerade enkäter registrerar 

intervjuaren respondentens svar.
 299

 Enkäterna har i denna undersökning administrerats via ett 

Lean-forum, vilket innebär att de är själv-administrerade. 

 

Att denna undersökning har genomförts med hjälp av själv-administrerade enkäter är 

fördelaktigt då det är en stor geografisk spridning på respondenterna. För att öka 

svarsfrekvensen har enkäterna, som tidigare nämnts, administrerats via ett Lean-forum. 

Genom respondenternas anslutning till Lean-forum kan ett intresse för Lean skönjas hos 

dessa, vilket förhoppningsvis har resulterat i en ökad svarsfrekvens.   

3.7 Empirimetod 

 

De data som framkom i undersökningen presenteras i empirin med hjälp av stapeldiagram, 

med ett stapeldiagram per princip, där Frankrikes, Tysklands och Storbritanniens medelvärde 

visualiseras. Medelvärdet är summan av alla värden, delat med antalet värden och är ett 

centralmått. Centralmått är vanligt förekommande för att beskriva ett typiskt, representativt 

värde i en uppsättning data.
300

 

 

För varje princip presenteras vidare respektive nations standardavvikelse samt median. 

Median är likt medelvärdet ett centralmått, men till skillnad mot medelvärdet är medianen det 

värde som ligger mitt i uppsättningen av datan när alla värden ordnas i storleksordning. Är 

värdena jämnt fördelade är median och medelvärde i det närmaste lika, är fördelning däremot 

sned så är medelvärde och median olika.
301

 Standardavvikelse är ett av de vanligaste 

spridningsmåtten som finns. Ett spridningsmått används för att beskriva variationen i resultat 
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som erfars från undersökning.
 302

 Anledningen till detta, i denna undersökning, är att 

nationerna kan ha samma centralmått men olika spridningar. Standardavvikelsen är viktig i 

denna undersökning då vi har fått relativt sett få svar, vilket innebär att några få mätvärden i 

en annan riktning får ett relativt stort genomslag på medelvärdet. 

 

De data som framkom i undersökningen har även sammanställts i mognadsgradsmatriser, där 

nationernas eftersträvan samt utveckling av principerna kopplas samman. Matriserna används 

för att illustrera nationernas marknadspotential för att främja Abous möjligheter att ta sig in 

på den europeiska marknaden.  

3.8 Analysmetod  
  

I analysen kopplas de data som framkom via enkätundersökningen samman med den 

teoretiska referensramen, för att vi skall kunna besvara undersökningens problemformulering. 

Analysen är uppdelad i två delar, den första behandlar nationalkulturens påverkan på Lean-

principernas framträdande. Denna del av analysen sker först nationsvis, där vi kopplar attribut 

från dimensionerna med attribut från Lean-principerna för att urskilja om nationernas 

nationalkultur är förenligt eller motstridigt principernas framträdande. Därefter, i avsnitt 

5.1.4, jämförs Lean-principernas framträdande mellan nationerna.  

 

Den andra delen av analysen avhandlar hur marknadspotentialen ser ut i olika nationer för att 

främja Abous möjligheter att ta sig in på den europeiska marknaden. Denna del av analysen är 

uppdelad efter Abous produkter, där nationernas marknadspotential illustreras med hjälp av 

mognadsgradsmatriser för varje produkt. Med hjälp av mognadsgradsmatriserna jämförs 

nationernas marknadspotential, genom att nationernas medelvärden gällande strävan och 

utveckling för respektive princip – som utgör utmärkande karaktärsdrag i produkten – kopplas 

samman. Det leder till att vi kan urskilja nationernas marknadpotential för att främja Abous 

möjligheter att ta sig in på den europeiska marknaden.   

3.9 Trovärdigheten 

 

Hög trovärdighet är något alla vetenskapliga undersökningar strävar efter. För detta ändamål 

brukar forskare använda sig av reliabilitet och validitet. Är undersökningen reliabel och valid 

säkerställer detta studiens kvalitet, genom att minska möjligheten för att undersökningen ska 

bli snedvriden.303   

 

Reliabilitet behandlar huruvida de datainsamlings-tekniker som används i undersökningen 

kommer att bidra med konsekventa resultat, det vill säga om samma resultat erfars om samma 

undersökning skulle utföras ytterligare en gång.
304

 Genom att ställa tre frågor kan 

reliabiliteten bedömas: 
305
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1) Kommer samma resultat att nås vid andra tillfällen?  

2) Kommer liknande observationer göras av andra forskare?  

3) Finns det en transparens i hur mening skapades ur primärdatan? 
306

 

För att öka reliabiliteten i undersökningen är ett kriterium att enbart respondenter från 

organisationer som arbetat med Lean i mer än sex månader haft möjlighet att besvara enkäten. 

Genom denna avgränsning ökar sannolikheten för att organisationen har implementerat sina 

grunder för att arbeta mot Lean, vilket kan generera att samma resultat kan uppnås vid ett 

senare tillfälle. För att ytterligare öka reliabiliteten har respondenterna garanterats anonymitet, 

vilket kan öka möjligheterna att respondenterna ger sanningsenliga svar.
307

 Då enkäter 

användes i undersökningen undveks den så kallade intervjuareffekten då enkäterna besvarades 

i enskildhet av respondenten.
308

 För att undvika att vi feltolkade svaren från respondenterna 

har vi eftersträvat att enkäterna ska ha en hög grad av struktur, vilket ses som en viktig 

aspekt.
309

 Detta, samt att vi strävat efter att den teoretiska referensramen skall vara 

strukturerad, ökar möjligheten att läsaren ser undersökningen genom samma glasögon. 

 

Validitet behandlar i sin tur om undersökningen verkligen mäter det som ämnas mätas, vilket 

kallas för intern validitet.
310

För att öka sannolikheten för detta genomfördes, vilket tidigare 

nämnts, ett förtest av enkäten där respondenterna fick komma med synpunkter och förslag. 

Vidare formulerades frågorna ständigt efter de principernas attribut.För att vidare öka den 

interna validiteten är det viktigt att respondenterna inte känner att det är ofördelaktigt att 

medverka i undersökningen.
311

 Därmed har samtliga respondenter meddelats att deras svar 

behandlats anonymt.  

 

Ytterligare ett mått inom validitet är extern validitet, vilket brukar benämnas som 

generaliserbarhet, det vill säga i vilken grad är resultaten överförbara till andra kontexter. I 

denna undersökning innebär det om resultaten kan överföras till andra organisationer. För att 

öka den externa validiteten i undersökningen har en noggrann beskrivning av 

undersökningens urval genomförts, vilket torde innebära att generaliserbarheten för 

organisationer med liknande förutsättningar blir starkare. I undersökningen söks dock inte 

några generaliserbara slutsatser.  

3.10 Val av referensram  
 

Det finns en mängd olika teorier som behandlar Lean. Då vi specifikt ämnade undersöka Lean 

utifrån perspektivet Lean-principer, har Likers 14 Lean-principer en framträdande roll i den 

teoretiska referensramen. Deras relevans har sedan styrkts genom ytterligare studier som 

belyser liknande aspekter inom Lean.  
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Vidare har nationalkultur behandlats utifrån Hofstedes fem dimensioner, vilka senare använts 

som ett analysverktyg då vi ämnade undersöka hur nationalkultur påverkar vilka Lean-

principer som framträder. I och med det har nationalkultur kopplats samman med Lean-

principerna i en figur för att nå en sammanhängande referensram. 

 

Den teoretiska referensramen som ligger till grund för undersökningen har byggts på 

vetenskapliga artiklar och litteratur på området. För att utforma den teoretiska referensramen 

har artiklar sökts via nämnda sökmotorer och sökord i avsnitt 3.6.  

3.11 Källkritik 

 

Vid uppsatsskrivande är det viktigt att inta ett kritiskt förhållningssätt till flera aspekter i 

undersökningens datainsamling, för att kunna göra en bedömning av undersökningens 

kvalitet. 

 

Vid insamling av primärdata till undersökningen var ett urval av respondenter nödvändigt att 

utföras för att avgränsa undersökningen, då det inte var möjligt att undersöka samtliga 

nationer eller organisationer i Europa. En medvetenhet finns att andra nationer kan ha högre 

marknadspotential att främja Abous möjligheter att ta sig in på den europeiska marknaden, 

men efter granskning av statistik rörande relevanta aspekter för Abous samt en dialog med 

kontaktpersoner vid Abou anser vi att urvalet passar undersökningens syfte.  

 

Vidare har endast tjänsteorganisationer undersökts, detta då Abou ämnar söka sig mot 

tjänsteorganisationer vid en internationalisering. Lean är en arbetsprocess som tidigare varit 

mer utbredd i produktionssektorn än i tjänstesektorn vilket kan medföra att även 

produktionsorganisationer hade varit önskvärt att undersöka, men för att säkerställa kvaliteten 

i undersökningen har en avgränsning varit nödvändig, samt att artiklar och litteratur belyser 

att Lean appliceras allt mer även inom tjänstesektorn.   

 

I avsnittet urval nämns en avgränsning till respondenter som är anslutna till Lean-forum. 

Detta medför inte per automatik att deras organisationer strävar mot Lean, men det påvisar att 

de har en medvetenhet om begreppet Lean. Genom att de är anslutna till ett Lean-forum kan 

det även antydas att de är aktiva i sin strävan mot Lean, i jämförelse mot organisationer som 

påstår sig sträva mot Lean utan att ha en anslutning till Lean-forum. Anledningen till detta är 

att Lean tycks ha blivit ett modeord och används ibland för lättvindigt av organisationer, utan 

att de har en förståelse för Leans innebörd. Att respondenterna är anslutna till Lean-forumet 

där enkäten administrerats bidrar till att individerna kan ha olika positioner inom sina 

organisationer, men som nämnts tyder detta även på att de har ett intresse av Lean och detta 

kan ha genererat en högre andel svar. Användningen av Lean-forum vid distribution av 

enkäten har vidare bidragit till svårigheter att mäta begrepp såsom målpopulation och 

svarsfrekvens. Vi kan via Lean-forumet, där enkäten distruberas, se antalet anslutna från 

respektive nation. Däremot kan vi inte nå annan information för beräkningar av ovanstående 

begrepp, bland annat information om organisationsstorlek vilket också var en del av urvalet 
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av respondenter till undersökningen. Att nå ett värde för målpopulation och svarsfrekvensen 

är därmed inte genomförbart.  

 

Totalt besvarade – vilket tidigare nämnts – 19 respondenter från Storbritannien, 16 

respondenter från Tyskland samt 12 respondenter från Frankrike enkäten. Antalet 

respondenter som besvarade enkäten är en aspekt viktig att kritiskt betrakta, då det är önskvärt 

att nå så många respondenter som möjligt. Dock anser vi, inom ramen för denna uppsats 

tidsbegränsningar, att antalet respondenter från respektive nation är tillräckligt för 

undersökningen. 

 

En begränsning vid användandet av enkäter är att respondenten själv skall läsa och förstå 

frågorna, det finns alltså ingen intervjuare som kan förklara en otydligt formulerad fråga
312

. 

För att undvika denna problematik har vi innan undersökningen genomfördes använt oss av, 

som tidigare nämnts, ett förtest av enkäten
313

. Individer som inte har någon anknytning till 

undersökningen har fått besvara enkäten, samt att dialog med handledare vid 

Handelshögskolan, Örebro Universitet och kontaktpersoner vid Abou har genomförts. Detta 

för att utforma så bra och lättförståelig enkät som möjligt, för undersökningens syfte. 

Ytterligare ett problem med enkäter är att det är svårt att efter utförd undersökning gå tillbaka 

till respondenterna och ställa uppföljningsfrågor om enkäten inte skulle gett fullständiga svar 

på forskningsfrågan
314

. Även här har förtestet av enkäten bidragit till minskad risk för behov 

av uppföljningsfrågor. 

 

Enkäten har genomförts på engelska, vilket inte är modersmål för vissa respondenter. Detta 

kan ha påverkat respondenternas syn på vissa begrepp, då begrepp inte är nationellt 

neutrala,
315

 vilket delvis kan bero på nationalkultur.
316

 Då vi i enkäten ämnade undersöka hur 

nationalkultur kan påverka vilka Lean-principer som framträder kan organisationernas 

internationaliseringsgrad inverka på undersökningens resultat. Anledningen till detta är att 

organisationer med hög internationaliseringsgrad kan ha erfarit influenser från andra 

nationalkulturer och att den egna nationalkulturen därför inte genomsyrar organisationen lika 

starkt. Genom att i enkäten fråga efter organisationens uppskattade internationaliseringsgrad 

kunde vi skapa oss en förståelse för huruvida detta påverkade respondenternas svar. Det är 

möjligt att respondentens personlighet kan ha inverkat på dess svar. Vidare kan respondenten 

som representerar en organisation från en nation, ursprungligen ha kommit från en annan 

nation vilket också kan påverka dess svar. Dessa aspekter är svåra att undvika, men en 

medvetenhet finns kring att detta kan ha en inverkan på undersökningen.       

 

Undersökningen genomfördes, vilket nämnts, via enkäter där medelvärden beräknats för 

respektive nations strävan och utveckling av Lean-principerna. Medelvärdena betraktas som 

indikatorer på nationernas inställning till Lean-principerna och nationernas marknadspotential 
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för Abou att ta sig in på den europeiska marknaden. Det bör dock vidtas en viss försiktighet 

vid slutsatser från medelvärden, vilket vi nämner i slutsatsen. Anledningen till detta är att det 

är relativt sett få svar, vilket innebär att några få mätvärden i en annan riktning får ett relativt 

stort genomslag på medelvärdet. Därav finns en försiktighet i att generalisera resultaten i 

denna undersökning och det skulle vara önskvärt med liknande undersökningar på området 

för att testa undersökningens robusthet.  

3.12 Abou  

 

Abou är ett konsultföretag som utvecklar IT-lösningar baserade på Lean-metodik.  

Verksamhetskonsulter, designers och utvecklare skapar produkter genom att förena Lean-

principer med ny innovativ teknologi. Detta sker genom kontakt mellan kund och Abou där 

de genom dialog definierar kundens behov. Tillsammans med designers och utvecklare skapar 

de sedan en produkt som anpassats efter Lean-principerna och kundens behov. Produkterna 

levereras framför allt via webben, tryckskärmar, surfplattor och smartphones. 

 

I dagens högteknologiska samhälle med snabb utveckling så eftersträvar organisationer 

samtidigt simplicity, det vill säga enkelhet. Något som kan ses som en paradox då människan 

önskar att allt skall bli mer avancerat men samtidigt enklare, vilket ibland kallas för 

simplexity.
317

Att göra det komplexa enkelt, är något som Abou eftersträvar genom att 

kombinera Lean och innovativ teknologi i sina produkter.  

 

Abou är beläget på Kungsholmen, Stockholm. De jobbar mot privata såväl som offentliga 

sektorn över hela Sverige. Nästa steg för Abou är att expandera utanför Sverige. De söker sig 

mot nationer mogna för deras produkter. Antalet medarbetare vid Abou är cirka 30 stycken. 
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4. Empiri 

 

I detta kapitel kommer den primärdata som samlats in, via enkäter, till undersökningens syfte 

att presenteras. Presentationen sker principvis samt sammanfattningsvis i en matris per 

nation.  

 

Nedan följer en presentation av den primärdata som samlats in till undersökningens syfte. 

Antal bearbetningsbara enkäter som inkom i undersökningen var 19 från Storbritannien, 16 

från Tyskland och 12 från Frankrike. Primärdatan presenteras i form av stapeldiagram där 

organisationers strävan och utveckling för respektive princip illustreras – i medelvärden – 

nationsvis. För att tydligare kunna urskilja skillnaderna i stapeldiagrammen har y-axeln sitt 

minimivärde i 3,5 samt maxvärde i 6,5. Anledningen till detta är att dessa värden var det 

lägsta respektive högsta medelvärdet som framkom i undersökningen. Därefter kommer 

medianen samt standardavvikelsen för urvalet att presenteras för strävan och utveckling av 

respektive princip, vilket illustreras likt medelvärdet nationsvis. Vi kommer även gå igenom 

skillnader och likheter som erfars i de specifika påståendena som ställdes i enkäten.  

 

Avslutningsvis kommer vi att koppla samman principernas strävan och utveckling nationsvis i 

mognadsgradsmatriser. För att därigenom kunna illustrera nationernas marknadspotential för 

att främja Abous möjligheter att ta sig in på den europeiska marknaden. 

Mognadsgradsmatriserna är inzoomade, det vill säga att hela skalan inte illustreras, för att 

tydligare kunna urskilja skillnaderna mellan principernas placering i mognadsmatrisen.  

 

4.1 Princip 1: Långsiktigt tänkande 

4.1.1 Organisationers strävan 
 

Diagram 4.1 Strävan efter principen Långsiktigt tänkande 

 
 

I strävan efter principen Långsiktigt tänkande har nationerna ett likvärdigt medelvärde, där 

Storbritannien har en marginellt högre strävan. Frankrike har det lägsta medelvärdet av de tre 

nationerna. Detta beror delvis på att de i jämförelse med de andra nationerna har en lägre 

strävan efter att ständigt utmana sig själva, vilket är det första påståendet. Det är även 

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

Frankrike Tyskland Storbritannien

Organisationers strävan

Medelvärden 
Frankrike        5,83 
Tyskland        6,02 
Storbritannien   6,19 



 

68 
 

noterbart att Frankrike har lägst medelvärde i påståendet att organisationer strävar efter 

tålamod och fokus på långsiktighet, men generellt hamnar medelvärdet högt för samtliga 

nationer i strävan efter denna princip.  

 

Medianen av respondenternas svar är samma i samtliga nationer, nämligen 6. Däremot kan 

det urskiljas att Frankrike har något högre standardavvikelse från medelvärdet än Tyskland 

och Storbritannien. Det beror på en entoppigt vänstersned fördelning av respondenternas svar 

i Frankrike.  

 

Tabell 4.1 Strävan efter principen Långsiktigt tänkande 

Princip 1: Strävan Frankrike Tyskland Storbritannien 

Standardavvikelse 1,00 0,92 0,74 

Median 6 6 6 

 

4.1.2 Organisationers utveckling 

 
Diagram 4.2 Utveckling av principen Långsiktigt tänkande 

 
 

I utvecklingen av principen Långsiktigt tänkande kan vi utläsa att nationernas organisationers 

utveckling av principen är lägre än dess strävan. Störst gap mellan strävan och utveckling 

finner vi i Tysklands organisationer. En anledning till detta är att de tyska respondenterna har 

svarat relativt lågt angående att vinsten om tio år är viktigare än årets vinst. Påståendet 

angående att organisationerna ständigt investerar i medarbetarnas utveckling besvarades högt 

av samtliga respondenter oavsett nation, där ingen var av avvikande uppfattning.  

 

Medianen är något högre i Storbritannien än i Tyskland och Frankrike, vilket stämmer 

överens med medelvärdet. Standardavvikelsen från medelvärdet är likvärdigt nationerna 

emellan, vilket illustreras i tabellen nedan. I Frankrike beror standardavvikelsen på 

extremvärden och i Tyskland samt Storbritannien på grund av en entoppigt vänstersned 

fördelning av respondenternas svar.    

 
Tabell 4.2 Utveckling av principen Långsiktigt tänkande 

Princip 1: Utveckling Frankrike Tyskland  Storbritannien 

Standardavvikelse 1,13 1,2 1,25 

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

Frankrike Tyskland Storbritannien

Organisationers
utveckling

Medelvärden 
Frankrike        4,84 
Tyskland        4,97 
Storbritannien   5,40 



 

69 
 

Median 5 5 6 

 

4.2 Princip 2: Kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan 

4.2.1 Organisationers strävan 
 

Diagram 4.3 Strävan efter principen Kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan 

 
 

Organisationers strävan efter principen Kontinuerliga processflöden som för problemen till 

ytan är relativt högt för samtliga nationer. Dock har Tyskland det högsta medelvärdet. 

Samtliga nationer fick ett högt medelvärde i de två påståendena, angående strävan efter att ha 

sammanlänkade arbetsprocesser samt att information skall följa ett specifikt och 

standardiserat flöde. Här kan dock utläsas att de tyska organisationerna har en högre strävan 

efter att information skall följa ett specifikt och standardiserat flöde. Hela 62,5% av 

respondenterna från Tyskland instämmer helt, alternativ 7, i detta påstående. Vilket kan 

jämföras med Frankrike och Storbritannien där 33,3% respektive 26% instämde helt med 

påståendet. 

 

Tysklands höga medelvärde lyser även igenom i dess median som placerar sig på det högsta 

värdet, nämligen 7. Frankrikes och Tysklands median är något lägre, nämligen 6. Frankrike 

och Storbritannien har högre standardavvikelse än Tyskland. Detta beror på att de hade ett 

antal extremvärden som ej instämde med de påståenden som ställdes i enkäten, vilket 

saknades i Tyskland. 
 

Tabell 4.3 Strävan efter principen Kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan 

Princip 2: Strävan Frankrike Tyskland  Storbritannien 

Standardavvikelse 1,24 0,62 0,94 

Median 6 7 6 
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4.2.2 Organisationers utveckling 
 
Diagram 4.4 Utveckling av principen Kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan 

 
 

Likt princip 1, så finns det ett gap mellan organisationernas strävan och utveckling av 

principen. Gapet mellan strävan och utveckling i denna princip är ungefär lika stort för 

samtliga nationer. Medelvärdet för de olika påståendena är likvärdigt mellan organisationerna 

i Frankrike och Storbritannien. Men en bidragande faktor till att Frankrike har lägst totalt 

medelvärde, är att de har ett lägre medelvärde i påståendet som behandlar om ingen löser 

problemen som uppstår kommer arbetsprocessen att stanna. Tyskland har i sin tur högre 

medelvärden i samtliga påståenden, vilket resulterar i att de har det högsta medelvärdet.  

 

Frankrike har lägst medelvärde, vilket stämmer överens med dess median som är lägre än 

Tysklands och Storbritanniens. Storbritannien har högst standardavvikelse, anledningen till 

detta är att vissa respondenter ej instämmer med de påståenden som ställs i principen och att 

respondenternas svar är relativt utspridda över hela skalan. 

 
Tabell 4.4 Utveckling av principen Kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan 

Princip 2: Utveckling Frankrike Tyskland  Storbritannien 

Standardavvikelse 1,32 1,13 1,56 

Median 5 6 6 
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4.3 Princip 3: Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion 

4.3.1 Organisationers strävan 

 
Diagram 4.5 Strävan efter principen Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion 

 
 

Vi kan av diagramet ovan se att Tyskland har den högsta strävan efter principen. Det innebär 

att organisationerna från Tyskland till hög grad strävar efter att använda dragande system för 

att undvika överproduktion. Det är nämligen så att alla respondenter från Tyskland instämmer 

delvis eller till fullo i detta påstående, alternativ 5-7. I Storbritannien - som har det lägsta 

medelvärdet – är respondenternas svar relativt utspritt. 32% av respondenterna från 

Storbritannien besvarade detta påstående med det neutrala alternativet 4. 

 

Medianvärdena stämmer till stor del överens med nationernas medelvärden. 

Standardavvikelsen är störst bland responderna från Storbritannien, vilket beror på att deras 

svar är relativt utspridda mellan svarsalternativen. 

 
Tabell 4.5 Strävan efter principen Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion 

Princip 3: Strävan Frankrike Tyskland  Storbritannien 

Standardavvikelse 1,00 0,81 1,33 

Median 5 6 5 
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4.3.2 Organisationers utveckling 
 
Diagram 4.6 Utveckling av principen Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion 

 
 

I diagramet ovan kan vi urskilja att Frankrike och Tyskland har ett högre medelvärde gällande 

utvecklingen av principen jämfört med Storbritannien. Skillnader mellan Tyskland och 

Frankrike framkommer dock mellan organisationerna, där franska organisationer har ett mer 

utvecklat dragande system än Tyskland. Däremot har tyska organisationer ett mer utvecklat 

system för Kanban än organisationer i Frankrike. Storbritanniens organisationer har i 

jämförelse mindre utvecklade arbetsprocesser för dragande system och Kanban system. Vid 

närmare betraktelse av respondenternas svar från Storbritannien, kan det urskiljas att 55% inte 

instämmer med de påståenden som ställs.  

 

Medianen stämmer väl överens med medelvärdet för samtliga nationer. Standardavvikelsen är 

högst för nationerna Storbritannien och Frankrike. Standardavvikelsen i Frankrike beror på ett 

extremvärde, medan det i Storbritannien är en jämn fördelning av respondenternas svar på de 

olika alternativen.  

 

Tabell 4.6 Utveckling av principen Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion 

Princip 3: Utveckling Frankrike Tyskland  Storbritannien 

Standardavvikelse 1,19 0,78 1,2 

Median 5 5 4 

  

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

Frankrike Tyskland Storbritannien

Organisationers
utveckling

Medelvärden 
Frankrike        5,13 
Tyskland        4,97 
Storbritannien   4,03 



 

73 
 

4.4 Princip 4: Jämna ut arbetsbelastningen 

4.4.1 Organisationers strävan 
 

Diagram 4.7 Strävan efter principen Jämna ut arbetsbelastningen 

 
  

Organisationernas strävan efter principen Jämna ut arbetsbelastningen är väldigt hög för 

samtliga nationer. För påståendet, strävan efter att identifiera icke värdehöjande aktiviteter, 

finner vi att respondenterna i hög grad har valt alternativet instämmer helt eller instämmer, 

det vill säga alternativ 6 och 7. I Tyskland svarade 88 % av respondenterna något av nämnda 

alternativ, medan motsvarande i Frankrike var 92% och för Storbritannien 79%. I påståendet, 

om organisationerna har en strävan efter att jämna ut arbetsbelastningen för medarbetare, har 

100% av respondenterna från Tyskland svarat att de instämmer helt eller instämmer i 

påståendet, alternativ 6 och 7. För Storbritannien och Frankrike var motsvarande 68% och 

92%.  

 

Frankrike har en högre standardavvikelse än de andra nationerna, vilket beror på en 

respondents extremvärde på svarsalternativ 3, instämmer delvis ej. Även Storbritannien har en 

högre standardavvikelse än Tyskland, vilket beror på att de har en spridning av svaren från 

svarsalternativ 4 till 7. Medianen stämmer överens med nationernas medelvärden, vilket även 

procentsatserna visar på.  

 
Tabell 4.7 Strävan efter principen Jämna ut arbetsbelastningen 

Princip 4: Strävan Frankrike Tyskland  Storbritannien 

Standardavvikelse 1,12 0,62 1,01 

Median 7 7 6 
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4.4.2 Organisationers utveckling 

 
Diagram 4.8 Utveckling av principen Jämna ut arbetsbelastningen 

 
 

Likt föregående principer finns det ett gap mellan organisationernas strävan och dess 

utveckling i organisationerna. Gapet för organisationer i Frankrike och Tyskland är relativt 

litet, medan gapet i Storbritannien är en aning större. 82% av respondenterna i Tyskland anser 

att de har väl utvecklade arbetsprocesser för att standardisera arbetstiden vid utförandet av en 

tjänst samt att de aktivt arbetar med att eliminera icke värdehöjande aktiviteter i 

arbetsprocessen. Detta kan jämföras med 75% i Frankrike och 55% i Storbritannien.  

 

Medianen för denna princip är lika för samtliga nationer. Att Storbritannien har ett lägre 

medelvärde än Frankrike och Tyskland beror på stor variation i svaren från respondenterna i 

Storbritannien och har resulterat i att primärdatan är snedfördelad. Storbritannien har även 

högre standardavvikelse än Frankrike och Tyskland, vilket kan återkopplas till ovanstående 

resonemang och ett snedfördelat resultat. Att Tyskland nästan har lika hög standardavvikelse 

beror på extremvärden.   

 

Tabell 4.8 Utveckling av principen Jämna ut arbetsbelastningen 

Princip 4: Utveckling Frankrike Tyskland  Storbritannien 

Standardavvikelse 0,96 1,19 1,25 

Median 6 6 6 
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4.5 Princip 5: Lös problem direkt 

4.5.1 Organisationers strävan 

 
Diagram 4.9 Strävan efter principen Lös problem direkt  

 
 

I diagramet kan avläsas att organisationerna i samtliga nationer har en hög eftersträvan efter 

principen. För påståendet, att organisationen strävar efter att finna roten till problemet, får 

samtliga nationer ett medelvärde över 6 där Tyskland har 6,44 i medelvärde. För påståendet, 

att organisationerna strävar efter att få medarbetarna att föra upp problem till ytan, får 

samtliga nationer ett medelvärde mellan 5,33 och 5,94.  

 

Medianen för samtliga nationer hamnar på 6 för denna princip. Dock har Frankrike en relativt 

högre standardavvikelse än de andra nationerna. Detta beror på att 33% av respondenterna 

inte instämmer med att de strävar efter att få medarbetarna att föra upp problem till ytan. 

 
Tabell 4.9 Strävan efter principen Lös problem direkt 

Princip 5: Strävan Frankrike Tyskland  Storbritannien 

Standardavvikelse 1,49 0,74 0,94 

Median 6 6 6 
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4.5.2 Organisationers utveckling 

 
Diagram 4.10 Utveckling av principen Lös problem direkt 

 
 

Utvecklingen av denna princip är likvärdig mellan nationerna och alla placerar sig väldigt 

nära 5 i medelvärde. Påståendet som berör medarbetarnas rätt att stoppa arbetsprocessen, är 

relativt högt utvecklad i samtliga nationer. I Tyskland instämmer hela 94% med påståendet, i 

Frankrike 83% och i Storbritannien 74%. Påståendet, att organisationerna har schemalagt tid 

för medarbetarna att analysera, förebygga och rätta till problem i organisationen, är däremot 

mindre utvecklad i samtliga nationer. I Storbritannien är det 47% som inte instämmer med 

detta påstående, i Frankrike och Tyskland är det 42% respektive 37,5%.  

 

Samtliga nationer har en median på 5 för denna princip. Standardavvikelsen är relativt hög för 

samtliga nationer och beror på det sistnämnda påståendet, där relativt stor spridning mellan 

respondenternas svar föreligger.  

 
Tabell 4.10 Utveckling av principen Lös problem direkt 

Princip 5: Utveckling Frankrike Tyskland  Storbritannien 

Standardavvikelse 1,46 1,59 1,24 

Median 5 5 5 
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4.6 Princip 6: Standardisering 

4.6.1 Organisationers strävan 

 
Diagram 4.11 Strävan efter principen Standardisering 

 
 

I strävan efter principen Standardisering, kan vi utläsa att Tyskland har högst medelvärde. 

Hela 94% av respondenterna från Tyskland håller med om de påståenden som ställs i 

principen. I det första påståendet, att standardisering skall fungera som vägledning för 

medarbetaren, är medelvärdet likvärdigt mellan Tyskland och Frankrike. Storbritannien har 

däremot något lägre medelvärde. Det andra påståendet, att organisationer strävar efter att ha 

beskrivningar nedskrivna av hur arbetet skall utföras, har Tyskland ett något högre 

medelvärde än de två andra nationerna.  

 

Tyskland har i eftersträvan av denna princip ett medianvärde på 7, vilket även återspeglas i 

deras höga medelvärde. Frankrike och Storbritannien har 6 i medianvärde. Gällande 

standardavvikelsen så har Storbritannien högre än de två övriga nationerna, det beror i detta 

fall på en entoppigt vänstersned fördelning av respondenternas svar. 

 
Tabell 4.11 Strävan efter principen Standardisering 

Princip 6: Strävan Frankrike Tyskland  Storbritannien 

Standardavvikelse 1,02 0,93 1,40 

Median 6 7 6 
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4.6.2 Organisationers utveckling 

 
Diagram 4.12 Utveckling av principen Standardisering 

 
 

Likt strävan, är utvecklingen av denna princip i Tyskland aning högre än i Frankrike och 

Storbritannien. I påståendet, vi har beskrivningar av hur arbetet skall utföras nedskrivet, kan 

vi se att Storbritannien har markant lägre medelvärde än Tyskland och Frankrike. I de två 

andra påståenden som ställs är medelvärden ungefär jämlika med ett lite högre värde för 

Tyskland. Gapet mellan strävan och utveckling är större i såväl Frankrikes som i 

Storbritanniens organisationer, i jämförelse med Tyskland. 

 

Standardavvikelsen är hög för samtliga nationer. För Tysklands samt Frankrikes del beror det 

på en entoppig vänstersned fördelning. Storbritannien har en entoppig symmetrisk fördelning 

med tre extremvärden som påverkar standardavvikelsen. Medianen för nationerna följer även 

här medelvärdet, med 6 för Frankrike och Tyskland och 5 för Storbritannien.  

 
Tabell 4.12 Utveckling av principen Standardisering 

Princip 6: Utveckling Frankrike Tyskland  Storbritannien 

Standardavvikelse 1,57 1,68 1,49 

Median 6 6 5 
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4.7 Princip 7: Visuell styrning 

4.7.1 Organisationers strävan 
 

Diagram 4.13 Strävan efter principen Visuell styrning 

 
 

I strävan efter principen Visuell styrning, är samtliga nationers medelvärden relativt lika 

varandra. Även de påståenden som ställts har besvarats relativt jämnt och inga större 

skillnader går att utläsa nationerna emellan. Går vi in och studerar andelen som instämmer 

med principens påståenden, kan vi se att hela 90% från Storbritannien, 86% från Frankrike 

och 83% från Tyskland instämmer. 

 

Samtliga nationer fick i strävan efter denna princip ett medianvärde på 6. Standardavvikelsen 

var relativt hög. Vilket i Storbritanniens fall beror på extremvärden, medan Tyskland och 

Frankrike har en fördelning över respondenternas svar på alternativ 4-7. 

 
Tabell 4.13 Strävan efter principen Visuell styrning 

Princip 7: strävan Frankrike Tyskland  Storbritannien 

Standardavvikelse 1,03 1,52 1,38 

Median 6 6 6 

 

4.7.2 Organisationers utveckling 
 
Diagram 4.14 Utveckling av principen Visuell styrning 
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Organisationers utveckling i principen Visuell styrning är i jämförelse med utvecklingen i 

andra principer relativt låg. Storbritannien sticker ut och har ett medelvärde på 4. Vidare så 

instämmer inte 55% av respondenterna i Storbritannien med de påståenden som ställs i denna 

princip. Vilket innebär att de saknar visuella system för att stödja arbetsprocessen och de har 

vidare inga visuella system hos medarbetarna. I Tyskland och Frankrike är det 25% som inte 

instämmer i att de har visuella system som stödjer arbetsprocessen. Gapet mellan strävan och 

utveckling är relativt högt för samtliga nationer, dock har Storbritannien det högsta värdet 

med ett gap på 1,67. Vilket kan jämföras med Tyskland och Frankrike som båda får ett värde 

som är ungefär hälften så stort.  

 

Samtliga nationer har en hög standardavvikelse i utvecklingen av denna princip. För 

Frankrike och Storbritannien beror det på en stor spridning av respondenternas svar över hela 

skalan. I Tyskland beror det däremot på att 25% tar avstånd ifrån att de har visuella system 

som stöder arbetsprocessen. Medianen är i utvecklingen av denna princip högst i Frankrike 

som har ett värde på 6. Tyskland och Frankrike har i jämförelse 5 respektive 4.    

 
Tabell 4.14 Utveckling av principen Visuell styrning 

Princip 7: Utveckling Frankrike Tyskland  Storbritannien 

Standardavvikelse 1,95 1,71 1,76 

Median 6 5 4 

 

4.8 Princip 8: Teknik skall vara pålitlig och utprovad 

4.8.1 Organisationers strävan 

 
Diagram 4.15 Strävan efter principen Teknik skall vara pålitlig och utprovad 

 
 

Strävan efter principen Teknik skall vara pålitlig och utvecklad framstår i undersökningen 

som likvärdig mellan nationerna. Samtliga nationer får höga medelvärden i påståendet att 

teknik skall stödja medarbetarna, där Frankrike har lägst med 6,00, vilket dock är högt i 

jämförelse med de andra påståendena.  

 

Nationernas medianvärde hamnar alla på 6 i strävan efter denna princip, vilket följer det höga 

medelvärdet. Standardavvikelsen är högst i Tyskland, detta beror på en vänstersned 
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fördelning. Standrardavvikelsen är lägre i Storbritannien, men även där är anledningen en 

vänstersned fördelning, medan det i Frankrike är extremvärden som bidrar till 

standardavvikelsen.  

 

Tabell 4.15 Strävan efter principen Teknik skall vara pålitlig och utprovad 

Princip 8: Strävan Frankrike Tyskland  Storbritannien 

Standardavvikelse 0,98 1,32 1,10 

Median 6 6 6 

4.8.2 Organisationers utveckling 

 
Diagram 4.16 Utveckling av principen Teknik skall vara pålitlig och utprovad 

 
 

I organisationers utveckling av principen kan vi se att Frankrike och Storbritannien har ett 

högre medelvärde än organisationerna i Tyskland. I Tyskland är det 32% av respondenterna 

som inte instämmer i påståendet att medarbetare och chefer tillsammans utvärderar ny teknik. 

I Frankrike och Storbritannien är motsvarande procentsats 8% respektive 21%. Det 

förekommer ett gap mellan strävan och utveckling i samtliga nationer. Störst är gapet i 

Tyskland, där gapet är 0,98. Gapet är lägre i de två andra nationerna.  

 

Samtliga nationer har i utvecklingen av denna princip en median på 5. Storbritannien har dock 

högst standardavvikelse. I deras fall beror avvikelsen från medelvärdet på ett extremvärde. I 

Frankrike och Tyskland är standardavvikelsen däremot relativt låg och svaren är centrerade 

runt svarsalternativ 5 .  

 
Tabell 4.16 Utveckling av principen Teknik skall vara pålitlig och utprovad 

Princip 8: Utveckling Frankrike Tyskland  Storbritannien 

Standardavvikelse 0,69 0,76 1,06 

Median 5 5 5 
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4.9 Princip 9: Utveckla ledare 

4.9.1 Organisationers strävan 

 
Diagram 4.17  Strävan efter principen Utveckla ledare 

 
 

Storbritannien har i strävan efter principen Utveckla ledare det högsta värdet av nationerna. 

Det är hela 90% av respondenterna i Storbritannien som instämmer i de två påståenden som 

ställs. Nämligen att organisationerna strävar efter att chefer skall förstå och arbeta efter Lean-

principerna, samt att organisationen strävar efter att cheferna skall komma inifrån 

organisationen och inte köpas utifrån. I det första påståendet är det hela 100% av 

respondenterna från Storbritannien som instämmer eller instämmer helt, det vill säga 

alternativ 6 och 7. I Tyskland är det 32% av respondenterna som inte instämmer i att chefer 

skall komma inifrån organisationen. Noterbart är även att 100% av Frankrike och Tysklands 

respondenter instämmer helt eller delvis i att de strävar efter att chefer skall förstå och arbeta 

efter Lean-principerna. 

 

Medianen i strävan efter denna princip skiljer sig mellan nationerna, vilket följer nationernas 

medelvärden. Högst standardavvikelse framkom i svaren från Tyskland och Frankrike. I 

Tyskland beror detta på att svaren är utspridda över nästan hela svarsskalan och i Frankrikes 

fall på relativt väl utspidda svar, samt ett extremvärde.   

 
Tabell 4.17 Strävan efter principen Utveckla ledare 

Princip 9:Strävan Frankrike Tyskland  Storbritannien 

Standardavvikelse 1,32 1,38 1,02 

Median 6 5 7 
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4.9.2 Organisationers utveckling 

 
Diagram 4.18 Utveckling av principen Utveckla ledare

 
 

I denna princips utveckling kan vi se att samtliga nationers medelvärde är väldigt högt. 

Tyskland har det högsta medelvärdet. Det beror till stor del på påståendet att chefen har en 

grundlig förståelse för medarbetarnas dagliga arbete, där Tysklands respondenter till 100% 

instämmer i detta, varav 69% av dessa instämmer helt, allternativ 7, i påståendet. Även övriga 

nationers respondenter instämmer till hög grad i de två påståenden som ställs. Noterbart i 

principen är att gapet mellan strävan och utveckling är negativt i Tyskland, det innebär att 

organisationerna i Tyskland har en högre utveckling än strävan efter principen. Gapet är 

vidare relativt stort, nämligen 0,66.   

 

Medianen för de olika nationerna stämmer här väl överens med dess medelvärden. 

Standardavvikelsen är högst i Frankrike, detta beror på att svaren där är jämnt utspridda på 

alternativ 4 till 7. Både Storbritanniens och Tysklands svar är relativt koncentrerade kring 

medelvärdet. Storbritanniens något högre avvikelse beror på ett extremvärde.    

 
Tabell 4.18 Utveckling av principen Utveckla ledare 

Princip 9: Utveckling Frankrike Tyskland  Storbritannien 

Standardavvikelse 1,38 1,03 1,19 

Median 5 6 6 
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4.10 Princip 10: Utveckla enastående människor och team 

4.10.1 Organisationers strävan 

 
Diagram 4.19 Strävan efter principen Utveckla enastående människor och team 

 
 

Som diagramet ovan illustrerar har Tyskland och Storbritannien högre medelvärden i strävan 

efter denna princip. För påståendet att organisationen strävar efter arbetet skall vara 

utmanande för medarbetarna, är det hela 94% av respondenterna i Tyskland som instämmer 

helt eller instämmer, alternativ 6 och 7. Motsvarande är 84% av respondenterna i 

Storbritannien och 58% av respondenterna i Frankrike. I påståendet att organisationerna 

strävar efter att använda tvärfunktionella team svarade 90% i Storbritannien att de instämmer, 

alternativ 5-7. Något lägre var medelvärdena i de övriga nationerna, 81% i Tyskland och 66% 

i Frankrike.  

 

Medianen överensstämmer här för samtliga nationer med dess medelvärde. Standardavvikelse 

är även den relativt jämn och beror i samtliga nationer på relativt väl utspridda svar mellan 

svarsalternativen 2 till 7.  

 
Tabell 4.19 Strävan efter principen Utveckla enastående människor och team 

Princip 10: Strävan Frankrike Tyskland  Storbritannien 

Standardavvikelse 1,15 1,11 1,08 

Median 5 6 6 
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4.10.2 Organisationers utveckling 

 
Diagram 4.20 Utveckling av principen Utveckla enastående människor och team 

 
 

Utvecklingen av denna princip är relativt jämn mellan Tyskland och Storbritannien, vilket 

även märks i de båda påståenden som ställs där deras medelvärden följs åt. I påståendet att 

organisationerna har en pågående process för att lära individer att arbeta tillsammans i team, 

svarade 42% av respondenterna i Storbritannien att de inte instämde i påståendet, 

motsvarande siffra i Tyskland var 44% och i Frankrike 58%. Detta genererar ett stort gap då 

samtliga nationer hade en hög strävan efter att arbeta med tvärfunktionella team. Påståendet 

angående organisationernas användning av kontinuerliga feedback för att utvärdera 

medarbetaren och organisationen var däremot väl utvecklad i samtliga nationer. I 

Storbritannien instämde, alternativ 5 till 7, 95% med påståendet och i Tyskland och Frankrike 

instämde 81% respektive 83%. 

 

I utvecklingen av denna princip har samtliga nationer ett medianvärde på 5. 

Standardavvikelsen är relativt hög i samtliga nationer, där Storbritannien och Frankrike har 

något högre värden än Tyskland. I samtliga nationer beror avvikelser från medelvärdet på att 

svaren är väl fördelade över hela svarsskalan.  

 
Tabell 4.20 Utveckling av principen Utveckla enastående människor och team 

Princip 10: Utveckling Frankrike Tyskland  Storbritannien 

Standardavvikelse 1,43 1,28 1,45 

Median 5 5 5 
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4.11 Princip 11: Respektera leverantörer och partners 

4.11.1 Organisationers strävan 

 
Diagram 4.21 Strävan efter principen Respektera leverantörer och partners 

 
 

I strävan efter principen Respektera leverantör och partners har Storbritannien högst 

medelvärde, följt av Frankrike och Tyskland. Av de två påståenden som ställs strävar samtliga 

nationers organisationer mest efter att aldrig byta leverantör för att minska sina egna 

kostnader. Det andra påståendet som behandlar organisationens strävan att etablera långiktiga 

relationer med sina leverantörer, eftersträvas dock i nästan lika hög grad.  

 

Medianen följer nationernas medelvärde i eftersträvan efter denna princip. 

Standardavvikelsen är även den relativt jämn nationerna emellan. Avvikelsen beror på en 

entoppigt vänstersned fördelning av svaren i samtliga nationer. 

 
Tabell 4.21 Strävan efter principen Respektera leverantörer och partners 

Princip 11:Strävan Frankrike Tyskland  Storbritannien 

Standardavvikelse 1,02 1,23 1,14 

Median 6 5 6 

 

4.11.2 Organisationers utveckling 
 
Diagram 4.22 Utveckling av principen Respektera leverantörer och partners 
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I utvecklingen av principen, kan vi i diagrammet ovan utläsa att Tyskland har det klart lägsta 

medelvärdet. Det beror på att 88% av Tysklands respondenter inte instämmer i att de har ett 

system för att ge feedback på kvalitet till sina leverantörer. Motsvarande är 42% i Frankrike 

och 53% i Storbritannien. I det andra påståendet, gällande att organisationerna ständigt är i 

kontakt med sina leverantörer instämmer, alternativ 5 till 7, 57% av respondenterna i 

Frankrike, 31% av respondenterna i Tyskland och 53% av respondenterna i Storbritannien, 

vilket innebär att även här har Tyskland störst andel respondenter som inte instämmer i 

påståendet. Även i denna princip förekommer ett gap mellan utveckling och strävan i 

nationerna. Störst gap förekommer i Tyskland, där gapet är 1,25, vilket är högre än i både 

Storbritannien och Frankrike. 

 

Medianen är i utvecklingen av denna princip något högre i Frankrike än i Tyskland och 

Storbritannien. Att Storbritannien inte har samma värde på medianen som Frankrike beror på 

att 40% av respondenterna i Frankrike svarade med alternativ 4. Standardavvikelsen är vidare 

relativt hög i samtliga nationer. Storbritanniens avvikelse beror på en tvåtoppigt symmetrisk 

fördelning av respondenternas svar, medan Tysklands och Frankrikes avvikelser beror på en 

entoppigt symmetrisk fördelning.  

 
Tabell 4.22 Utveckling av principen Respektera leverantörer och partners 

Princip 11:Utveckling Frankrike Tyskland  Storbritannien 

Standardavvikelse 1,27 1,19 1,44 

Median 5 4 4,5 

 

4.12 Princip 12: Gå och se med egna ögon 

4.12.1 Organisationers strävan 

 
Diagram 4.23 Strävan efter principen Gå och se med egna ögon 

  
 

I strävan efter principen Gå och se med egna ögon har samtliga nationer ett högt medelvärde. 

Det är endast en respondent, från Storbritannien, i samtliga nationer som tar avstånd från 

påståendet att organisationen strävar efter att cheferna skall delta i arbetsprocesserna och vara 

villiga att ”smutsa ner sig”. I Tyskland instämmer 100% av respondenterna i de två 

påståenden som ställs. Det andra påståendet är att organisationen strävar efter att cheferna 
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skall observera vad som sker i organisationen med sina egna ögon och ett öppet sinne. I 

Frankrike och Storbritannien instämmer 96% respektive 93% med de två påståendena som 

ställs.  

 

Medianenvärdet är för samtliga nationer i denna princip 6, vilket stämmer väl överens med de 

höga medelvärdena. Standardavvikelsen är relativt låg för samtliga nationer, det som gör att 

Storbritanniens värde är något högre är ett extremvärde.   

 
Tabell 4.23 Strävan efter principen Gå och se med egna ögon 

Princip 12: Strävan Frankrike Tyskland  Storbritannien 

Standardavvikelse 0,85 0,65 0,95 

Median 6 6 6 

 

4.12.2 Organisationers utveckling 
 
Diagram 4.24 Utveckling av principen Gå och se med egna ögon 

 
 

I denna princip kan vi se att Tyskland har en hög utveckling. Tyskland har högst medelvärde 

på de två påståenden som ställs. I påståendet att organisationens chefer tar beslut med hjälp av 

personligt verifierad data instämmer 88% av de tyska respondenterna. Det andra påståendet 

att organisation löser problem genom att gå till källan med problemet instämmer 94% av 

respondenterna. Även Storbritannien är väl utvecklade i det första påståendet, där 90% 

instämde. Däremot får de lägre medelvärde i det andra påståendet, där 79% instämmer. Även 

detta är dock en hög utveckling, men dock lägre än Tyskland. I Frankrike instämmer 67% i 

det första påståendet och 88% i det andra påståendet.  

 

Medianvärdet följer i denna princip nationernas medelvärde. Högst standardavvikelse var det 

bland de tyska respondenterna. Anledning till avvikelsen är att fördelningen av 

respondenternas svar är entoppigt vänstersned. Frankrikes och Storbritanniens avvikelser är 

något lägre, i dessa fall beror avvikelsen på en tvåtoppigt symmetrisk fördelning av svaren, 

samt entoppigt vänstersned fördelning.   

  

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

Frankrike Tyskland Storbritannien

Organisationers
utveckling

Medelvärden 
Frankrike        5,63 
Tyskland        5,94 
Storbritannien   5,24 



 

89 
 

 

Tabell 4.24 Utveckling av principen Gå och se med egna ögon 

Princip12:Utveckling  Frankrike Tyskland  Storbritannien 

Standardavvikelse 1,06 1,39 0,97 

Median 6 6 5 

 

4.13 Princip 13: Fatta beslut långsamt och i konsensus, verkställ snabbt 

4.13.1 Organisationers strävan 

 
Diagram 4.25 Strävan efter principen Fatta beslut långsamt och i konsensus, verkställ snabbt 

 
 

 

I strävan efter denna princip är nationernas medelvärde jämnt. Även medelvärdet för de två 

påståenden som ställs är jämnt nationerna emellan. Noterbart är att alla respondenter i 

Tyskland instämmer i att deras chefer skall ha en dialog med alla inblandade parter innan 

beslut fattas. Även Storbritannien och Frankrike har ett högt medelvärde i detta påstående, 

men har dock respondenter som inte instämmer, vilket är ungefär 16%. I påståendet som 

behandlar att organisationen strävar efter att nå konsensus innan beslut fattas, blev utfallet 

väldigt snarlikt för samtliga nationer.  

 

Tyskland har en lägre median än såväl Frankrike som Storbritannien. Detta beror på att 50% 

av respondenterna använde svarsalternativ 5. Därav har de även den lägsta 

standardavvikelsen. Frankrikes och Storbritanniens standardavvikelse är något högre, i dessa 

nationer beror avvikelsen på en entoppigt vänstersned fördelning av svaren.   

 
Tabell 4.25 Strävan efter principen Fatta beslut långsamt och i konsensus, verkställ snabbt 

Princip 13:Strävan Frankrike Tyskland  Storbritannien 

Standardavvikelse 1,02 0,84 1,20 

Median 6 5 6 

 

 

  

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

Frankrike Tyskland Storbritannien

Organisationers strävan

Medelvärden 
Frankrike        5,59 
Tyskland        5,57 
Storbritannien   5,48 



 

90 
 

4.13.2 Organisationers utveckling 

 
Diagram 4.26 Utveckling av principen Fatta beslut långsamt och i konsensus, verkställ snabbt 

 
 

I utvecklingen av denna princip har Frankrike högst medelvärde. Nationernas medelvärden är 

dock relativt lika. I Storbritannien är det 34% som inte instämmer med att de har utvecklat 

principen. För Tyskland och Frankrike är motsvarande andel 38% och 33%. Även i denna 

princip finns det ett gap mellan strävan och utveckling. Störst gap framkom i Tyskland. 

 

Medianvärdet var lika för samtliga nationer i utvecklingen av denna princip, nämligen 5. 

Standardavvikelsen är relativt jämn mellan nationerna. För samtliga nationer beror avvikelsen 

på en jämn fördelning av respondenternas svar, vilket även kan kopplas till resonemanget om 

andelen som inte instämmer ovan.  

 
Tabell 4.26 Utveckling av principen Fatta beslut långsamt och i konsensus, verkställ snabbt 

Princip 13: Utveckling Frankrike Tyskland  Storbritannien 

Standardavvikelse 1,06 1,18 1,23 

Median 5 5 5 

 

4.14 Princip 14: Bli en lärande organisation 

4.14.1 Organisationers strävan  

 
Diagram 4.27 Strävan efter principen Bli en lärande organisation 
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I denna princip ställs bara ett påstående för organisationens strävan. Anledningen till detta är 

att denna princip genomsyras av de övriga principerna, därav sammanställs medelvärdena 

från principerna 1-13. Därigenom kan de tillsammans med påståendet i denna princip nå ett 

resultat för strävan efter principen. Samtliga nationer når ett relativt högt medelvärde, högst är 

dock medelvärdet i Tyskland.  

 

Medianen följer till stor del nationernas medelvärde. Standardavvikelsen är relativt låg i 

samtliga nationer, dock något högre i Tyskland 

 
Tabell 4.27 Strävan efter principen Bli en lärande organisation 

Princip 14:Strävan Frankrike Tyskland  Storbritannien 

Standardavvikelse 0,79 0,95 0,81 

Median 6 7 6 

 

4.14.2 Organisationers utveckling  
 
Diagram 4.28 Utveckling av principen Bli en lärande organisation 

 
 

Utveckligen av principen Bli en lärande organisation är väldigt jämnlik nationerna emellan, 

där samtliga har ett relativt högt medelvärde. Samtliga nationers respondenter, förutom en i 

Storbritannien, instämmer i att de kontinuerligt arbetar med ständiga förbättringar för att 

eliminera slöseri. I det andra påståendet som behandlar huruvida organisationen har ett 

feedbacksystem för att bli medvetna om sina egna svagheter instämde 83% av respondenterna 

i Frankrike, 75% i Tyskland och 79% i Storbritannien. 

 

Samtliga nationer har 6 i medianvärde för utvecklingen av denna princip. Även 

standardavvikelsen är relativt jämn nationerna emellan, vilket beror på att en del av 

respondenterna har svarat lägre för påståendet att organisationen har ett feedback-system.  

 
Tabell 4.28 Utveckling av principen Bli en lärande organisation 

Princip 14: Utveckling Frankrike Tyskland  Storbritannien 

Standardavvikelse 1,26 1,13 1,33 

Median 6 6 6 
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4.15 Mognadsgradsmatris 

 

I detta avsnitt illustreras marknadspotentialen för Frankrikes, Storbritanniens och Tysklands 

organisationer med hjälp av mognadsgradsmatriser. Matrisernas minimivärde är 3,9 och 

maxvärdet är 6,5, detta då skillnader tydligare kan urskiljas i de data som illustreras. Nedan 

sker en presentation av de figurer som illustrerar de olika principerna i matrisen. Därefter 

kommer de olika matriserna presenteras nationsvis med en efterföljande sammanfattning.  

Figur 4.1 Förklaring av markörer i mognadsgradsmatrisen 
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4.15.1 Mognadsgradsmatris Frankrike 

 

 

 
 
Figur 4.2 Mognadsgradsmatris Frankrike 

 

Noterbart för Frankrike är att samtliga principer hamnar i övre högra hörnet i den 

ursprungliga mognadsgradsmatrisen - inte inzoomad - som presenteras i teorin. Vilket innebär 

att principerna därmed är högt eftersträvade av organisationerna, samt att de är väl 

utvecklade. I matrisen visualiseras att det lägsta värdet för strävan är 5,13 vilket är för 

principen Utveckla enastående människor och team. Samma princip har även det lägsta värdet 

vad gäller utveckling i Frankrike och placeras på 4,63. Högsta värdet fick principen Jämna ut 

arbetsbelastningen med ett medelvärde på 5,96 i utveckling och 6,29 i strävan. Efter nämnda 
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princip så strävar Frankrikes organisationer i hög grad efter principerna Gå och se med egna 

ögon och Standardisering. De är dock inte lika utvecklade som principen Bli en lärande 

organisation, som är mer utvecklad men samtidigt inte lika eftersträvad.  

 

Principen Utveckla ledare är lika utvecklad som principerna Gå och se med egna ögon och 

Standardisering, men den är dock inte lika eftersträvad. Vidare kan vi se att principen Teknik 

skall vara pålitlig och utprovad är relativt högt eftersträvad av organisationer, samtidigt som 

det är den sjätte mest utvecklade principen i franska organisationer. 

 

Sju principer placerar sig nära varandra i matrisen och bildar vad som kan ses som ett kluster. 

Det är principerna Långsiktigt tänkande, Kontinuerliga processflöden som för upp problemen 

till ytan, Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion, Lös problem direkt, Visuell 

styrning, Respektera leverantörer och partners samt Fatta beslut långsamt och i konsensus, 

verkställ snabbt. Dessa sju principer placeras inom medelvärdena 4,83 och 5,13 för 

utveckling samt 5,58 och 5,83 för eftersträvan.  

 

Det finns ett gap mellan eftersträvan och utveckling i samtliga principer, där eftersträvan är 

högre än utvecklingen av principerna. De som är mest noterbara är principerna Långsiktigt 

tänkande, Kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan, Lös problem direkt, 

Visuell styrning samt Respektera leverantörer och partners. De har ett gap som skiljer sig i 

medelvärde mellan strävan och utveckling från 0,76 till 0,99.  
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4.15.2 Mognadsgradsmatris Tyskland 

Figur 4.3 Mognadsgradsmatris Tyskland  

 

När marknadspotentialen för Tyskland sammanställs kan vi se att 13 av 14 principer placerar 

sig i övre högra hörnet i mognadsgradsmatrisen. Principen som inte placerar sig i övre högra 

hörnet är Respektera leverantörer och partners. Den placerar sig i den övre vänstra rutan, då 

organisationernas utveckling och strävan efter principen har medelvärdena 3,85 och 5,10, 

vilket innebär att det finns en hög strävan efter principen, men att den inte är lika väl 

utvecklad i organisationerna i Tyskland. Vi kan även konstatera att strävan för denna princip, 
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i jämförelse med övriga principer, uppnår det lägsta medelvärdet i Tysklands organisationer, 

vilket innebär att denna princip har den lägsta mognadsgraden.  

 

En princip som är relativt lågt eftersträvad, i jämförelse med de andra principerna, är princip 

9, Utveckla ledare. Detta är den enda principen i Tyskland som är mer utvecklad än 

eftersträvad i organisationer. Medelvärdet för organisationernas utveckling av principen är 

5,91vilket är det fjärde högsta medelvärdet för utveckling av principer i Tyskland.  

 

Ytterligare fyra principer som är väl utvecklade är principerna Kontinuerliga processflöden 

som för upp problemen till ytan, Standardisering, Gå och se med egna ögon samt Jämna ut 

arbetsbelastningen. Dessa fyra principer är även högt eftersträvade av organisationerna, vilket 

innebär att det är de principer som har den högsta mognadsgraden i Tysklands organisationer. 

Principen med den högsta mognadsgraden är Jämna ut arbetsbelastningen, vars medelvärden 

för strävan är 6,50 och för utveckling 6,13. Därefter följer övriga nämnda principer med ett 

något lägre medelvärde. Principen som följer efter dessa är Bli en lärande organisation, vars 

medelvärde för strävan och utveckling dock är något lägre än de fyra ovanstående. 

 

Därefter följer ett kluster av principer vars medelvärden för strävan är relativt högt, men dess 

medelvärde för utveckling är lägre. Dessa principer är Lös problem direkt, Utveckla 

enastående människor och team, Visuell styrning, Låt efterfrågan styra för att undvika 

överproduktion, Teknik skall vara pålitlig och utprovad samt Långsiktigt tänkande. Samtliga 

principers medelvärden placerar sig mellan 5,72 och 6,19 för strävan och 4,88 och 5,04 för 

utveckling. Den princip som är näst lägst utvecklad, medelvärde 4,69, är Fatta beslut 

långsamt och i konsensus, verkställ snabbt, även organisationernas strävan efter denna princip 

är, i jämförelse med övriga principer, relativt låg och har ett medelvärde på 5,57. 

 

Det finns ett gap, där organisationernas utveckling är lägre än dess strävan i samtliga 

principer utom en, vilket nämndes ovan. De principer som har högst gap i Tyskland är 

Långsiktigt tänkande, Lös problem direkt, Teknik skall vara pålitlig och utprovad samt 

Respektera leverantörer och partners. Samtliga dessa principer har ett gap mellan 0,98 till 

1,25.  
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4.15.3 Mognadsgradsmatris Storbritannien 

 

 
 
Figur 4.4 Mognadsgradsmatris Storbritannien 

 

I Storbritannien är det två principer som placerar sig i den vänstra övre rutan – hög strävan, 

låg utveckling - dessa är Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion och Visuell 

styrning. Av de två så är dock Visuell styrning mer eftersträvad av organisationerna i 

Storbritannien och är närmare den högst eftersträvade principen än den lägst eftersträvade 

principen.  

 

Principen som är högst eftersträvad och högst utvecklad i Storbritanniens organisationer är 

Utveckla ledare, dess medelvärden för strävan samt utveckling är 6,21 och 5,24. Relativt väl 

eftersträvade, men inte lika väl utvecklade som nämnda princip är principerna Utveckla 
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enastående människor och team, Jämna ut arbetsbelastningen, Gå och se med egna ögon, 

Kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan samt Långsiktigt tänkande. 

Dessa fem principer ligger mellan medelvärdena 5,97 och 6,19 för eftersträvan och 5,18  

och 5,40 för utveckling. Principen Jämna ut arbetsbelastningen är den enda principen i 

Storbritannien där organisationerna anser att den är mer utvecklad än eftersträvad.   

 

Efter detta kluster följer tre principer som är nästan lika högt eftersträvade av organisation, 

likt det ovan nämnda klustret, dessa principer är Respektera leverantörer och partners, Teknik 

skall vara pålitlig och utprovad samt Lös problem direkt. Av dessa tre så är principen Teknik 

skall vara pålitlig och utprovad lika väl utvecklad i organisationerna som principerna i 

klustret. De två övriga principerna är lägre utvecklade i organisationerna och har ett 

medelvärde mellan 4,76 samt 4,92.  

 

Slutligen återstår tre principer, nämligen Bli en lärande organisationer, Fatta beslut långsamt 

och i konsensus, verkställ snabb samt Standardisering. Dessa tre är ungefär lika eftersträvade 

som principen visuell styrning, de har dock en högre utveckling, där principen Bli en lärande 

organisation är den näst högst utvecklade principen i Storbritannien, med ett medelvärde på 

5,50. Därefter följer Standardisering som är ungefär lika utvecklad som principerna i klustret 

samt Fatta beslut långsamt och i konsensus, verkställ snabbt vars medelvärde för utveckling 

är 4,79. 

 

Det förekommer ett gap, där organisationernas utveckling är lägre än dess strävan, i samtliga 

principer utom en, nämligen Jämna ut arbetsbelastningen. Principerna där gapet är mest 

noterbart är Visuell styrning, Respektera leverantörer och partners, Lös problem direkt och 

Gå och se med egna ögon. Störst gap finner vi i principen Visuell styrning, där gapet uppgår 

till hela 1,67. De övriga principerna har ett gap mellan 0,87 till 1,06. 

  



 

99 
 

5. Analys 

I detta kapitel genomförs två analyser, där den teoretiska referensramen kopplas samman 

med insamlad data. Den första analysen avhandlar hur nationalkulturen påverkar Lean-

principernas framträdande och den andra analysen avhandlar nationernas 

marknadspotential för att främja Abous möjligheter att ta sig in på den europeiska 

marknaden.   

5.1 Nationalkulturens påverkan på Lean-principerna 

 

Nedan, i avsnitt 5.1.1 till 5.1.3, kommer de principer som är starkast samt svagast 

framträdande i Frankrikes, Tysklands och Storbritanniens organisationer att presenteras 

nationsvis. De principer som kommer presenteras har ett medelvärde över 6,0 samt under 5,5, 

övriga principer utgår i denna analys. Utgångspunkten har varit de medelvärden vilka 

framkom i undersökningen. För varje princip analyseras hur Hofstedes nationalkulturella 

dimensioner påverkar principernas framträdande, genom att jämföra principernas attribut med 

dimensionernas attribut och analysera om det finns en förenlighet mellan dessa eller någon 

motstridighet. I slutet av varje princip följer en tabell, vilka presenterar de nationalkulturella 

dimensioner förenliga eller motstridiga principens framträdande. Som tidigare nämnts har 

Lean sitt ursprung från Japan, därav används Japan som en referenspunkt i denna analys. 

Anledningen till detta är att Badurdeen et al. nämner att det är resonabelt att anta att liknande 

värderingar som finns inom Toyota – med ursprung från Japan – är relevanta för alla 

organisationer intresserade av att på ett framgångsrikt sätt implementera Lean.
318

 Vidare så 

utgår denna studie från Liker 14 principer, vilka har sitt ursprung från Toyota, Japan.   

 

I avsnitt 5.1.4, Jämförelse mellan nationerna, kommer samtliga nationer jämföras. Där 

eftersträvas en förklaring över hur nationalkultur kan påverka principernas framträdande. 

Endast de starkt framträdande principerna jämförs i detta avsnitt av analysen, då vi finner 

dessa mest intressanta för undersökningens syfte.  

 

Vidare kommer princip 14, Bli en lärande organisation, utgå från denna analysdel, oavsett 

om den är starkt eller svagt framträdande. Anledningen till detta är att dess medelvärde är 

influerat av samtliga principers medelvärden, vilket innebär att en eventuell påverkan av 

nationalkultur på denna princips framträdande blir komplex att urskilja. Som nämndes i 

empirin så är organisationernas internationaliseringsgrad nationerna emellan likvärdig och vi 

kan inte se något samband med hur respondenterna i övrigt besvarade enkäten. Denna  aspekt 

inverkar därmed inte på denna undersökning.   

 

Nedan följer figur 5.1, vilken illustrerar de nationalkulturella dimensioner som framträder i 

nationerna samt de starkast samt svagast framträdande principerna för respektive nation, vilka 

sedan behandlas i denna analys. 

 

                                                        
318

 Badurdeen et al. s. 53 
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Hur kan nationalkultur påverka vilka 

Lean-principer som framträder? 

Frankrike Tyskland Storbritannien 

Nationalkultur 
- Stor maktdistans 

- Individualistisk 

- Feminint 

- Starkt 

 osäkerhetsundvikande 

- Kortsiktigt inriktning 

 

Nationalkultur 
- Liten maktdistans 

- Individualistisk 

- Maskulint 

- Starkt  

osäkerhetsundvikande 

- Kortsiktig inriktning 

 
 

Nationalkultur 
-Liten maktdistans 

- Individualistiskt 

- Maskulint 

- Svagt  

osäkerhetsundvikande 

- Kortsiktigt inriktning 
 

 

Starkt framträdande 
-Jämna ut 

arbetsbelastningen 

- Standardisering 

- Gå och se med egna ögon 
 

 

 

 

Svagt framträdande 
-Utveckla enastående 

människor och team 

 

 

 

 

 

Starkt framträdande 

- Långsiktigt tänkande 

- Kontinuerliga processflöden 

som för upp problemen till ytan 

- Jämna ut 

arbetsbelastningen 

- Lös problem direkt 

- Standardisering 

- Gå och se med egna ögon  
Svagt framträdande 

-Utveckla ledare 

- Respektera leverantörer 

och partners 

 

Starkt framträdande 

- Långsiktigt tänkande 

- Kontinuerliga processflöden 

som för upp problemen till ytan 

- Jämna ut 

arbetsbelastningen 

- Utveckla ledare 

- Gå och se med egna ögon 

Svagt framträdande 
-Låt efterfrågan styra för 

att undvika överproduktion 

-Fatta beslut långsamt och i 

konsensus, verkställ snabbt 

 

 

Hur nationalkultur påverkar vilka Lean-principer som 

framträder 

Figur 5.1 Hur nationalkultur påverkar vilka Lean-principer som framträder 
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5.1.1 Frankrike 

 

De principer som är starkast framträdande i de franska organisationerna är Jämna ut 

arbetsbelastningen, Standardisering samt Gå och se med egna ögon. Svagast framträdande är 

principen Utveckla enastående människor och team. 

5.1.1.1 Jämna ut arbetsbelastningen 

 

Principen Jämna ut arbetsbelastningen är starkt framträdande i Frankrike och innebär att 

minska organisationens slöseri, ojämnheter i produktionen samt överbelastning av 

medarbetare och maskiner. Dessa bildar ett system som tillsammans jämnar ut 

arbetsbelastningen. En utjämning av arbetsbelastningen kan leda till högre kvalitet, 

produktivitet och ständiga förbättringar i organisationen, då underutnyttjande och 

överutnyttjande av medarbetare elimineras.
319

 Litteratur och studier
320

 nämner två åtgärder för 

att jämna ut arbetsbelastningen, nämligen att standardisera tidsåtgången för att utföra en 

tjänst, samt passa in efterfrågan i en genomtänkt och utjämnad planering.   

 

Att denna princip är så starkt eftersträvad i Frankrike är förenligt med att Frankrike är en 

starkt osäkerhetsundvikande nation, vilket även Japan ses som.
321

 Det finns en hög grad av 

formella och informella regler i starkt osäkerhetsundvikande nationers organisationer, 

därigenom minskar oförutsägbarheten och tvetydigheten för medarbetarna. Medarbetarna 

trivs i strukturerade miljöer och har ett känslomässigt behov av regler för att känna 

trygghet.
322

 I och med det kan principens starka framträdande antydas bero på Frankrikes 

nationalkultur, då det är viktigt med hög struktur för att jämna ut arbetsbelastningen i 

principen.  

 

Tabell 5.1 Nationalkulturella dimensioner förenliga eller motstridiga Lean-principens starka framträdande 

Princip Förenlig nationalkultur Motstridig nationalkultur 

Jämna ut arbetsbelastningen Starkt osäkerhetsundvikande  

 

5.1.1.2 Standardisering 

 

Även principen Standardisering är starkt framträdande i Frankrike. Standardisering innebär 

att arbetsprocesserna standardiseras vilket genererar att ständiga förbättringar kan uppnås. 

Anledningen till detta är att medarbetarna genom de standardiserade arbetssätten kan 

upptäcka brister och avvikelser i arbetsprocesserna.
323

 En viktig aspekt vid standardisering i 

Lean-organisationer är att medarbetarna själva skriver ned de standardiserade arbetssätten.
324
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Standardiseringen skall vidare tillåta ett visst mått av flexibilitet, för att möjliggöra 

förbättringar av arbetsprocesserna.
325

  

 

Att denna princip är starkt framträdande i Frankrike kan bero på att nationen är starkt 

osäkerhetsundvikande. Det indikerar att medarbetarna trivs i högt strukturerade miljöer och 

vill undvika oförutsägbarhet och tvetydighet, vilket standardisering av arbetsprocesserna kan 

generera.  

 

Ytterligare en aspekt som kan bidra till att principen är framträdande i Frankrike, är att 

nationen har en stor maktdistans. Japan placerar sig däremot mellan de båda motpolerna i 

maktdistans-indexet, vilket genererar att nationen kan influeras av både stor och liten 

maktdistans.
326

 I nationer med stor maktdistans är organisationer ofta centraliserade och 

makten finns hos ett fåtal personer. Medarbetarna i sin tur förväntar sig att bli styrda av sina 

chefer.
327

 Dessa attribut stämmer väl överens med hur respondenterna från Frankrike har 

besvarat påståendena för nämnda princip. Påståendena behandlade huruvida respondenternas 

organisationer strävade efter att ha beskrivningar av hur arbetet skall utföras nedskrivna, samt 

att dessa beskrivningar skall fungera vägledande för medarbetarna. I dessa påståenden 

instämde 92% av Frankrikes respondenter i varierande grad, i alternativ 5 till 7, vilket är 

förenligt med en stor maktdistans i Frankrikes nationalkultur.   

 

Tabell 5.2 Nationalkulturella dimensioner förenliga eller motstridiga Lean-principens starka framträdande 

Princip Förenlig nationalkultur Motstridig nationalkultur 

Standardisering Starkt osäkerhetsundvikande 

Stor maktdistans 
 

 

5.1.1.3 Gå och se med egna ögon 

 

Den tredje principen starkt framträdande i Frankrike är Gå och se med egna ögon. Grunden 

för denna princip är att chefer skall iaktta det som sker i verksamheten med egna ögon, ett 

öppet sinne och utan förutfattade meningar och inte enbart förlita sig på tabeller och siffror. 

Anledningen till detta är att tabeller och siffror inte ger svar på relevanta frågor som en chef 

bör ställa sig för att lösa problem.
328

 För att chefen skall skapa sig denna kunskap är det 

grundläggande att denne medverkar praktiskt i arbetsprocessen.
329

   

 

Likt vi tidigare nämnt är Frankrike – likt Japan – starkt osäkerhetsundvikande. Karaktäristiskt 

för starkt osäkerhetsundvikande nationer är att chefen ägnar sig åt den dagliga verksamheten i 

organisationer
330

. När vi studerar vad respondenterna i Frankrikes organisationer svarar, kan 

vi se att 96% instämmer i varierande grad i påståendena, i alternativ 5 till 7. Det innebär att de 
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i hög grad strävar efter att cheferna skall observera vad som händer i organisationerna med 

egna ögon, ett öppet sinne och utan förutfattade meningar samt att cheferna skall medverka i 

arbetsprocessen, där de är villiga att smutsa ner sig. Detta överensstämmer med att chefer i 

starkt osäkerhetsundvikande nationer tenderar att ägna sig åt den dagliga verksamheten.  

 

Tabell 5.3 Nationalkulturella dimensioner förenliga eller motstridiga Lean-principens starka framträdande 

Princip Förenlig nationalkultur Motstridig nationalkultur 

Gå och se med egna ögon Starkt osäkerhetsundvikande  

 

5.1.1.4 Utveckla enastående människor och team  

   

Den svagast framträdande principen i Frankrike är Utveckla enastående människor och team. 

För att utveckla enastående människor i Lean-organisationer är det viktigt att respektera 

medarbetarna och ständigt utmana dem. Genom att följa dessa aspekter kan medarbetaren 

utvecklas, vilket kan leda till ständiga förbättringar uppnås inom organisationen.
331

 Inom 

denna princip är det vidare av vikt att arbetet är utformat för att stödja team. Det är nämligen 

teamen som samordnar arbetet, motiverar varandra och lär sig av varandra i Lean-

organisationer. Vid utformandet av team är det viktigt att mellanchefer lyssnar, uppmuntrar, 

lär ut och coachar medarbetarna.
332

  

 

Som nämndes är denna princip svagt framträdande i Frankrike, 25% av respondenterna 

instämmer inte, alternativ 1 till 4, i att de strävar efter denna princip och 33% instämmer 

delvis, alternativ 5. Dock bör det tilläggas att 42% av respondenterna instämmer, alternativ 6 

till 7, i att de strävar efter principen. 

 

En anledning till att denna princip inte framträder lika starkt som övriga principer i Frankrike, 

kan bero på att Frankrike ses som en nation med feminin nationalkultur. Dock placeras 

nationen relativt neutralt mellan motpolerna, vilket innebär att maskulina aspekter kan 

genomsyra nationalkulturen. Japan ses däremot som en nation med stark maskulin 

nationalkultur.
333

 I feminin nationalkultur är det viktigt att medarbetarna får hjälp, har 

möjlighet att tillföra något till andra individer samt möjlighet att skapa sig sociala 

kontakter.
334

 Nationer med maskulin nationalkultur präglas av att det finns stora möjligheter 

för medarbetare att få ett arbete som medför erkännande, avancemangsmöjligheter samt 

utmaningar,
335

 vilket är viktiga attribut i principen Utveckla enastående människor och team. 

Att Frankrikes respondenter är tudelade kan därmed till viss mån bero på att dess 

nationalkultur i dimensionen maskulinitet kontra femininitet är relativt neutral med en viss 

förskjutning mot femininitet.   
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Ytterligare en aspekt till att principen inte framträder lika starkt som övriga principer, är 

förenligt med att Frankrikes nationalkultur är individualistisk.
336

 I individualistiska nationer är 

individens intressen viktigare än de kollektiva. Det innebär att chefen styr medarbetare vilka 

kan handla efter eget intresse.
337

 Japan i sin tur ses som neutral mellan motpolerna 

individualism och kollektivism,
338

 vilket kan innebära att nationalkulturen influerats av 

motpolerna. Det leder till att chefen kan få styra över medarbetare som kan handla efter eget 

intresse och förväntas ha en egen åsikt, samtidigt som chefen kan få styra en grupp 

individer.
339

  

 

Att denna dimension kan antydas påverka principens framträdande, beror på att 

individualistiska intressen är viktigare i Frankrike än att arbeta i grupp. Det genomsyrar även 

respondenternas svar, där 33% inte instämmer i påståendet att de strävar efter att använda 

tvärfunktionella team i organisationen och 42% delvis instämmer. Då Frankrike till viss del 

kan ses som en nation med en feminin nationalkultur, torde dock dess organisationer ha bra 

förutsättningar att arbeta i team. Anledningen till detta är att cheferna i feminina 

nationalkulturer strävar efter konsensus i konflikthantering, visar stor hänsyn till 

medarbetarna samt människointresse,
340

 vilket nämndes som viktiga attribut hos cheferna vid 

utveckling av team.
341

 

 

Tabell 5.4 Nationalkulturella dimensioner förenliga eller motstridiga Lean-principens svaga framträdande 

Princip Förenlig nationalkultur Motstridig nationalkultur 

Utveckla enastående människor 

och team 

Feminint 

Individualism 

Feminint 

 

5.1.2 Tyskland 

 

De principer som är starkast framträdande i de tyska organisationerna är Långsiktigt 

tänkande, Kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan, Jämna ut 

arbetsbelastningen, Lös problem direkt, Standardisering och Gå och se med egna ögon. Svagt 

framträdande är Utveckla ledare samt Respektera leverantörer och partners. 

5.1.2.1 Långsiktigt tänkande 

 

Principen Långsiktigt tänkande innebär att organisationer skall basera sina beslut på 

långsiktigt tänkande, även om det sker på bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål.
342

 

Viktiga värderingar att implementera vid långsiktigt tänkande är att organisationer skall se sig 

själva i ett större sammanhang. Det genererar exempelvis att de skall göra det rätta för 
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kunden, bidra till ekonomisk tillväxt för samhället samt i praktiken visa att mänskliga resurser 

är den viktigaste tillgången för organisationen.
343

  

 

Att denna princip är starkt framträdande i Tyskland motstrider nationens placering i 

dimensionen långsiktig kontra kortsiktig inriktning, där Tyskland ses som en nation med 

relativt kortsiktig inriktning. I jämförelse ses Japan som en nation med en långsiktig 

inriktning.
344

 Detta torde innebära att organisationerna i Tyskland fokuserar mer på årets 

vinst, än vinsten om tio år.
345

 I påståendet att de tyska organisationerna strävar efter att ha 

tålamod och fokus på långsiktighet, är däremot svaren motstridigt dess nationalkultur. Det är 

nämligen 94% som i olika grad instämmer i påståendet, alternativ 5 till 7.  

 

Det som i nationalkulturen kan antydas påverka att principen är starkt framträdande, är att 

Tyskland ses som en maskulin nation i dimensionen maskulinitet kontra femininitet. Japan 

har enligt indexet en aning starkare maskulin kultur.
346

 I en maskulin kultur är viktiga attribut 

att medarbetarna får möjligheter till erkännande, avancemangsmöjligheter samt utmaningar i 

arbetet.
347

 Av de tyska respondenterna instämmer 94% i olika grad, alternativ 5 till 7, i 

påståendet, att de strävar efter att ständigt utmana sig själva i organisationen. Som nämndes är 

det viktigt för medarbetarna att få möjligheter till utmaningar i maskulina kulturer, det är i och 

med det förenligt med respondenternas svar i påståendet.  

 

Tabell 5.5 Nationalkulturella dimensioner förenliga eller motstridiga Lean-principens starka framträdande 

Princip Förenlig nationalkultur Motstridig nationalkultur 

Långsiktigt tänkande Maskulint  Kortsiktig inriktning 

 

5.1.2.2 Kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan 

 

Även principen, Kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan, är starkt 

framträdande i Tyskland. Principen belyser att organisationer skall skapa kontinuerliga 

processflöden i verksamheten genom att sammanlänka samtliga arbetsmoment samt 

informationsflöden.
348

 Det kan leda till att tiden för att producera en produkt kortas ned, vilket 

genererar lägre kostnader, kortare leveranstid och samtidigt en högre kvalitet. Detta verkställs 

genom att det inom organisationen uppstår mer teamwork, snabbare återkoppling till 

kvalitetsproblem, styrning av processen och krav på medarbetarna att lösa problem direkt, 

tänka och utvecklas.
349
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Denna princips starka framträdande är förenligt med att Tyskland, likt Japan, ses som en 

starkt osäkerhetsundvikande nation.
350

 I starkt osäkerhetsundvikande nationer finns det 

nämligen ett behov hos individer att miljön de befinner sig i är strukturerad samt att det finns 

formella och informella regler.
351

 Det stämmer väl överens med hur de tyska respondenterna 

har svarat i de båda påståendena för principen. Påståendena behandlar organisationernas 

strävan efter att sammanlänka arbetsprocesserna samt att informationen skall följa ett 

standardiserat och specificerat flöde. Samtliga respondenter instämde i varierande grad, 

alternativ 5 till 7, i dessa påståenden.   

 

Tabell 5.6 Nationalkulturella dimensioner förenliga eller motstridiga Lean-principens starka framträdande 

Princip Förenlig nationalkultur Motstridig nationalkultur 

Kontinuerliga processflöden 

som för upp problemen till ytan 

Starkt osäkerhetsundvikande  

      

5.1.2.3 Jämna ut arbetsbelastningen 

 

Principen Jämna ut arbetsbelastningen är också starkt framträdande i Tyskland. Principen 

innebär att organisationerna skall minska slöseri, ojämnheter i produktionen samt 

överbelastning av medarbetare och maskiner. Det leder till att överutnyttjande samt 

underutnyttjande av medarbetare elimineras, vilket genererar att organisationen kan nå högre 

produktivitet, ständiga förbättringar och högre kvalitet på sina produkter.
352

 Organisationer 

kan standardisera tidsåtgången för att utföra en tjänst samt passa in efterfrågan i en 

genomtänkt och utjämnad planering för att jämna ut arbetsbelastningen i 

tjänsteorganisationer.
353

  

 

I strävan efter principen Jämna ut arbetsbelastningen är det 94% av respondenterna i 

Tyskland som instämmer eller instämmer helt, alternativ 6 och 7, i de två påståendena som 

ställs. Det är förenligt med att Tyskland ses som en relativt starkt osäkerhetsundvikande 

nation, vilket nämndes ovan. För att jämna ut arbetsbelastningen är det nämligen viktigt att 

organisationerna har en hög struktur, vilket är gynnsamt i Tyskland där medarbetarna trivs i 

strukturerade miljöer och har ett känslomässigt behov av regler för att känna trygghet. 

 

Tabell 5.7 Nationalkulturella dimensioner förenliga eller motstridiga Lean-principens starka framträdande 

Princip Förenlig nationalkultur Motstridig nationalkultur 

Jämna ut arbetsbelastningen Starkt osäkerhetsundvikande  
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5.1.2.4 Lös problem direkt 

 

Den fjärde principen starkt framträdande i Tyskland är Lös problem direkt, vilket innebär en 

arbetsprocess för att säkerställa kvalitet från början. För att nå detta måste medarbetarna förstå 

vikten av att föra upp problem till ytan när de uppstår. Därav bör cheferna uppmuntra 

medarbetarna att kvalitet är var och ens ansvar och att medarbetarna ska påtala problem och 

brister direkt, så att de kan lösas snabbt.
354

 Ett sätt att öka möjligheterna att lösa problem 

direkt är att organisationen schemalägger tid för medarbetarna att analysera, förebygga och 

åtgärda problem.
355

 

 

Att principen är starkt framträdande i Tyskland är förenligt med att Tyskland ses som en 

nation med relativt liten maktdistans. Japan ses dock som en nation med neutral maktdistans, 

då de placerar sig mellan de båda motpolerna, vilket kan resultera i att de är influerade av 

såväl liten som stor maktdistans.
356

 I nationer med liten maktdistans ser chefer och 

medarbetare varandra som jämlikar och organisationer tenderar att vara decentraliserade. 

Medarbetarna förväntar sig att bli tillfrågade innan ett beslut rörande deras arbete fattas, men 

de har en förståelse för att det i slutändan är chefen som bestämmer. Det är vidare vanligt att 

organisationer har ett strukturerat sätt att hantera medarbetarnas åsikter. Liten maktdistans är 

även fördelaktigt när arbetsuppgifterna kräver initiativ från medarbetarna.
357

 Därmed antyds 

att principen Lös problem direkt är förenligt med att nationen präglas av en liten maktdistans i 

sin nationalkultur, då attribut för principen och dimensionen är relativt överensstämmande.  

 

Tabell 5.8 Nationalkulturella dimensioner förenliga eller motstridiga Lean-principens starka framträdande 

Princip Förenlig nationalkultur Motstridig nationalkultur 

Lös problem direkt Liten maktdistans  

 

5.1.2.5 Standardisering 

 

Ytterligare en princip starkt framträdande i Tyskland är Standardisering. Inom Lean 

standardiseras arbetsprocesserna för att medarbetarna skall kunna upptäcka brister och 

avvikelser, därigenom kan organisationen uppnå ständiga förbättringar.
358

 För att möjliggöra 

ständiga förbättringar av arbetsprocesserna är det viktigt att standardiseringen tillåter ett visst 

mått av flexibilitet.
359

 En viktig aspekt är vidare att medarbetarna själva skriver ned de 

standardiserade arbetssätten.
360

 

 

Av de tyska respondenterna instämmer 94 % i påståendena som ställs i principen 

Standardisering. De två påståenden som ställdes behandlade organisationernas strävan efter 
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att ha beskrivningar av hur arbetet skall utföras nedskrivet samt deras strävan efter att 

standardiseringen skall fungera som en vägledning för medarbetarna. Tyskland ses som en 

starkt osäkerhetsundvikande nation, likt Japan, vilket innebär att medarbetarna trivs i högt 

strukturerade miljöer
361

. Därmed kan det antydas att Tysklands höga medelvärde i principen 

Standardisering är förenligt med dess nationalkultur.  

 

Tabell 5.9 Nationalkulturella dimensioner förenliga eller motstridiga Lean-principens starka framträdande 

Princip Förenlig nationalkultur Motstridig nationalkultur 

Standardisering Starkt osäkerhetsundvikande  

 

5.1.2.6 Gå och se med egna ögon 

 

Även principen Gå och se med egna ögon är starkt framträdande i Tyskland. Principen 

innebär att chefen själv skall medverka praktiskt i arbetsprocesserna, för att skapa sig kunskap 

om organisationens arbetsprocesser eller problem.
362

 Anledningen är att det inom Lean är 

viktigt att inte enbart förlita sig på tabeller och siffror, då dessa inte ger svar på relevanta 

frågor för att lösa problem. När chefen medverkar praktiskt i arbetsprocessen är det viktigt att 

denne iaktar det som sker i verksamheten med egna ögon, ett öppet sinne och utan 

förutfattade meningar.
 363

  

 

Av respondenterna i Tyskland instämmer 100% i varierande grad, alternativ 5 till 7, i de 

påståenden som ställs. Dessa behandlade organisationers strävan efter att cheferna skall 

observera det som sker i verksamheten med egna ögon, ett öppet sinne och utan förutfattade 

meningar samt deras strävan efter att cheferna skall delta i arbetsprocessen där de är villiga att 

”smutsa ner sig”. Att de tyska respondenterna instämde i så hög grad är förenligt med att 

Tyskland – liksom Japan – ses som en starkt osäkerhetsundvikande nation. I starkt 

osäkerhetsundvikande nationer ägnar sig chefen åt den dagliga verksamheten i organisationer. 

I och med det kan nationalkulturen antydas vara en aspekt som påverkar respondenternas 

inställning till principen. 

 

Tabell 5.10 Nationalkulturella dimensioner förenliga eller motstridiga Lean-principens starka framträdande 

Princip Förenlig nationalkultur Motstridig nationalkultur 

Gå och se med egna ögon Starkt osäkerhetsundvikande  

 

5.1.2.7 Utveckla ledare 

 

Principen Utveckla ledare är svagt framträdande i Tyskland. Principen innebär att det är 

viktigt att cheferna förstår och lever efter den principbaserade Lean-kulturen.
364

 För att få 

cheferna att efterleva Lean-principerna kan organisationen utveckla ledare inom den egna 
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verksamheten.
365

 Det är vidare viktigt att cheferna har en grundlig förståelse för det dagliga 

arbetet. Medarbetarna skall styras genom att chefen stödjer och leder, via att ställa frågor om 

situationer och vilken strategi medarbetaren använder. Ytterligare färdigheter cheferna bör 

besitta är en förmåga att lära, utveckla, motivera och leda medarbetare.
366

 Cheferna skall 

vidare visa engagemang för medarbetarna genom kontinuerliga investeringar i dem samt lita 

på deras problemlösningsförmåga.
367

 

 

Principen Utveckla ledares svaga framträdande i Tyskland är förenligt med att Tyskland ses 

som en nation med kortsiktig inriktning i sin kultur, i dimensionen långsiktig kontra kortsiktig 

inriktning. Japan ses dock som en nation med långsiktig inriktning.
368

 Nationer med kortsiktig 

inriktning präglas av att årets vinst är det viktiga och att medarbetare och chefer psykologiskt 

sett befinner sig i två olika läger.
369

 Därmed är det medarbetarfokus principen Utveckla ledare 

lyfter fram motstridigt kortsiktig inriktning och kan vara en anledning till att principen är 

svagt framträdande i Tyskland. I Japan, med sin långsiktiga inriktning, antyds att 

medarbetarna och chefer har liknande värderingar, behov, beteenden samt ambitioner,
370

 

vilket kan vara en bidragande faktor till att principen Utveckla ledare är viktig inom Lean-

organisationer.   

 

Vidare ses Tyskland som en individualistisk nation, medan Japan placeras relativt neutralt 

mellan motpolerna individualism och kollektivism.
371

 Individualistiska nationer, likt 

Tyskland, präglas av att chefen styr medarbetare som kan handla efter eget intresse. Deras 

relation ses vidare som en kontraktsrelation, där individer tenderar att byta arbetsplats oftare 

då de önskar mer rörlighet i arbetslivet.
372

 Detta kan vara en bidragande orsak till att 31% inte 

instämde, alternativ 1 till 4, och 44% delvis instämde, alternativ 5, i påståendet, att 

organisationen strävar efter att utveckla ledare inifrån organisationen och inte köpa dem 

utifrån organisationen, vilket är en viktig aspekt i principen Utveckla ledare.  

 

En nationalkulturell dimension motstridigt principens svaga framträdande i Tyskland är 

maktdistans, där Tyskland ses som en nation med liten maktdistans, Japan placeras likt 

ovanstående dimension relativt neutralt mellan de båda motpolerna.
373

 Detta kan innebära att 

den japanska kulturen influeras av såväl liten som stor maktdistans. I nationer med liten 

maktdistans, likt Tyskland, finns ett ömsesidigt beroende mellan medarbetare och chefer. 

Cheferna konsulterar vidare medarbetare innan beslut fattas.
374

 Detta motstrider att principen 

är svagt framträdande i Tyskland, då detta är attribut som värdesätts inom principen Utveckla 

ledare.  
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Tabell 5.11 Nationalkulturella dimensioner förenliga eller motstridiga Lean-principens svaga framträdande 

Princip Förenlig nationalkultur Motstridig nationalkultur 

Utveckla ledare Kortsiktig inriktning 

Individualism 

Liten maktdistans 

 

5.1.2.8 Respektera leverantörer och partners 

 

Även principen Respektera leverantörer och partners är svagt framträdande i Tyskland. I de 

två påståenden som ställs så svarar 31% av respondenterna att de inte instämmer och 25% att 

de delvis instämmer. Principen behandlar vikten av att organisationen skall ha ett nätverk av 

leverantörer omkring sig som strävar efter Lean.
375

 Organisationen skall etablera långsiktiga 

relationer och ta hand om leverantörerna i nätverket, så att samtliga parter kan växa genom 

ömsesidig nytta.
376

 Det är även viktigt att organisationerna inte byter leverantörer för att 

endast minska sina egna kostnader. Lean-organisationer kan vidare inte enbart fokusera på 

priset och riskera sämre kvalitet, då ökad kvalitet till kunden är en grundaspekt inom Lean.
377

   

 

Att principen Respektera leverantörer och partners är så svagt framträdande i Tyskland kan 

bero på att Tyskland ses som en nation med kortsiktig inriktning i sin nationalkultur.
378

 I 

nationer med kortsiktig inriktning är årets vinst det primära.
379

 Detta antyder att denna 

nationalkulturella dimension kan vara förenlig med att principen Respektera leverantörer och 

partners inte framträder så starkt i Tyskland. 

 

Tabell 5.12 Nationalkulturella dimensioner förenliga eller motstridiga Lean-principens svaga framträdande 

Princip Förenlig nationalkultur Motstridig nationalkultur 

Respektera leverantörer och 

partners 

Kortsiktig inriktning  

 

5.1.3 Storbritannien 

 

De principer starkast framträdande i organisationer från Storbritannien är Långsiktigt 

tänkande, Kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan, Jämna ut 

arbetsbelastningen, Utveckla ledare samt Gå och se med egna ögon. Svagast framträdande 

principer i Storbritannien är Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion och Fatta 

beslut långsamt och i konsensus, verkställ snabbt.  

5.1.3.1 Långsiktigt tänkande 

 

I principen Långsiktigt tänkande, vilken är starkt framträdande i Storbritannien, proklameras 

att organisationer skall se sig själva i ett större sammanhang. Där de tar till sig värderingar 
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och gör det rätta för kunden, bidrar till ekonomisk tillväxt för samhället samt i praktiken visar 

att mänskliga resurser är den viktigaste tillgången för organisationen.
380

 För organisationer 

som implementerar principen är det av vikt att deras beslut baseras på långsiktigt tänkande, 

även om det sker på bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål.
381

   

 

Storbritannien ses i den nationalkulturella dimensionen, långsiktig kontra kortsiktig 

inriktning, som en nation med kortsiktig inriktning. Japan ses däremot som en nation med 

långsiktig inriktning.
382

 Storbritanniens kortsiktiga inriktning antyder att nationen fokuserar 

på årets vinst och att den är av stor betydelse för organisationerna.
383

 Det återspeglas till viss 

del i påståendet som behandlar huruvida organisationer anser att vinsten i år är viktigare än 

vinsten om tio år, där 32% av respondenterna anser att årets vinst är viktigare, alternativ 1 till 

4, och 26% instämmer delvis, alternativ 5, i att vinsten om tio år är viktigare än årets vinst. 

42% av respondenterna instämmer, alternativ 6-7, dock i att vinsten om tio år är viktigare än 

årets vinst, vilket motstrider Storbritanniens kortsiktiga inriktning.  

 

Ytterligare ett påstående där respondenterna motstrider dess nationalkultur, är angående 

organisationens strävan efter tålamod och fokus på långsiktighet. I detta påstående instämmer  

100%  av respondenterna i varierande grad, i alternativ 5-7, i påståendet. 

 

I påståendet som behandlar om organisationen ständigt strävar efter att utmana sig själv, 

instämmer 100% av Storbritanniens respondenter i varierande grad, i alternativ 5-7, i 

påståendet. Att ständigt utmana sig själv är en viktig aspekt i principen långsiktigt 

tänkande,
384

 vilket till viss del är förenligt med maskulin nationalkultur. Storbritannien ses likt 

Japan som en nation med maskulin nationalkultur. Att denna kultur är förenlig med principen 

beror på att det i maskulina kulturer är viktigt för medarbetarna att få ett erkännande, 

avancemangsmöjligheter samt utmaningar i arbetet
385

. Det kan i och med det antydas vara en 

bidragande aspekt till att principen är så starkt framträdande i Storbritannien. 

 

Tabell 5.13 Nationalkulturella dimensioner förenliga eller motstridiga Lean-principens starka framträdande 

Princip Förenlig nationalkultur Motstridig nationalkultur 

Långsiktigt tänkande Maskulint  Kortsiktig inriktning 

 

5.1.3.2 Kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan 

 

Den andra principen starkt framträdande i Storbritannien är Kontinuerliga processflöden som 

för upp problemen till ytan. Principen belyser att alla arbetsmoment och informationsflöden 

skall vara sammanlänkade i organisationen, vilket bidrar till att kontinuerliga processflöden 
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uppstår.
386

 Sammanlänkningen leder till att det i organisationen uppstår teamwork, snabbare 

återkoppling till kvalitetsproblem, styrning av processen och krav på medarbetarna att lösa 

problem direkt, tänka och utvecklas. Det genererar att tiden för att producera en produkt 

kortas ner och det i sin tur leder till lägre kostnader, kortare leveranstid och att en högre 

kvalitet kan nås.
387

  

 

När respondenterna fick besvara de två påståendena tillhörande principen Kontinuerliga 

processflöden som för upp problemen till ytan, instämde 95% i varierande grad, alternativ 5 

till 7. Dessa påståenden behandlar organisationernas strävan efter att sammanlänka 

arbetsprocesserna, samt deras strävan att informationsflöden skall följa en standardiserad och 

specificerad väg. Att Storbritanniens respondenter instämmer i så hög grad i dessa påståenden 

är motstridigt dess nationalkultur, då Storbritannien ses som en svagt osäkerhetsundvikande 

nation
388

. Svagt osäkerhetsundvikande nationer karaktäriseras av att dess medarbetare anser 

att kreativiteten kan främjas på arbetsplatsen genom oförutsägbarhet och tvetydighet. 

Medarbetarna anser vidare att problem kan lösas utan formella regler och det bör inte finnas 

mer regler än vad som är absolut nödvändigt.
389

 Därav är principens starka framträdande 

motstridigt Storbritanniens svagt osäkerhetsundvikande nationalkultur.  

 

Tabell 5.14 Nationalkulturella dimensioner förenliga eller motstridiga Lean-principens starka framträdande 

Princip Förenlig nationalkultur Motstridig nationalkultur 

Kontinuerliga processflöden 

som för upp problemen till ytan 

 Svagt osäkerhetsundvikande 

 

5.1.3.3 Jämna ut arbetsbelastningen 

 

Ytterligare en princip starkt framträdande i Storbritannien är Jämna ut arbetsbelastningen. 

Principen belyser att organisationerna skall minska slöseri, ojämnheter i produktionen samt 

överbelastning av medarbetare och maskiner. Det kan leda till att organisationen når en högre 

produktivitet, ständiga förbättringar och högre kvalitet på sina produkter, genom att 

överutnyttjande samt underutnyttjande av medarbetare elimineras.
390

 Litteratur och studier
391

 

nämner två åtgärder i tjänsteorganisationer för att jämna ut arbetsbelastningen, nämligen att 

standardisera tidsåtgången för att utföra en tjänst samt att planera in efterfrågan i en 

genomtänkt och utjämnad planering. 

 

Storbritannien ses som en nation med svagt osäkerhetsundvikande nationalkultur, vilket 

nämndes ovan. Japan däremot ses som en starkt osäkerhetsundvikande nation. I svagt 

osäkerhetsundvikande nationer anses att kreativitet kan främjas i organisationen via 

oförutsägbarhet och tvetydighet. Medarbetarna vill vidare inte ha mer regler än vad som är 
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absolut nödvändigt, då de anser att många problem kan lösas utan formella regler.
392

 Att 

principen Jämna ut arbetsbelastningen är starkt framträdande är därmed motstridigt 

Storbritanniens nationalkultur.  

 

Tabell 5.15 Nationalkulturella dimensioner förenliga eller motstridiga Lean-principens starka framträdande 

Princip Förenlig nationalkultur Motstridig nationalkultur 

Jämna ut arbetsbelastningen  Svagt osäkerhetsundvikande 

 

5.1.3.4 Utveckla ledare 

 

Principen Utveckla ledare är också starkt framträdande i Storbritannien. En viktig aspekt i 

principen är att chefer förstår och lever efter den principbaserade Lean-kulturen.
393

 

Färdigheter cheferna bör besitta är förmåga att lära, utveckla, motivera och leda medarbetare. 

De skall vidare ha grundlig förståelse för det dagliga arbetet och styra medarbetarna genom 

att ställa frågor om situationer och vilken strategi de använder.
394

 Principen belyser även att 

chefer skall lita på medarbetarnas problemlösningsförmåga och visa engagemang för 

medarbetarna genom kontinuerliga investeringar i dem.
395

 För att få chefer med dessa 

egenskaper vilka efterlever Lean-principerna kan organisationen utveckla ledare inom den 

egna verksamheten.
396

 

 

Principen Utveckla ledares starka framträdande i Storbritannien är förenligt med att nationen 

har en liten maktdistans i sin nationalkultur. Japan i sin tur placerar sig neutralt mellan 

motpolerna och kan influeras av såväl liten som stor maktdistans.
397

 Nationer med liten 

maktdistans präglas av ett ömsesidigt beroende mellan medarbetare och chefer. Cheferna 

konsulterar vidare medarbetarna innan beslut fattas.
398

 Dessa attribut är därmed förenliga med 

principens starka framträdande i Storbritannien och kan antydas vara en bidragande faktor. 

 

Två nationalkulturella dimensioner som motstrider att principen framträder så starkt i 

Storbritannien är långsiktig kontra kortsiktig inriktning samt individualism kontra 

kollektivism. 

 

I den första av de två ovan nämnda dimensionerna ses Storbritannien som en nation med 

kortsiktig inriktning.
399

 I nationer med kortsiktig inriktning värderas attribut som frihet, 

prestationer, rättigheter och att tänka själv hos medarbetarna. Medarbetarna och cheferna 

befinner sig vidare psykologiskt sätt i två olika läger och organisationerna har ett fokus på 

årets vinst.
400

 Därmed torde Storbritanniens kortsiktiga inriktning inverka negativt på 
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principens framträdande. Principen Utveckla ledare värderar nämligen att cheferna har ett 

medarbetarfokus vilket den nationalkulturella aspekten kortsiktig inriktning, till viss del, 

motstrider.  

 

Storbritannien ses vidare som en nation med stark individualistisk nationalkultur,
401

 vilket 

innebär att chefernas och medarbetarnas relation ses som en kontraktsrelation, där individer 

byter arbetsplats oftare då de önskar mer rörlighet i arbetslivet. Cheferna styr vidare 

medarbetare som kan handla efter eget intresse.
402

 Även Japan kan influeras av dessa attribut, 

då nationen placerar sig neutralt mellan motpolerna.
403

 Som nämndes, är det i principen 

Utveckla ledare viktigt att utveckla ledare inom organisationen, så att de besitter rätt 

egenskaper för att leda en Lean-organisation. Därmed motstrider Storbritanniens 

individualistiska nationalkultur principens starka framträdande. Noterbart i svaren från 

påståendet, att organisationer strävar efter att chefer skall utvecklas inom organisationen, är 

att 21% inte instämmer, alternativ 1 till 4, i påståendet och ytterligare 21% delvis instämmer, 

alternativ 5. I det andra påståendet, att organisationen strävar efter att cheferna förstår och 

arbetar efter Lean-principerna, instämmer 100% av respondenterna, alternativ 6 och 7. I och 

med det kan det antydas att nationalkulturen påverkar respondenternas svar i det första 

påståendet.   

 

Tabell 5.16 Nationalkulturella dimensioner förenliga eller motstridiga Lean-principens starka framträdande 

Princip Förenlig nationalkultur Motstridig nationalkultur 

Utveckla ledare Liten maktdistans Individualism 

Kortsiktig inriktning 

 

5.1.3.5 Gå och se med egna ögon 

 

Den sista principen starkt framträdande i Storbritannien är Gå och se med egna ögon. 

Principen Gå och se med egna ögon belyser vikten av att chefen skall medverka praktiskt i 

arbetsprocessen. Därigenom kan en kunskap erfaras angående verksamhetens arbetsprocesser 

och eventuella problem,
404

 för att därigenom förbättra verksamheten. När chefen medverkar 

praktiskt i arbetsprocessen skall denne iaktta det som sker i verksamheten med egna ögon, ett 

öppet sinne och utan förutfattade meningar. En anledning till att detta är en viktig aspekt i 

Lean är att det inte enbart går att förlita sig på tabeller och siffror för att få svar på relevanta 

frågor rörande verksamheten.
405

  

 

Som vi tidigare nämnt ses Storbritannien som en svagt osäkerhetsundvikande nation, Japan 

däremot är starkt osäkerhetsundvikande. För Storbritanniens del torde detta innebära att 

kulturen präglas av att medarbetarna i organisationer värderar attribut som oförutsägbarhet 

och tvetydighet på arbetsplatsen, då de anser att det främjar kreativiteten. Det bör därmed inte 
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finnas mer regler än vad som är absolut nödvändigt i organisationerna. Vidare tenderar 

cheferna att ägna sig åt strategiska problem. Detta kan ses motstridigt till att principen Gå och 

se med egna ögon är starkt framträdande i Storbritannien, då framträdande attribut i svagt 

osäkerhetsundvikande nationer inte överensstämmer med principen.  

 

Tabell 5.17 Nationalkulturella dimensioner förenliga eller motstridiga Lean-principens starka framträdande 

Princip Förenlig nationalkultur Motstridig nationalkultur 

Gå och se med egna ögon  Svagt osäkerhetsundvikande 

 

 

5.1.3.6 Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion 

 

Principen Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion, vilken framträder svagt i 

Storbritannien, innebär att organisationer endast skall producera det kunden efterfrågar. 

Anledningen till detta är att Lean handlar om att eliminera lager, inte hantera dem. Ett sätt för 

att uppnå detta kan vara att ett dragande system – pull system – används i verksamheten.
 406

 

Det innebär i sin renaste form att all produktion sker mot kundorder.
407

 Lean strävar efter att 

ständigt minimera slöseri, därav ses det allvarligt på överproduktion då det i sin tur leder till 

slöseri som överlager, defekter, onödiga arbetsmoment, onödiga transporter eller 

förflyttningar, väntan och överarbetning eller felaktig bearbetning.
408

 

 

Vid en analys av principen Låt efterfråga styra för att undvika överproduktion finner vi ingen 

nationalkulturell dimension förenlig eller motstridig principen, då vi jämför principens och 

dimensionernas attribut. Som nämndes i avsnitt 2.5, Kritik mot Lean, så har organisationer 

som använder sig av Lean svårt att producera mot efterfrågan. Exempelvis producerar Toyota 

endast två tredjedelar av sina bilar direkt mot kundorder.
409

 Att sträva efter att utveckla 

principen ytterligare är därmed i högsta grad relevant för organisationer, för att minimera 

slöseri. Svårigheten att producera mot kundorder kan dock vara en anledning till att 48% av 

respondenterna i Storbritannien inte strävar efter att anpassa sina arbetsprocesser efter 

kundernas efterfrågan, alternativ 1 till 4. Noterbart är att Toyota, med sitt ursprung från Japan 

samt bilindustrin i Europa har problem med att producera efter kundernas efterfrågan
410

. I och 

med det finner vi att principen och dimensionernas attribut inte överensstämmer och att 

analysen dess emellan blir för komplex att utföra.  

5.1.3.7 Fatta beslut långsamt och i konsensus, verkställ snabbt 

 

Även principen Fatta beslut långsamt och i konsensus, verkställ snabbt är svagt framträdande 

i Storbritannien. Principen proklamerar att berörda parter, när beslut fattas, inte skall vara 
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isolerade enheter som endast ser till sitt eget bästa, utan att de istället ser till organisationen 

som helhet. Ett sätt att nå detta är att föra en dialog med alla berörda parter.
411

 Då en dialog 

förs med alla berörda parter och samtliga beslutmöjligheter övervägs kan organisationens 

parter nå konsensus. Det resulterar i att när besluten väl tagits, i konsensus, går de snabbare 

att implementera i organisationen.
412

      

 

Storbritannien ses, likt Japan, som en nation med maskulin nationalkultur,
413

 vilket antyder att 

dess ledarskap är beslutsamt och aggressivt, det speglar av sig på konflikthanteringen där den 

starkaste vinner. Vidare värderas attribut som att få ett arbete som medför erkännande, 

avancemangsmöjligheter och utmaningar.
414

 De maskulina attributen är förenliga med att 

principen Fatta beslut långsamt och i konsensus, verkställ snabbt framträder relativt svagt i 

Storbritannien. Att denna princip är viktig inom Lean är motstridigt då Japan har en ännu 

starkare maskulin nationalkultur än Storbritannien, vilket antyder att ledarskapet är beslutsamt 

och aggressivt och att nå konsensus inte är det primära.  

 

En nationalkulturell dimension motstridig principens svaga framträdande i Storbritannien är 

maktdistans. I dimensionen maktdistans ses Storbritannien som en nation med liten 

maktdistans, Japan i sin tur ses som en nation med relativt neutral maktdistans.
415

 I nationer 

med liten maktdistans finns det i organisationer ett ömsesidigt beroende mellan medarbetare 

och chefer, där chefer konsulterar medarbetare innan beslut fattas. Idealchefen skall vidare 

vara demokratisk och initiativrik.
416

 Därav torde principen, Fatta beslut långsamt och i 

konsensus, verkställ snabbt, framträda starkare. Det är dock, trots principens svaga 

framträdande i jämförelse med de andra principerna i denna undersökning, 80% av 

respondenterna som instämmer i olika grad, alternativ 5 till 7, i att de strävar efter principen. 

Därmed har respondenterna i en hög grad svarat förenligt med dimensionen. 

 

Tabell 5.18 Nationalkulturella dimensioner förenliga eller motstridiga Lean-principens svaga framträdande 

Princip Förenlig nationalkultur Motstridig nationalkultur 

Fatta beslut långsamt och i 

konsensus, verkställ snabbt 

Maskulint Liten maktdistans 

 

5.1.4 Jämförelse mellan nationerna  

 

I detta avsnitt kommer principernas framträdande för samtliga nationer att jämföras. Vi 

eftersträvar att nå en förklaring över huruvida nationalkultur kan påverka hur principerna 

framträder i nationerna. Endast de principer som är starkt framträdande kommer att jämföras i 

detta avsnitt av analysen, då vi finner dessa mest intressanta för undersökningens syfte.  
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Den första principen starkt framträdande i nationerna är Långsiktigt tänkande. Principen är 

starkt framträdande i Tyskland och Storbritannien. Förenligt med att principen är starkt 

framträdande i dessa nationer är att de ses som maskulina i sin nationalkultur. Motstridigt 

dess starka framträdande är att nationerna har en kortsiktig inriktning i sin nationalkultur, 

vilket inte är förenligt med de attribut som framträder i principen. I Frankrike är inte principen 

lika framträdande, vilket är förenligt med att Frankrike har en relativt feminin nationalkultur 

med en kortsiktig inriktning. Principen Långsiktigt tänkande ses som en viktig grund till 

övriga Lean-principer
417

. Att den är så viktig kan ha sin grund i att Japan har en starkt 

maskulin nationalkultur med en långsiktig inriktning, där attributen som framträder i 

principen är högt värderade. 

 

Principen Kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan framträder starkt i 

Tyskland och Storbritannien. Tyskland ses som en nation med starkt osäkerhetsundvikande 

kultur, där dimensionens attribut är förenliga med principens attribut. Storbritannien ses 

däremot som en nation med svagt osäkerhetsundvikande nationalkultur. Därmed är de attribut 

som är högt värderade i Storbritannien motstridiga principens attribut, vilket motsäger 

principens starka framträdande i Storbritannien. Frankrike och Japan är nationer med starkt 

osäkerhetsundvikande nationalkultur, därav är det motstridigt att principen inte är starkare 

framträdande och mer eftersträvad av respondenterna i Frankrike. Japan är dock starkt 

osäkerhetsundvikande och det är i och med det förenligt med att principen är en viktig aspekt 

inom Lean.  

 

Den tredje principen, Jämna ut arbetsbelastningen, är starkt framträdande i samtliga nationer. 

Den dimension vi funnit förenlig med principens attribut är osäkerhetsundvikande, där 

attributen är förenliga med starkt osäkerhetsundvikande attribut. Därav är det förenligt att 

principen är starkt framträdande i Tyskland och Frankrike samt att den ses som en viktig 

aspekt inom Lean, då Japan också är en starkt osäkerhetsundvikande nation. I Storbritannien 

är det däremot motstridigt att principen framträder, då Storbritannien ses som svagt 

osäkerhetsundvikande i sin nationalkultur. 

 

I Tyskland är även principen Lös problem direkt starkt framträdande. Det är förenligt med att 

Tyskland har en liten maktdistans, där dess attribut är förenliga med principens attribut. Japan 

ses i detta fall som en nation relativt neutral mellan dimensionens motpoler, vilket innebär att 

Japan kan influeras av båda motpolerna. Därmed är dess nationalkultur förenlig med att 

principen är en viktig aspekt inom Lean. Storbritannien och Tyskland har en liknande 

maktdistans, vilket innebär att det är motstridigt att principen inte framträder starkare i 

Storbritannien. Frankrike har däremot en stor maktdistans vilket är förenligt med att principen 

inte framträder starkare. 

 

Principen Standardisering framträder starkt i Frankrike och Tyskland. De motpoler i 

dimensionerna osäkerhetsundvikande och maktdistans som är förenliga med principen är 

starkt osäkerhetsundvikande samt stor maktdistans. Frankrike ses som en nation där dessa 
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motpoler framträder i nationalkulturen. I och med det är det förenligt med att principen är 

starkt framträdande i Frankrike. Japan placeras relativt neutralt mellan motpolerna i 

dimensionen maktdistans samt att de ses som en starkt osäkerhetsundvikande nation. Det är 

därmed förenligt med att principen är en viktig aspekt i Lean, då principens attribut är 

förenliga med Japans nationalkultur. I Tyskland är det motstridigt dess nationalkultur att 

principen är starkt framträdande, då nationen har en liten maktdistans vars attribut är 

motstridigt principens attribut. En aspekt i nationalkulturen som dock kan påverka att 

principen är starkt framträdande i Tyskland är att nationen har en starkt osäkerhetsundvikande 

nationalkultur. Att principen inte framträder starkare i Storbritannien är förenligt med att 

Storbritannien ses som en nation med liten maktdistans samt svagt osäkerhetsundvikande. 

 

En princip, såväl starkt som svagt framträdande i nationerna är Utveckla ledare. Principen 

framträder starkt i Storbritannien, vilket är förenligt med att nationen har en liten maktdistans. 

Det som däremot motstrider att principen är starkt framträdande är att Storbritannien har en 

individualistisk nationalkultur med kortsiktig inriktning. I Tyskland är principen svagt 

framträdande, vilket är förenligt med att Tyskland har en individualistisk nationalkultur med 

kortsiktig inriktning. Det är däremot motstridigt i hänseende att Tyskland har en liten 

maktdistans, då dess attribut är förenliga med principen. Att principen är en viktig aspekt i 

Lean kan bero på att dess attribut är förenliga med Japans nationalkultur, då Japan ses som en 

nation med långsiktig inriktning, samt att nationen placeras relativt neutralt i dimensionerna 

maktdistans samt individualism kontra kollektivism. Att principen inte framträder starkare i 

Frankrike, kan bero på att Frankrike ses som en nation med stor maktdistans, kortsiktig 

inriktning samt relativt individualistiskt. 

 

Den sista principen starkt framträdande i nationerna är Gå och se med egna ögon, vilken 

framträder starkt i samtliga nationer. Att principen framträder starkt i Tyskland och Frankrike 

samt är en viktig aspekt inom Lean, kan bero på att deras nationalkulturer likt Japan ses som 

starkt osäkerhetsundvikande. Attributen som värdesätts i starkt osäkerhetsundvikande 

nationer är även framträdande i principen. Att principen däremot framträder så starkt i 

Storbritannien är motstridigt dess nationalkultur, då nationen är svagt osäkerhetsundvikande.  

 

Sammanfattningsvis kan vi se att attributen i de principer starkast framträdande för samtliga 

nationer överensstämmer med attributen i Japans nationalkultur. För nationerna i denna 

undersökning antyds att attributen för principerna starkt framträdande i Frankrikes och 

Tysklands organisationer i hög grad överensstämmer med dess nationalkultur. Däremot 

antyds det att nationalkulturen inte har någon inverkan på hur Lean-principerna framträder i 

Storbritannien. 
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5.2 Nationernas marknadspotential för Abous produkter 

 

Nationernas organisationer skall eftersträva samt ha utvecklat utvalda principer, vilket 

nämndes i avsnitt 2.11 Abous produkter, för att de på ett effektivt sätt skall kunna 

implementera Abous produkter. Nedan kommer produkterna presenteras, var för sig, där 

nationernas organisationers strävan och utveckling jämförs för respektive princip som utgör 

utmärkande karaktärsdrag i produkten. Nationernas strävan och utveckling illustreras med 

hjälp av mognadsgradsmatriser, vilka är inzoomade för att tydliggöra de skillnader som 

framträder i den insamlade datan. Därmed ligger ett fokus på det övre högra hörnet av 

mognadsgradsmatrisen som presenterades i avsnitt 2.10.2, Analysmodell: Nationernas 

marknadspotential för Abous produkter.    

 

Nedan följer en förklaring av markörerna för de olika principerna, vilka sedan används i 

matriserna. 

 

 

 
 

  

Storbritannien Tyskland Frankrike 

Figur 5.2 Förklaring av markörer i mognadsgradsmatriser för Abous produkter 



 

120 
 

5.2.1 Visuell styrning 

  

Produkten Visuell styrning kan användas i organisationernas verksamheter för att visualisera 

avvikelser och utmaningar i organisationens informations- och ärendeflöden. Dessutom kan 

produkten bidra till att organisationer kan följa upp interna mål samt arbeta mer proaktivt med 

ständiga förbättringar, genom att näst intill obegränsad realtidsinformation tillgängliggörs via 

touch-skärmar till medarbetare och chefer.
418

   

 

 
Figur 5.3 Mognadsgradsmatris Visuell styrning 

 

Den första principen som utgör utmärkande karaktärsdrag i produkten är Långsiktigt 

tänkande. Principen innebär att organisationen skall skapa ett ökat kundvärde, bidra till 

samhället som helhet samt göra det rätta för medarbetarna, vilket kan nås genom att ha ett 

långsiktigt tänkande.
419

  

 

För att öka möjligheten att organisationerna på ett effektivt sätt skall kunna implementera 

produkten i sin verksamhet är det viktigt att de har en strävan efter att göra det rätta för 

medarbetarna samt skapa ett ökat kundvärde, vilket innebär att de strävar efter ett långsiktigt 

tänkande. Vid en jämförelse mellan nationerna Frankrike, Tyskland och Storbritannien kan 

utläsas att Storbritannien har aningen högre medelvärde i strävan efter principen Långsiktigt 

tänkande än de två andra nationerna, de är dock relativt likvärdiga. 
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Den andra principen som utgör utmärkande karaktärsdrag i produkten Visuell styrning är 

Jämna ut arbetsbelastningen. Principen belyser att organisationerna skall minska slöseri, 

ojämnheter i produktionen samt överbelastning av medarbetare och maskiner. Det kan leda 

till att organisationen når en högre produktivitet, ständiga förbättringar och högre kvalitet på 

sina produkter, genom att överutnyttjande samt underutnyttjande av medarbetare 

elimineras.
420

 Produkten kan hjälpa till att jämna ut arbetsbelastningen genom visualisering av 

överbelastning och ojämnheter i produktionsnivåerna, vilket genererar att organisationen kan 

sätta upp standardtider, jämna ut planeringen och nå ett balanserat arbetsflöde. Därmed är det 

viktigt att organisationerna strävar efter att jämna ut arbetsbelastningen för att på ett effektivt 

sätt kunna implementera denna produkt i verksamheten.  

 

Vid en jämförelse mellan nationerna är det Tyskland som har den högsta strävan efter att 

jämna ut arbetsbelastningen, därefter följer Frankrike och sedan Storbritannien. Av de tyska 

respondenterna strävar samtliga efter att identifiera icke-värdeskapande aktiviteter samt efter 

att jämna ut arbetsbelastningen för medarbetare. De tyska organisationerna är vidare väl 

utvecklade i principen, 82% av respondenterna instämmer, alternativ 6 till 7, nämligen i att de 

arbetar aktivt med att eliminera icke värdehöjande aktiviteter i arbetsprocesserna samt att de 

har standardiserat arbetstiden för att utföra en tjänst. I Frankrike instämmer 75% av 

respondenterna och i Storbritannien endast 55%. 

 

Den sista principen som organisationerna bör eftersträva, för att på ett effektivt sätt kunna 

implementera produkten, är principen Visuell styrning. Principen belyser vikten av visualisera 

arbetsprocessen. Därigenom kan chefer och medarbetare upptäcka avvikelser i de 

standardiserade arbetssätten och förbättringar i flödet kan erfaras.
421

 Genom visualiseringen 

ökar möjligheterna för att inga problem skall förbli dolda, då medarbetare och chefer kan 

urskilja avvikelser med en enda blick och därigenom arbeta på ett proaktivt sätt. Den visuella 

styrningen kan ske via en visuell presentation på ”en sida” eller en större digital skärm.
422

 

Genom att implementera produkten Visuell styrning möjliggörs det i organisationer att se om 

avvikelser förekommer i dess informations- och ärendeflöden, vilket presenteras i realtid via 

touch-skärmar. Därmed erfar såväl chefer som medarbetare obegränsad realtidsinformation 

över vad som sker och vad som är på gång i organisationen. Produkten har i och med det, i 

hög grad, utmärkande karaktärsdrag av principen Visuell styrning. 

 

Organisationerna i Tyskland har det högsta medelvärdet i strävan efter denna princip, Visuell 

styrning, marginellt före Frankrike och Storbritannien. Noterbart är att 90% av 

respondenterna i Tyskland instämmer i olika grad, alternativ 5 till 7, i de påståenden som 

ställs. De påståenden som ställs behandlar att organisationen strävar efter att visualisera 

arbetsprocessen, ha visualiseringen hos medarbetarna samt att visualiseringen skall upptäcka 

problem och förbättra flödet. I de övriga nationerna instämde 86% av Frankrikes och 83% av 

Storbritanniens respondenter, i olika grad, i påståendena. Organisationernas utveckling i 

denna princip är relativt låg i jämförelse med utvecklingen i andra principer. 55% av 
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respondenterna i Storbritannien anser att de saknar, alternativ 1 till 4, visuella system för att 

stödja arbetsprocessen och att de inte har några visuella system hos medarbetarna. I Tyskland 

och Frankrike är det 25% som inte instämmer att de har visuella system som stödjer 

arbetsprocessen. Det i sin tur har renderat i att Storbritannien har det största gapet mellan 

strävan och utveckling i principen Visuell styrning.  

 

De principer som organisationerna bör ha utvecklat för att på ett effektivt sätt implementera 

produkten Visuell styrning är Kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan 

samt Standardisering.  

 

Principen Kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan innebär att 

organisationer skall skapa kontinuerliga processflöden i verksamheten genom att 

sammanlänka arbetsmoment samt informationsflöden.
423

 Genom sammanlänkningen uppstår 

mer teamwork, snabbare återkoppling till kvalitetsproblem, styrning av processen och krav på 

medarbetarna att lösa problem direkt, tänka och utvecklas. Det i sin tur kan generera kortare 

produktionstid, lägre kostnader för att producera en produkt, kortare leveranstid och samtidigt 

en högre kvalitet.
424

  

 

Då produkten ämnar urskilja och fånga upp avvikelser inom organisationens verksamhet är 

det viktigt att arbetsmomenten i organisationen är sammanlänkade för att skapa ett 

kontinuerligt process- eller informationsflöde. Därmed kan en visualisering av 

sammanlänkningen generera att avvikelser kan urskiljas i verksamheten. 

 

Tyskland är den nation vars organisationer har den högsta utveckling i denna princip, därefter 

följer Storbritannien och sedan Frankrike. Av Tysklands respondenter är det 87,5% som 

instämmer i olika grad, alternativ 5 till 7, i de påståenden som ställs gällande denna princip. 

Motsvarande är för Frankrike 64% och för Storbritannien 75%. I påståendet att 

organisationens arbetsprocesser är sammanlänkade instämmer, alternativ 5 till 7, 100% av 

Tysklands respondenter.  

 

Den sista principen vilken utgör utmärkande karaktärsdrag i produkten är Standardisering, 

vilket innebär att arbetsprocesserna standardiseras och det i sin tur genererar att ständiga 

förbättringar kan uppnås. Genom de standardiserade arbetssätten kan medarbetarna upptäcka 

brister och avvikelser i arbetsprocesserna.
425

 Vilket tidigare nämnts ämnar produkten att 

urskilja avvikelser i verksamheten. Därmed är det nödvändigt att organisationerna arbetar 

med standardisering av arbetsprocesserna för att avvikelser skall kunna urskiljas i 

visualiseringen.  

 

Likt föregående princip har Tyskland det högsta medelvärdet gällande utveckling av 

principen Standardisering, följt av Frankrike och därefter Storbritannien. Noterbart är att 
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Storbritannien har ett lägre medelvärde i påståendet att organisationen har beskrivningar av 

hur arbetet skall utföras nedskrivet, vilket är en viktig aspekt i principen Standardisering.      

5.2.1.1 Sammanställning av marknadspotentialen för produkten Visuell styrning 

 

Vid en sammanställning av samtliga principer som utgör utmärkande karaktärsdrag i 

produkten Visuell styrning, indikeras att Tysklands organisationer har en hög 

marknadspotential för att på ett effektivt sätt tillgodose sig produkten. Av de tre principer, 

som skall vara eftersträvade för att produkten på ett effektivt sätt skall kunna implementeras i 

organisationer, har Tyskland högst medelvärde i så väl principen Visuell styrning som Jämna 

ut arbetsbelastningen. Det är enbart i principen Långsiktigt tänkande som Storbritannien 

uppnår ett högre medelvärde än Tyskland. Tysklands och Frankrikes medelvärden i strävan 

efter principen Visuell styrning indikerar att de har en hög marknadspotential för produkten 

Visuell styrning. Dock bör påpekas att de även har ett väldigt högt medelvärde gällande 

utveckling av nämnda princip och att det därmed kan finnas liknande system – som produkten 

Visuell styrning – i Tysklands och Frankrikes organisationer. Storbritannien däremot har ett 

lägre medelvärde för utvecklingen av nämnda princip och 43% av respondenterna instämmer 

inte i påståendet att de har visuella system för att stödja arbetsprocesserna. 

 

Vidare har Tyskland det högsta medelvärdet av nationerna i utveckling av principerna 

Kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan och Standardisering, vilket 

nämndes var de principer som torde vara utvecklade för att produkten Visuell styrning på ett 

effektivt sätt skall kunna implementeras i organisationerna. Tyskland är i och med det den 

nation vars marknadspotential är högst för produkten Visuell styrning.  
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5.2.2 Guiderummet 

 

Produkten Guiderummet är en webbapplikation som kan användas av organisationer för att 

förenkla informationssökande för kunder och medarbetare på dess webbsidor, via intranät 

eller internet. Den förenklar sökandet genom att dess besökare får göra tydliga och logiskt 

situationsbaserade val, vilket på så sätt hjälper kunden att nå information för dess individuella 

behov. Det kan i sin tur leda till ökad kundnöjdhet och minskad belastning på kundtjänst. 
426

 

 

 

 
Figur 5.4 Mognadsgradsmatris Guiderummet 

 

Det finns två principer organisationer bör sträva efter för att på ett effektivt sätt implementera 

produkten Guiderummet i sina verksamheter, nämligen Kontinuerliga processflöden som för 

upp problemen till ytan och Lös problem direkt.  

 

Principen Kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan belyser att 

organisationer skall skapa kontinuerliga processflöden genom att sammanlänka arbetsmoment 

och informationsflöden.
427

 Det kan leda till att tiden för att producera en produkt kortas ned, 

vilket genererar lägre kostnader, kortare leveranstid och samtidigt en högre kvalitet. Detta 

verkställs genom att det inom organisationen uppstår mer teamwork, snabbare återkoppling 
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till kvalitetsproblem, styrning av processen och krav på personalen att lösa problem direkt, 

tänka och utvecklas.
428

  

 

Om organisationer har en hög strävan efter principen Kontinuerliga processflöden som för 

upp problemen till ytan kan de använda produkten Guiderummet, vilken bidrar till att 

informationen följer ett standardiserat och specificerat flöde. Det genererar att eventuella 

problem kommer upp till ytan direkt och kan åtgärdas.  

 

Tyskland är den nation med högst medelvärde gällande strävan efter denna princip, följt av 

Storbritannien och sedan Frankrike. Samtliga nationer har ett relativt högt medelvärde, men i 

påståendet att organisationer strävar efter att information skall följa ett standardiserat och 

specificerat flöde instämmer 62,5% av respondenterna från Tyskland helt i påståendet, 

alternativ 7. Det innebär att Tyskland har en väldigt hög strävan efter denna princip och de 

attribut som utgör utmärkande karaktärsdrag i produkten Guiderummet. I jämförelse är det 

33% av de franska och 26% av de brittiska respondenterna som instämmer helt i påståendet. 

 

Principen Lös problem direkt innebär en arbetsprocess för att säkerställa kvalitet från början. 

Därmed måste organisationen förstärka för medarbetaren att kvalitet är var och ens ansvar och 

förmedla vikten av att föra upp problem till ytan när de uppstår till medarbetarna.
429

 Inom 

Lean går det inte att kompromissa med kvalitet då det kan minska värdet för kunden, 

kundvärde är nämligen en del av filosofin som Lean bygger på.430 

 

Det är lätt att hemsidor blir svårnavigerade, vilket leder till att det blir problematiskt för 

kunderna att nå den information de är i behov av.
431

 Använder sig organisationer av 

Guiderummet så underlättar det för kunden att hitta rätt information på hemsidor. Men för att 

organisationer skall ta till sig Guiderummet är det viktigt att de strävar efter principen Lös 

problem direkt. Organisationen måste nämligen förstå att grundproblemet med hemsidan är 

att den är för svårnavigerad och att genom att implementera Guiderummet – vilket leder till 

förenklad informationssökning för kunden – kan de nå ett ökat kundvärde. 

 

För strävan efter principen Lös problem direkt är nationernas medelvärden relativt likvärdiga, 

där Tyskland har ett marginellt högre medelvärde. För påståendet att organisationen strävar 

efter att finna roten till problemet har Tyskland ett medelvärde på 6,44, Frankrike och 

Storbritannien har i sin tur ett medelvärde över 6.  

 

De principer som bör vara utvecklade i organisationerna för att produkten Guiderummet på ett 

effektivt sätt skall implementeras i organisationer är Långsiktigt tänkande och Gå och se med 

egna ögon.  
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Viktiga värderingar att implementera när principen Långsiktigt tänkande praktiseras i 

organisationen, är att de skall se sig själva i ett större sammanhang. Det innebär till exempel 

att de skall göra det rätta för kunden, bidra till ekonomisk tillväxt för samhället samt i 

praktiken visa att mänskliga resurser är den viktigaste tillgången för organisationen.
432

 En 

viktig aspekt i principen är att organisationen skall basera sina beslut på långsiktigt tänkande, 

även om det sker på bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål.
433

 

 

Att göra det rätta för medarbetarna och ständigt skapa ett ökat kundvärde är något som 

principen Långsiktigt tänkande belyser. Detta är något Guiderummet kan bidra med genom att 

kunden och medarbetarna kan nå den information som efterfrågas direkt, utan omvägar, vilket 

kan leda till ett ökat kundvärde. Att denna princip skall vara utvecklad, för att Guiderummet 

på ett effektivt sätt skall kunna implementeras i organisationer, beror på att organisationen 

skall ha ett långsiktigt tänkande och en helhetssyn där medarbetarna och kunden är i fokus för 

organisationen.  

 

Storbritannien är den nation som fick högst medelvärde i utvecklingen av denna princip, följt 

av Tyskland och därefter Frankrike. Påståendet, att organisationerna ständigt investerar i 

medarbetarnas utveckling, besvarades högt av samtliga respondenter oavsett nation.  

 

Den sista principen som torde vara utvecklad i organisationerna för att Guiderummet på ett 

effektivt sätt skall kunna implementeras i organisationer är Gå och se med egna ögon. 

Grunden för denna princip är att chefer skall iaktta det som sker i organisationen med egna 

ögon, ett öppet sinne och utan förutfattade meningar och inte enbart förlita sig på tabeller och 

siffror. Anledningen till detta är att tabeller och siffror inte ger svar på relevanta frågor som 

en chef bör ställa sig för att lösa problem.
434

  

 

Att denna princip bör vara utvecklad beror på att chefen i organisationen måste ha en 

förståelse för att det kan finnas förbättringsmöjligheter i tillvägagångssättet att nå den 

information organisationen tillhandahåller via webben. Det kan vara svårt att skaffa sig en 

förståelse om chefen inte själv undersöker hur informationen tillhandahålls – med ett öppet 

sinne och utan förutfattade meningar – för att se problematiken ur kundens perspektiv.   

 

Nationen med den högsta utvecklingen av principen Gå och se med egna ögon är Tyskland, 

följt av Frankrike och sedan Storbritannien. Gällande påståendet om organisationens chefer 

tar beslut med hjälp av personligt verifierad data, instämmer, alternativ 5 till 7, 88% av de 

tyska respondenterna, 90% i Storbritannien och 67% i Frankrike.    
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5.2.2.1 Sammanställning av marknadspotential för produkten Guiderummet 

 

Vid en sammanställning av samtliga principer som utgör utmärkande karaktärsdrag i 

produkten, indikeras att Tysklands organisationer har en hög marknadspotential för att på ett 

effektivt sätt tillgodose sig produkten Guiderummet. För de två principer – Lös problem direkt 

och Kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan – vilka bör vara 

eftersträvade av organisationerna för att Guiderummet skall implementeras effektivt i 

organisationen har Tyskland högst medelvärde i båda. Det är framför allt i den sistnämnda 

principen som Tyskland har ett märkbart högre medelvärde än de två andra nationerna.  

 

I de två principer – Långsiktigt tänkande och Gå och se med egna ögon – som torde vara 

utvecklade i organisationerna, har Tyskland högst utveckling i principen Gå och se med egna 

ögon medan Storbritannien har den högsta utvecklingen av nationerna i principen Långsiktigt 

tänkande. 

 

Sammanfattningsvis indikerar ovanstående att Tyskland är den nation med högst 

marknadspotential för produkten Guiderummet. Tyskland har nämligen den högsta strävan 

efter de principer som bör vara eftersträvade samt att de generellt har högst medelvärde för de 

principer som bör vara utvecklade av organisationer, för att dessa på ett effektivt sätt skall 

kunna implementera produkten i sin verksamhet.   

 
5.2.3 Direkt Feedback & Andon 
 
Direkt feedback & Andon är två likvärdiga produkter, enda skillnaden är att Direkt feedback 

enbart distribueras via tryckskärmar medan Andon distribueras via medarbetarnas egna 

datorer. I produkten Direkt Feedback får medarbetarna besvara visuella enkäter på 

tryckskärmar, dessa omdömen och kommentarer strömmar sedan i realtid in till 

organisationen. Information som inkommer kan därefter spridas och visualiseras på 

tryckskärmarna utplacerade i organisationen, vilket leder till att medarbetarna på ett snabbt 

sätt kan ta del av positiva och negativa omdömen och se vad som behöver förbättras i 

organisationen. Det leder i sin tur till att transparens skapas i organisationen och kan resultera 

i motiverade och ansvarstagande medarbetare. Andon i sin tur fungerar på ett likvärdigt sätt, 

enda skillnaden är att informationen från Andon distribueras via medarbetarnas datorer.
435
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Figur 5.5 Mognadsgradsmatris Direkt Feedback & Andon 

 

De fyra principer organisationer bör sträva efter, för att på ett effektivt sätt kunna 

implementera produkterna Direkt Feedback och Andon, är Kontinuerliga processflöden som 

för upp problemen till ytan, Visuell styrning, Bli en lärande organisation och Teknik skall 

vara pålitlig och utprovad. 

 

Principen Kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan belyser att alla 

arbetsmoment och informationsflöden skall vara sammanlänkade i organisationen, vilket leder 

till att kontinuerliga processflöden uppstår.
436

 Sammanlänkningen bidrar till att det i 

organisationen uppstår mer teamwork, snabbare återkoppling till kvalitetsproblem, styrning 

av processen och krav på personalen att lösa problem direkt, tänka och utvecklas. Det 

genererar att tiden för att producera en produkt kortas ner och det i sin tur leder till lägre 

kostnader, kortare leveranstid och att en högre kvalitet kan nås.
437

  

 

Ett kontinuerligt processflöde ställer krav på att medarbetarna skall lösa problem direkt, tänka 

och utvecklas. Det är något produkterna Direkt Feedback och Andon kan bidra med genom att 

informationen från medarbetarna följer ett standardiserat och specificerat flöde, med snabb 

återkopplig, där chefer såväl som medarbetare kan ta del av informationen. Produkterna kan 

generera att medarbetarnas vilja att lösa problem direkt, tänka och utvecklas ökar, då de på ett 

enkelt sätt kan ge och få kontinuerlig feedback.  
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Tyskland är den nation med högst strävan efter principen Kontinuerliga processflöden som för 

upp problemen till ytan, följt av Storbritannien och sedan Frankrike. Tyskland uppnår för 

strävan efter denna princip ett medelvärde på närmare 6,5. I påståendet, om organisationer 

strävar efter att information skall följa ett specificerat och standardiserat flöde så instämmer 

62,5% av respondenterna i Tyskland helt, alternativ 7, i påståendet. I jämförelse instämmer 

33% av respondenterna i Frankrike och 26% av respondenterna i Storbritannien helt i 

påståendet.  

 

Den andra principen organisationerna bör eftersträva för att på ett effektivt sätt kunna 

implementera produkten, är principen Visuell styrning. Principen innebär att arbetsprocessen 

skall visualiseras. Därigenom kan chefer och medarbetare upptäcka avvikelser i de 

standardiserade arbetssätten och förbättringar i flödet kan erfaras.
438

 Genom visualiseringen 

ökar möjligheterna för att inga problem skall förbli dolda, då medarbetare och chefer kan 

urskilja avvikelser med en enda blick och därigenom kan de arbeta på ett proaktivt sätt. Den 

visuella styrningen kan ske via en visuell presentation på ”en sida” eller en större digital 

skärm.
439

 

 

Då resultaten från enkäter och feedback visualiseras för medarbetarna och cheferna via 

produkterna Direkt Feedback och Andon kan det resultera i att inga problem förblir dolda och 

medarbetarna och chefer kan arbeta på ett proaktivt sätt.  

 

I strävan efter principen Visuell styrning har Tyskland och Frankrike ett marginellt högre 

medelvärde än Storbritannien. Medelvärdena är vidare relativt jämnt besvarade för de två 

påståenden som ställs i principen. 

 

Även principen Teknik skall vara pålitlig och utprovad torde vara eftersträvad i 

organisationerna för att de på ett effektivt sätt skall kunna implementera produkterna Direkt 

Feedback och Andon. Principen behandlar att organisationer noggrant skall utvärdera och 

prova tekniken samt att den ska tillföra ett värde till arbetsprocesserna och stödja 

medarbetarna
440

. För att uppnå detta bör tekniken testas av såväl chefer, IT-tekniker och 

berörda medarbetare, där de sedan gemensamt utvärderar tekniken. Det genererar att 

medarbetarna är delaktiga vid anskaffandet av den nya tekniken och det kan medföra minskat 

motstånd vid införandet av tekniken.
441

 

 

Anledningen till att principen torde vara eftersträvad är för att produkterna är riktade mot 

medarbetarna. Skulle dessa produkter implementeras utan att medarbetarna är delaktiga i 

anskaffandet av tekniken, det vill säga produkterna, kan det leda till att de förkastar dessa. 

Produkterna uppfyller vidare kriterierna att de skall tillföra ett värde till arbetsprocesserna och 

stödja medarbetarna.  
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Samtliga nationer har en likvärdig strävan efter principen Teknik skall vara pålitlig och 

utprovad. De har ett medelvärde mellan 5,84 till 5,86, vilket är relativt högt. I påståendet att 

organisationerna strävar efter att involvera medarbetarna vid anskaffandet av ny teknik, 

instämmer i olika grad, alternativ 5 till 7, 75% av respondenterna i Tyskland, 89,5% i 

Storbritannien och 92% i Frankrike. 

 

Den sista principen som torde vara eftersträvad i organisationerna, för att produkterna Direkt 

Feedback och Andon skall implementeras på ett effektivt sätt i organisationer, är Bli en 

lärande organisation. Om en organisation utvecklas till att bli en lärande organisation så kan 

dess inlärningskapacitet utvecklas och växa med tiden. Det finns två aspekter vilka 

organisationer som praktiserar Lean bör eftersträva för att bli en lärande organisation, 

nämligen att följa samtliga Lean-principer samt använda sig av reflektion och vara ärlig i 

fråga om sina egna svagheter.
442

   

 

Har organisationer en strävan efter att bli en lärande organisation ökar det deras möjligheter 

att ta till sig produkterna Direkt Feedback och Andon. Produkterna kan nämligen bidra till att 

information angående organisationens svagheter inkommer, vilket kan generera att chefer och 

medarbetare kan reflektera över verksamheten. När informationen visualiseras ökar även 

möjligheterna till att medarbetare och chefer är ärlig i fråga om sina egna svagheter, då alla i 

organisationen blir medvetna om eventuella svagheter.     

 

I strävan efter denna princip har Tyskland det högsta medelvärdet, följt av Frankrike och 

därefter Storbritannien. För påståendet som behandlar huruvida organisationerna strävar efter 

att vara ärliga mot sig själva i fråga om sina egna svagheter, instämde 100% av 

respondenterna i Frankrike i påståendet, alternativ 5 till 7, medan 84% i Storbritannien och 

94% i Tyskland instämde. 

 

Det är två principer som bör vara utvecklade för att organisationerna, på ett effektivt sätt, 

skall kunna implementera produkterna Direkt Feedback och Andon i sina verksamheter. 

Dessa är Långsiktigt tänkande och Respektera leverantörer och partners. 

 

Principen Långsiktigt tänkande innebär att organisationer skall basera sina beslut på 

långsiktigt tänkande, även om det sker på bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål.
443

 Det är 

viktigt att implementera värderingar vid långsiktigt tänkande som innebär att organisationen 

skall se sig själva i ett större sammanhang. Exempelvis innebär det att de skall göra det rätta 

för kunden, bidra till ekonomisk tillväxt för samhället samt i praktiken visa att mänskliga 

resurser är den viktigaste tillgången för organisationen.
444
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Att det är viktigt att denna princip är utvecklad beror på att produkterna är i stort behov av 

medarbetarna för att fungera effektivt i organisationerna. Därmed är det viktigt att 

organisationen, i praktiken, visar att mänskliga resurser är den viktigaste tillgången.  

Storbritannien är den nation med högst utveckling i principen Långsiktigt tänkande, följt av 

Tyskland och sedan Frankrike. Av respondenterna i Storbritannien instämmer, alternativ 5 till 

7, 100% i påståendet att organisationen kontinuerligt investerar i medarbetarnas utveckling. 

Motsvarande var i Frankrike 92% och i Tyskland 94%, vilket tyder på att samtliga nationer är 

högt utvecklade och uppfyller produkternas kriterier för denna princip. 

 

Även principen Respektera leverantörer och partners torde vara utvecklad i organisationerna 

för att de skall kunna implementera produkterna på ett effektivt sätt. Principen behandlar att 

organisationerna skall bygga upp ett nätverk av leverantörer omkring sig, vilka strävar efter 

Lean.
445

 Organisationerna skall etablera långsiktiga relationer och ta hand om leverantörerna i 

nätverket, så att samtliga parter kan växa genom ömsesidig nytta.
446

 Det är även viktigt att 

organisationerna inte byter leverantörer för att enbart minska sina egna kostnader. Lean-

organisationer kan nämligen inte enbart fokusera på priset och riskera sämre kvalitet, då ökad 

kvalitet till kunden är en grundaspekt inom Lean.
447

   

 

Produkterna Direkt Feedback och Andon kan även användas mot externa parter, likt 

leverantörer. Produkterna kan nämligen förbättra och underlätta samarbetet mellan 

organisationerna och leverantörerna. För att organisationer ska använda produkterna mot 

leverantörer, så är det viktigt att de har utvecklat principen Respektera leverantörer och 

partners. Är principen utvecklad så för organisationerna en kontinuerlig dialog med 

leverantörerna och de kan vidare ha integrerat tankesättet att leverera rätt produkter, i rätt tid 

och i rätt mängd hos leverantörerna, vilket är något som produkterna sedan kan förbättra vid 

en implementering. 

 

I utveckling av principen Respektera leverantörer och partners har Frankrike det högsta 

medelvärdet, följt av Storbritannien och därefter Tyskland. Tyskland har i jämförelse med de 

andra nationerna en relativt låg utveckling i principen. Det kan bero på att endast 12,5% av 

respondenterna anser att de har system för att ge leverantörerna feedback på kvalitet och 

leveranser, alternativ 5 till 7, vilket kan jämföras med 47% i Storbritannien och 58% i 

Frankrike. I det andra påståendet som ställs, att organisationerna ständigt är i kontakt med 

sina leverantörer, instämmer, alternativ 5 till 7,  31,5% av respondenterna i Tyskland, medan 

motsvarande är 67% i Frankrike och 52,5% i Storbritannien. Därmed är denna princip relativt 

lågt utvecklad i jämförelse med andra principers utveckling.   
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5.2.3.1 Sammanställning av marknadspotentialen för produkterna Direkt Feedback & Andon 

 

Vid en sammanställning av samtliga principer som utgör utmärkande karaktärsdrag i 

produkterna, indikeras att Tysklands organisationer har den högsta marknadspotential för att 

på ett effektivt sätt tillgodose sig produkterna Direkt Feedback och Andon. I strävan efter 

principerna Kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan, Visuell styrning, 

Teknik skall vara pålitlig och utprovad samt Bli en lärande organisation har Tyskland det 

högsta medelvärdet för samtliga principer, förutom Teknik skall vara pålitlig och utprovad 

där nationernas medelvärden är likvärdiga.  

 

Som nämndes har Tyskland, tätt följt av Frankrike, det högsta medelvärdet i principen Visuell 

styrning, vilket indikerar att de har en hög mognad för produkterna Direkt Feedback och 

Andon. Det bör dock påpekas att de även har ett väldigt högt medelvärde gällande utveckling 

av nämnda princip och att det därmed kan finnas liknande system – som produkterna Direkt 

Feedback och Andon – i Tysklands och Frankrikes organisationer. Storbritannien däremot har 

ett lägre medelvärde för utvecklingen av nämnda princip och det är 43% av respondenterna 

som inte instämmer i påståendet att de har visuella system för stödja arbetsprocesserna. 

 

För de principer som bör vara utvecklade har däremot Storbritannien högst medelvärde när 

det gäller utveckling av principen Långsiktigt tänkande och Frankrike högst utveckling i 

principen Respektera leverantörer och partners. Sammantaget har dock Tyskland den högsta 

marknadspotentialen för produkterna Direkt Feedback och Andon, men det är viktigt att ha i 

åtanke att Tyskland har en relativt sett låg utveckling i principen Respektera leverantörer och 

partners.    
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6. Slutsats 

 

I detta kapitel besvaras uppsatsens problemformulering, vilken presenterades i kapitel 1 

Inledning. Vidare kommer här presenteras vad vi genom denna uppsats bidragit med 

teoretiskt såväl som praktiskt. Avslutningsvis kommer även våra förslag till vidare forskning 

på området.     

 

Problemformuleringen i denna uppsats består av två frågeställningar, varför slutsatsen 

kommer att delas upp i tre avsnitt då även förslag till vidare forskning kommer att presenteras. 

I det första avsnittet, 6.1, behandlas den första frågeställningen och slutsatserna i detta avsnitt 

avhandlar även undersökningens teoretiska bidrag. I det andra avsnittet, 6.2, behandlas den 

andra frågeställningen och avhandlar även undersökningens praktiska bidrag. Avslutningsvis 

kommer vi att komma med förslag på vidare forskning angående nationalkulturens påverkan 

på Lean, i avsnitt 6.3.  

 

Denna undersökning har i analysen haft en utgångspunkt i de medelvärden som framkom via 

enkätundersökningen. Det uppkom skillnader i medelvärden mellan nationerna i näst intill 

samtliga Lean-principer. I slutsatsen är det dock adekvat att ha i åtanke att endast mindre 

skillnader framkom i analysen. 

6.1 Hur nationalkultur påverkar Lean-principernas framträdande 

 

Den första frågeställningen behandlar hur nationalkultur påverkar vilka Lean-principer som 

framträder inom tjänsteorganisationer i olika nationer. Tidigare forskning antyder att 

kontextuella omständigheter kan påverka relationen mellan Lean och hur framgångsrikt det 

fungerar i organisationer. En kontextuell omständighet som möjligtvis kan påverka relationen, 

enligt studier, är nationalkultur. Studier har vidare belyst behovet av ytterligare forskning för 

hur denna kontextuella omständighet påverkar relationen. Därav har vi undersökt hur 

nationalkultur påverkar vilka Lean-principer som framträder i Frankrike, Tyskland och 

Storbritannien. Frågeställningen vi ämnar besvara med hjälp av analysen som genomförts 

lyder: 

 

 Hur påverkar nationalkultur vilka Lean-principer som framträder inom 

tjänsteorganisationer i olika nationer? 

En slutsats vi kan dra av analysen, från de data som framkom i undersökningen, är att 

nationalkultur antyds ha en påverkan på vilka Lean-principer som framträder i nationers 

tjänsteorganisationer. Vid en jämförelse nationerna emellan, i avsnitt 5.1.4, indikeras att 

Lean-principernas framträdande i Tyskland och Frankrike i hög grad är förenligt med dess 

nationalkultur. I Storbritanniens fall är däremot de nationalkulturella dimensionernas attribut i 

hög grad motstridigt principernas framträdande.   

 

Principernas framträdande – oavsett dess starka eller svaga framträdande – i Tyskland och 

Frankrike är, vilket nämndes i avsnitt 5.1.4, i hög grad förenligt med dess nationalkulturella 
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dimensioner. I avsnittet antyds vidare att principerna är uppbyggda kring den japanska 

nationalkulturen. Samtliga nationalkulturella dimensioners attribut i Japan är nämligen 

förenliga med Lean-principerna. Det kan därmed vara en aspekt till varför principerna är så 

viktiga att implementera i organisationer för att Lean på ett framgångsrikt sätt skall fungera i 

verksamheten. Därmed antyds det att nationalkultur är en kontextuell omständighet som kan 

påverka hur Lean-principerna framträder, vilket torde innebära att organisationer från nationer 

med motstridig nationalkultur till den japanska, kan möta problem vid implementering av 

Lean-principerna.  

 

Ett exempel från denna undersökning som visar på relevansen av ovanstående är principen 

Utveckla enastående människor och team´s framträdande i Frankrike. Principen är svagt 

framträdande i Frankrike och vi kan skönja en antydan att detta påverkas av nationalkulturella 

aspekter. Frankrike är nämligen en nation med feminin samt individualistisk nationalkultur, 

vilket är motstridigt nämnda princips attribut. Japans nationalkultur ses däremot i dessa 

dimensioner som starkt maskulin samt neutral mellan motpolerna i dimensionen 

individualism kontra kollektivism, vilket är förenligt med principens attribut och kan vara en 

anledning till att principen är en viktig aspekt inom Lean. Liknande exempel förekommer 

kontinuerligt i undersökningen för Tyskland och Frankrike. Därmed kan det utläsas att starkt 

framträdande principers attribut är förenliga med de nationalkulturella dimensionernas attribut 

och att svagt framträdande principers attribut är motstridiga de nationalkulturella 

dimensionernas attribut. 

 

» Starkt framträdande Lean-principer = Principernas attribut är förenliga med de 

nationalkulturella dimensionernas attribut 

» Svagt framträdande Lean-principer = Principernas attribut är motstridiga de 

nationalkulturella dimensionernas attribut   

 

I avsnitt 6, Slutsats, nämner vi att detta avsnitt ämnar generera undersökningens teoretiska 

bidrag. Ovanstående indikerar även ett praktiskt bidrag till Abous 

internationaliseringsprocess. Med denna kunskap antyds nämligen att Abou bör ta större 

hänsyn till nationalkulturella aspekter vid sin internationaliseringsprocess med Lean-

produkter gentemot Tyskland och Frankrike, då principerna som framträder i nationerna i hög 

grad är förenliga med dess nationalkultur.  

6.2 Nationernas marknadspotential för Abous produkter 

 

Den andra frågeställningen i undersökningen behandlar hur marknadspotentialen i olika 

nationer ser ut för att främja Abous möjligheter att ta sig in på den europeiska marknaden. 

Abou står nämligen inför en planerad internationaliseringsprocess, där målet är att nå ut med 

sina produkter på den europeiska marknaden under 2012. Deras produkter inriktar sig på att 

effektivisera processer inom organisationers verksamheter via IT-lösningar, vilka från 

grunden bygger på Lean. Därav var de i behov av en analys av marknaden för att få vetskap 

om vilka marknader som är mogna för deras produkter, så att de kan bygga en grund för sin 

internationaliseringsprocess. Vi har därmed undersökt marknadspotentialen i Frankrikes, 
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Tysklands och Storbritanniens organisationer som arbetar med Lean. Med hjälp av analysen 

ämnar vi besvara frågeställningen: 

 

 Hur ser marknadspotentialen i olika nationer ut för att främja Abous möjligheter att ta 

sig in på den europeiska marknaden?  

De slutsatser vi kan dra av analysen är att samtliga nationer har en marknadspotential för 

Abous produkter, då samtliga nationer fick höga medelvärden i de principer som utgör 

utmärkande karaktärsdrag i produkterna. Vid en noggrannare jämförelse framträder dock 

skillnader i marknadspotentialen för de olika nationerna.   

 

För den första produkten, Visuell styrning, indikeras i undersökningen att Tyskland har den 

högsta marknadspotentialen. Anledningen är att deras organisationer generellt sett har den 

högsta strävan efter principerna – Visuell styrning, Jämna ut arbetsbelastningen och 

Långsiktigt tänkande – samt högst utveckling i principerna – Kontinuerliga processflöden 

som för upp problemen till ytan och Standardisering – vilka alla utgör utmärkande 

karaktärsdrag i produkten Visuell styrning 

 

Likt den första produkten så antyds det i undersökningen att Tyskland har den högsta 

marknadspotentialen för produkten Guiderummet. Tysklands organisationer har högst strävan 

efter de principer – Kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan och Lös 

problem direkt – som torde vara eftersträvade. De har vidare generellt sett högst utveckling i 

principerna – Långsiktigt tänkande och Gå och se med egna ögon – vilka utgör utmärkande 

karaktärsdrag i produkten Guiderummet.  

 

Även för produkterna Direkt Feedback och Andon indikeras att Tyskland är den nation med 

högst marknadspotential. De har generellt sett den högsta strävan efter principerna – 

Kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan, Visuell styrning. Teknik skall 

vara pålitlig och utprovad samt Bli en lärande organisation – vilka utgör utmärkande 

karaktärsdrag i produkterna. Dock har Tyskland, i jämförelse med de andra nationerna, en 

lägre utveckling i principen Långsiktigt tänkande samt en markant lägre utveckling i 

principen Respektera leverantörer och partners, vilka även de utgör utmärkande 

karaktärsdrag för produkterna.  

 

Med denna kunskap anser vi att den nation med högst marknadspotential för Abous 

möjligheter att ta sig in på den europeiska marknaden är Tyskland, då de enligt denna 

undersökning har högst marknadspotential för samtliga produkter. Undersökningen indikerar 

dock att det finns vissa aspekter att ta i beaktande vid en internationaliseringsprocess.  

 

För produkterna Direkt Feedback och Andon belystes nämligen att principen Respektera 

leverantörer och partners bör vara väl utvecklad för att organisationer på ett effektivt sätt 

skall kunna implementera produkten i sin verksamhet. Produkterna går, vilket nämnts, att 

använda internt i organisationen samt externt, mot exempelvis leverantörer. Undersökningens 

resultat indikerar att Tyskland har en marknadspotential för att använda produkterna internt i 
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organisationer, men marknadspotentialen för att använda produkterna externt mot leverantörer 

antyds vara lägre. Slutsatsen vi kan dra av detta är att Abou vid export och marknadsföring, 

till tyska organisationer, torde lyfta fram produkternas effektivisering och förbättringar av 

processer internt i organisationerna.  

 

Ytterligare en aspekt som Abou borde ta i beaktande vid sin internationaliseringsprocess är att 

principen Visuell styrning har en hög utveckling i Tysklands och Frankrikes organisationer. 

Detta indikerar att system som visualiserar arbetsprocesserna kan finnas i nationernas 

organisationer. En slutsats som därav kan dras är att Abou sannolikt inte är först på 

marknaden vid en internationaliseringsprocess mot dessa nationer. Därmed krävs det en 

medvetenhet hos Abou att de kan få konkurrera mot organisationer som redan etablerat 

liknande produkter som Visuell styrning samt Direkt Feedback och Andon. Vidare indikeras 

det i undersökningen att Storbritannien har en lägre utveckling av principen Visuell styrning, 

vilket antyder att konkurrensen kan vara lägre för nämnda produkter på marknaden i 

Storbritannien.       

6.3 Vidare forskning 

 

Vi kan efter de slutsatser som dragits i denna undersökning peka på att nationalkulturens 

påverkan på Lean är ett område högst relevant för vidare forskning. Resultaten antyder att 

nationalkulturen påverkar hur Lean-principerna framträder, dock krävs det vidare forskning – 

såväl kvalitativa som kvantitativa – på området för att säkerställa undersökningens robusthet. 

Ytterligare nationer skulle behöva undersökas samt en jämförelse mellan medarbetares likväl 

som chefers attityd till Lean i dessa nationer.  

 

Vidare skulle det även vara av intresse att undersöka om produktiviteten vid implementering 

av Lean påverkas av nationalkultur samt om det går att utröna några speciella barriärer som 

organisationer stött på – av nationalkulturell karaktär – vid implementering av Lean.    

 

Denna undersökning bygger i hög grad på Hofstedes dimensioner, därav skulle det vara 

önskvärt med vidare forskning med utgångspunkt i andra forskares teorier angående 

nationalkultur, exempelvis Schwartz. Likväl som denna undersökning i hög grad bygger på 

Hofstedes dimensioner så bygger den i stor utsträckning på Likers principer. Det skulle därför 

även vara intressant med vidare forskning som bygger på Leanverktyg eller en annan 

infallsvinkel. 

  



 

137 
 

7. Källförteckning 

7.1 Tryckta källor 
 

Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2008), Tolkning och Reflektion: Vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod. Författarna och Studentlitteratur: Danmark. 

 

Bryman, Alan & Bell, Emma (2003), Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber 

Ekonomi: Malmö. 

 

Dennis, Pascal (2010), The Remedy: Bringing Lean thinking out of the factory to transform 

the entire organization. John Wiley & Sons, Inc: New Jersey. 

 

Grönroos, Christian (2008), Service management och marknadsföring: kundorienterat 

ledarskap i servicekonkurrensen. Liber AB: Malmö. 

 

Hines, Peter & Found, Pauline & Griffiths, Gary & Harrison, Richard (2011), Staying Lean - 

Thriving, not just Surviving. Productivity Press: USA. 

 

Hofstede, Geert & Hofstede, Jan Gert (2005), Organisationer och kulturer. Studentlitteratur 

AB: Lund. 

 

Hörnell, Erik & Vahlne, Jan-Erik & Widersheim-Paul, Finn (1973), Export och 

utlandsetableringar. Almqvist & Wiksell: Stockholm. 

 

Jacobsen, Dag Ingvar (2000), Vad, hur och varför?: Om metodval i företagsekonomiska och 

andra samhällsvetenskapliga ämnen. Studentlitteratur: Lund. 

 

Jobber, David (2004), Principle and Practice of Marketing. McGraw-Hill International Ltd: 

United Kingdom. 

 

Johansson, Jan & Blomstermo, Anders & Pahlberg, Cecillia (2002), Företagets 

internationaliseringsprocess. Studentlitteratur: Lund. 

 

Larsson, Linus (2008), Lean administration: Konsten att införa och praktisera Lean i 

administrativa stödprocesser. Liber AB: Malmö. 

 

Liker, Jeffrey K.(2004a), The Toyota way: Lean för världsklass. Liber AB: Malmö. 

 

Liker, Jeffrey K. (2004b), The Toyota Way: 14 management principles from the world´s 

greatest manufacturer. McGraw-Hill: USA. 

 

Løvås, Gunnar G. (2006), Statistik – Metoder och tillämpningar. Liber AB: Malmö. 

 

Mårtenson, Rita (1998), Affärsrelationer i Europa – personliga relationer med medarbetare 

och kunder i olika kulturer. Studentlitteratur: Lund. 

 

Nordström, Kjell A. (1991), The internationalization process of the firm: Searching for new 

patterns and explanation. Stockholm IIB.  

 



 

138 
 

Nylander, Johan (2008), Förenkla! Så räddar du kunderna, organisationen och dig själv från 

krångel. Liber AB: Malmö. 

 

Saunders, Mark & Lewis, Philip & Thornhill, Adrian (2009), Research methods for business 

students. Pearson Education Limited: United Kingdom. 

 

Senge, Peter M. (2006), The fifth discipline. Random House Inc: USA. 

 

Womack, James P. & Jones, Daniel T. (1990), The Machine that changed the world. Harper 

Perennial: New York. 

 

Womack, James P. & Jones, Daniel T. (2003), Lean Thinking: Banish waste and create 

wealth in your corporation. Free Press Business: London. 

7.2 Artiklar 
 
Arlbjørn, Jan Stentoft & Freytag, Per Vagn & de Hass, Henning (2011), Service supply chain 

management: A Survey of lean application in the municipal sector. International Journal of 

Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 41, No. 3. 

 

Badurdeen, Fazleena & Wijekoon, Ken & Marksberry, Phillip (2011), An analytical hierarchy 

process-based tool to evaluate value systems for lean transformations. Journal of 

Manufacturing Technology Management, Vol. 22, No.1. 

 

Beauvallet, Godefroy & Houy, Thomas (2010), Research on HRM and lean management: a 

literature survey. Int. J. Human Resources Development and Management, Vol. 10, No. 1. 

 

Bhasin, Sanjag & Burcher, Peter (2006), Lean viewed as a philosophy. Journal of 

Manufacturing Technology Management, Vol. 17, No. 1. 

 

Benedichte Meyer, Christine & Altenborg, Ellen (2008), Incompatible strategies in 

international mergers: the failed merger between Telia and Telenor. Journal of International 

Business Studies, Vol. 39. 

 

Brock, Jürgen Kai-Uwe & Johnson, Jeffrey E. & Zhou, Josephine Yu (2011), Does distance 

matter for internationally-oriented small firms? Industrial Marketing Management, Vol. 40. 

 

Browning, Tyson R. & Heath, Ralph D. (2009), Reconceptualizing the effects of lean on 

production cots with evidence from the F-22 program. Journal of Operations Management, 

Vol. 27, No.1. 

 

Dahlgaard, Jens J. & Dahlgard-Park, Su Mi (2006), Lean production, Six sigma quality, TQM 

and company culture. Emerald Group Publishing Limited, Vol. 18. 

 

Drogendijk, Rian & Slangen, Arjen (2006), Hofstede, Schwartz, or managerial perceptions? 

The effects of different cultural distance measures on esablishment mode choices by 

multinational enterprises. International Busines Review, Vol. 15. 

 

Emiliani, M.L & Stec, D.J. (2004), Leaders lost in transformation. Leadership and 

Organization Development Journal, Vol. 26, No. 5. 



 

139 
 

 

Emiliani, M. L. (2008), Standardized work for executive leadership. Leadership & 

Organization Development Journal, Vol. 29, No. 1. 

 

Fernandez, Denise Rotando & Carlson, Dawn S. & Stepina, Lee P. & Nicholson, Joel D.  

(1997), Hofstede´s Country Classification 25 Years Later. The Journal of Social Psychology, 

Vol. 137, No.1. 

 

Gankema, Harold & Snuif, Henoch. & Zwart, Peter (2000), The Internationalization Process 

of Small and Medium-sized Enterprises: An Evaluation of Stage Theory. Journal of Small 

Business Management, Vol. 38, No. 4. 

 

Harling, Peter & Millgårdh, Mårten & Swarén, Karin (2011), Är lean gjutet? – En studie i 

tillämpbarhet av lean vid tillverkning av prefabricerade betongelement. Örebro Universitet: 

Handelshögskolan. 

 

Hines, Peter & Holwe, Matthias & Rich, Nick (2004), Learning to evolve: A review of 

contemporary lean thinking. International Journal of operations & Production Management, 

Vol. 24, No. 10. 

 

Hoyte, David S. & Greenwood, Regina A. (2007), Journey to the north face: A guide to 

business transformation. Academy of Strategic Management Journal, Vol. 6.  

 

Hunter, Steve L. (2004), Ten steps to Lean production. FDM Management, Vol. 76, No. 9. 

 

Jina, Jay & Bhattacharya, Arindam K. & Walton Andrew D. (1997), Applying lean principles 

for high product variety and low volumes: some issues and propositions. Logistics 

Information Management, Vol. 10, No.1. 

 

Jones, Daniel T. & Hines, Peter & Rich, Peter (1997), Lean logistics. International Journal of 

Physica Distribution & Locistics Management, Vol. 27 No. 3/4.  

 

Karlsson, Christer & Åhlström, Pär (1996), Assessing changes towards lean production. 

International Journal of Operations & Production Management, Vol 16, No. 2. 

 

Kollberg, Beata & Dahlgaard, Jens J. & Brehmer, Per-Olaf (2006), Measuring lean initiatives 

in health care services: issues and findings. International Journal of Productivity and 

Performance Management, Vol.56, No.1. 

 

Krafcik, John.F. (1988), Triumph of the lean production system. Sloan management review, 

Vol. 30, No.1. 

 

Kristjuhan, Kadri (2010), Cultural and habitual features and the implementation of Lean 

principles in companies: Mapping out the research. LAI/EdNet Lean Educator Conference 

5th: USA. 

 

Lewis, Michael A. (2000), Lean production and sustainable competetive advantage. 

International Journal of Operations & Production Management, Vol. 20, No. 8. 

 



 

140 
 

Liker, Jeffrey K. & Morgan, James (2011), Lean Product Development as a System: A Case 

Study of Body and Stamping Development at Ford. Engineering Management Journal,  Vol. 

21, No. 1. 

 

Lovelock, Christopher & Gummesson, Evert (2004), Whiter Services Marketing? In search of 

a new paradigm and fresh perspectives. Journal of Service Research, Vol. 7, No. 1. 

 

Lärkhammar, Daniel & Ahlén-Lindahl, Linda (2010), Lean: Från Toyotas produktionssystem 

till Hallsbergs kommun. Örebro Universitet: Handelshögskolan. 

 

McSweeney, B. (2002) Hofstede´s model of national cultural differences and their 

consequences: A triumph of faith – a failure of analysis. Human Relations, Vol 55, No.1. 

 

Meeuwesen, Ludwien & Van den Brink-Muinen, Atie & Hofstede, Geert (2008), Can 

dimensions of national culture predict cross-national differences in medical communication? 

Patient Education and Counseling, Vol. 75. 

 

Nepal, Bimal P. & Yadev, Prakash Om & Solanki, Rajesh (2011), Improving the NPD 

process by Applying Lean Principles: A Case Study. Engineering Management Journal, Vol. 

23, No.1. 

 

Olivella, Jordi & Cuatrecasas, Lluis & Gavilan, Nestor (2007), Work organisation practices 

for lean production. Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 19, No 7. 

 

Oppenheim, Bohdan W. & Murman, Earll M. & Secor, Debora A (2011), Lean Enablers for 

Systems Engineering. Systems engineering, Vol 14, No.1. 

 

van Oudenhoven, Jan Pieter (2001), Do organizations reflect national cultures? A 10-nation 

study. International Journal of intercultural relations Vol. 25, No.1. 

 

Png, I.P.L & Tan, B.C.Y & Khai-Ling, Wee (2001), Dimensions of national culture and 

corporate adoption of IT infrastructure. Enineering Management, Vol. 48, No. 1. 

 

Radnor, Z. & Walley, P. (2008), Learning to Walk Before We Try to Run: Adapting Lean for 

the Public Sector. Public money and management, Vol. 28, No.1. 

 

Rafferty, James & Tapsell, Jane (2001), Self-Managed Work Teams and Manufacturing 

Strategies: Cultural Influences in the Search for Team Effectivness and Competitive 

Advantage. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, Vol. 11, No.1. 

  

Schwarz, Shalom H. (1999), A Theory of Cultural and Some Implications for Work. Applied 

Psychology. An International Review, Vol.48, No.1. 

 

Shah, Rachna & Ward, Peter T. Ward (2007), Defining and developing measures of lean 

production. Journal of Operations Management, Vol. 25. 

 

Shah, Rachna & Ward, Peter T. (2003), Lean manufacturing: context, practice bundles, and 

performance. Journal of Operations Management, Vol.21. 

 



 

141 
 

Shook, John (2009), The Toyota´s secret: The A3 report. MIT Sloan Management Review, 

Vol 50, No. 4 

 

Soriano-Meier, Horacio & Forrester, Paul L. (2001), A model for evaluating the degree of 

leaness of manufacturing firms. Intergrated Manufacturing Systems, Vol. 13, No. 2. 

 

Steenkamp, Jan-Benedict E. M. (2001), The role of national culture in international marketing 

research. International Marketing Review, Vol. 18, No. 1. 

 

Van Amelsvoort, Pierre & Benders, Jos (1996), Team time: a model for developing self-

directed work teams. International Journal of Operations & Production Management, Vol. 

16, No. 2. 

 

Veech, David S. (2004), A person-approach to sustaining a Lean environment – job design for 

Self-efficacy. Defense acquisition review journal. 

7.3 Elektroniska källor 
 
http://abou.se/visuell-styrning.php Hämtad: 2011-11-10 
 
http://abou.se/guiderummet.php Hämtad: 2011-11-10 
 

http://abou.se/visuell-styrning.php Hämtad: 2011-11-10 

 
http://blog.flurry.com/bid/63381/Smartphone-Apps-in-Europe-The-8th-Mass-Market-Media-

Channel. Hämtad: 2011-09-21. 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-10-001/EN/KS-QA-10-001-

EN.PDF. Hämtad: 2011-09-21. 

 

http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=254. Hämtad: 2011-09-21. 

 

http://www.leanforum.se/andamal.asp. Hämtad: 2011-10-05. 

 

http://www.linkedin.com/groups/Lean-Business-System 

1801885?gid=1801885&trk=hb_side_g Hämtad: 2011-11-01. 

 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____124061.aspx. Hämtad: 2011-09-12. 

 

http://www.surveymonkey.com Hämtad:2011-11-01.



 

 
 

Bilaga 1: Undersökningens enkätfrågor samt förklaring av syftet med 

enkäten för respondenter 

 

Survey for LinkedIn members concerning Lean 

 
Hey, 

We are two management students from Örebro University, Sweden, currently writing our 

master thesis. We have found a certain area in Lean to be relatively unexplored, namely how 

national culture impact on organizations work with Lean.  Lean – as you know – is derived 

from Japan, where the national culture is very different from countries in Western Europe. We 

find this an interesting aspect, since it may have an impact on how organizations work with 

Lean and how effective it is.     

We are now in great need of respondents to our survey. It would be highly appreciated if you 

took some of your time to answer our survey; it will take approximately 5-10 minutes to 

answer. This study is addressing which Lean principles that appear in Germany´s, United 

Kingdom´s and France´s service organizations, and if national culture may have an impact 

how these appear. 

Participation in this survey is guaranteed to be anonymously and our hope is to get your 

subjective point of view. 

 

Please follow the link to start the survey:  

Länk (Länken är nu borttagen från MonkeySurvey.com) 

 

Boundaries of participation in the survey 

 Your organization has more than 50 employees.  

 Your organization has worked with Lean for at least six month. 

 Your organization operates in the service sector.  

 

Thanks for your co-operation 

 

Best regards 

  

Joakim Eriksson & Daniel Andersson 

 

Örebro University 

Contact: 

 

Erikssonjoakim87@hotmail.com 

dananh081@studentmail.oru.se 

 

 

  



 

 
 

Beginning of survey 

In the survey there are first a couple of statements considering your organizations strive about 

14 Lean-principles, followed by statements considering how developed your organizations 

working-processes are in the Lean-principles today. 

On the following pages follows a number of statements, which prompts you to consider to 

what extent you agree with them. The various alternatives are: 

1 = Fully disagree  

2 = Disagree 

3 = Partly disagree 

4 = Neither agree or disagree 

5 = Partly agree 

6 = Agree 

7 = Fully agree 

 

Before the survey begins, we ask you to answer the following two questions  

 

Where is your organization located?  

Germany  United Kingdom  France
 

 

To what extent is your organization integrating with organizations from foreign countries 

(customers, suppliers, affiliates etc.)? 

Low---------------------------------------------high 

 

Principle 1:  Long-term philosophy 

 

How do you consider the following statements to agree with your organizations strive? 

We strive to have a lot of patience - focus on long term - in the organization  

We strive to constantly challenge ourselves  

We strive to continually enhance the value for the customers 

How do you consider the following statements to agree with your organization´s work 

processes today? 

This year’s profit is not as important as the profit in 10 years 

We continually invest in our employee’s development  

 

Principle 2: Create a continuous process flow to bring problems to the surface 

 

How do you consider the following statements to agree with your organizations strive to 

create a continuous process flow to bring problems to the surface? 

We strive to link our work-processes 

We strive for information flow to follow a standardized and specified path 

How do you consider the following statements to agree with your organization´s work 

processes today? 

If no one solves problems that appears, the entire work processes will stop 

We have coordinated the organizational work processes to operate at the same pace 

All our work-processes are linked 

 

Principle 3: Use ”pull” systems to avoid overproduction 

  

How do you consider the following statements to agree with your organizations strive to use 

“pull” systems to avoid overproduction? 



 

 
 

We strive to adjust the work-processes to the customer´s demand 

How do you consider the following statements to agree with your organization´s work 

processes today? 

We have a fully developed “pull” system 

We have a fully developed “Kanban” signal system 

 

Principle 4: Level out the workload 

 

How do you consider the following statements to agree with your organizations strive to 

level out the workload? 

We strive to identify non value-adding activities 

We strive for the workload to be leveled out for employees 

How do you consider the following statements to agree with your organization´s work 

processes today? 

We have standardized the time required to perform our services 

We actively work to eliminate non value-adding activities in our processes 

 

Principle 5: Solve problem directly 

 

How do you consider the following statements to agree with your organizations strive to 

solve problem directly? 

We strive to get the employees to bring problems to the surface 

We strive to find the root cause to problems  

How do you consider the following statements to agree with your organization´s work 

processes today? 

Our employees have the right to stop work processes when problems appears 

We have scheduled time for our employees to analyze, prevent and correct problems 

 

Principle 6: Standardization  

 

How do you consider the following statements to agree with your organizations strive for 

standardization? 

We strive to have descriptions of how work is performed written down 

We strive for the standardization to work as guidance for the employees  

How do you consider the following statements to agree with your organization´s work 

processes today? 

We got descriptions of how work is performed written down 

Our employees have been involved in the standardization of the work-processes 

Our standardization allows flexibility for the employees to change work-processes 

 

Principle 7: Visual control 

 

How do you consider the following statements to agree with your organizations strive for 

visual control? 

We strive to visualize the work-processes 

We strive to have the visualization among the employees 

We strive to use the visualization of work-processes to detect errors and improve the flow 

How do you consider the following statements to agree with your organization´s work 

processes today? 

We have visual systems to support our work-processes 



 

 
 

Our visual systems are among employees 

 

Principle 8: Use reliable and thoroughly tested technology 

 

How do you consider the following statements to agree with your organizations strive for 

reliable and thoroughly tested technology? 

We strive to use technology to support employees, not to replace them   

We strive to encourage our employees to consider new technologies when looking into new 

approaches to work 

We strive to involve employees when new technology are procured 

How do you consider the following statements to agree with your organization´s work 

processes today? 

Employees along with managers evaluate new technology together to reach consensus before 

implementation 

 

Principle 9: Develop Leaders 

 

How do you consider the following statements to agree with your organizations strive to 

develop leaders? 

We strive to grow leaders from within the organization, not buying them from the outside 

We strive for our managers to understand and work according to Lean principles 

How do you consider the following statements to agree with your organization´s work 

processes today? 

Our managers teach the Lean principles to our employees 

Our managers have a thorough understanding of the employees´ daily work 

 

Principle 10: Develop exceptional people and teams 

 

How do you consider the following statements to agree with your organizations strive to 

develop exceptional people and teams? 

We strive for the work to be challenging for the employees  

We strive to use cross-functional teams in the organization 

How do you consider the following statements to agree with your organization´s work 

processes today? 

We have an ongoing effort to teach individuals how to work together as a team 

We use continues feed-back to evaluate our employees and organization 

 

Principle 11: Respect your extended network of partners and suppliers 

 

How do you consider the following statements to agree with your organizations strive to 

respect your extended network of partners and suppliers? 

We strive to never switch supplier to only reduce our own costs, quality is equally important 

as the price 

We strive to establish long-term relationships with our suppliers 

How do you consider the following statements to agree with your organization´s work 

processes today? 

We frequently are in close contact with our suppliers 

We give our suppliers feedback on quality and delivery performance 

 



 

 
 

Principle 12: Go and see for yourself to understand the situation 

 

How do you consider the following statements to agree with your organizations strive to go 

and see for yourself to understand the situation? 

We strive for our managers to observe what is happening in the organization with their own 

eyes, with an open mind and without bias 

We strive for our managers to participate in work-processes in which they are willing to “get 

their hands dirty” 

How do you consider the following statements to agree with your organization´s work 

processes today? 

Our managers make decisions based on personally verified data 

We solve problems by going to the source of the problem 

 

Principle 13: Make decisions slowly by consensus, implement decisions rapidly 

 

How do you consider the following statements to agree with your organizations strive to 

make decisions slowly by consensus and then implement decisions rapidly? 

We strive for our managers to have a dialogue with all parties concerned before making a 

decision 

We strive to reach consensus before making a decision 

How do you consider the following statements to agree with your organization´s work 

processes today? 

We involve as many employees as possible to discuss decisions  

 All parties concerned by the decision are always discussing to reach consensus  

 

Principle 14: Become a learning organization 

 

How do you consider the following statements to agree with your organizations strive to be 

a learning organization? 

We strive to be honest to ourselves in terms of our weaknesses 

How do you consider the following statements to agree with your organization´s work 

processes today? 

We work with continuous improvements to eliminate waste 

We have feed-back systems to reach an awareness of our own weaknesses 
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Källor för statistik till urvalet:  

 

http://blog.flurry.com/bid/63381/Smartphone-Apps-in-Europe-The-8th-Mass-Market-Media-

Channel. Hämtad: 2011-09-21. 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-10-001/EN/KS-QA-10-001-

EN.PDF. Hämtad: 2011-09-21. 

 

http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=254. Hämtad: 2011-09-21. 
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