
Digitalisering och Lean
1. Hur hänger de ihop?
2. Har svensk industri någon

konkurrensfördel?
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 Lågkostnadskonkurrens
◦ Uflyttning av produktion och FoU
◦ Produktionskunnande lågt värderat
◦ Konkurrenskraft genom avancerad teknologi

och Lean

 Nya villkor
◦ Minskande löneskillnader
◦ Snabba innovativa företag i tillväxtekonomier
◦ Från kostnads- till innovationskonkurrens
◦ Digítalisering

 Nyindustrialisering
◦ Renässans för produktion
◦ Innovation kräver integrerad

produktframtagning
◦ Konkurrenskraft genom Industri 4.0?

http://www.plattform-i40.de/




Made in China 2025
Målområden
• Innovation
• Kvalitet
• Smart produktion
• Grön utveckling

Tio nyckelsektorer

Guangdong: 
Investerar 943 Mdr yuan i 
robotar under 3 år för att 
ersätta arbetskraft 
(Jmf SE: 125 Mdkr i FoU)

http://www.plattform-i40.de/
http://www.china.org.cn/china/Off_the_Wire/2015-03/27/content_35176093.htm
http://www.china.org.cn/china/Off_the_Wire/2015-03/27/content_35176093.htm


 Digitalisering och integration
◦ Smarta ’twittrande’ robotar
◦ Cyber-Physical Systems (CPS) och IoT
◦ Interoperabilitet och big data

 Flexibel produktion
◦ Virtuell industrialisering
◦ Kundanpassad produktion (en-styck) 
◦ Maskiner anpassade till människan 

 Nya produkter och tjänster 

 Integrerade produktionsnätverk
◦ Integrerade försörjningskedjor (SC)
◦ Affärsmodeller för nätverk 

 Nya kompetenser
◦ Leverantörer av IT, BigData, sensorer 
◦ Interdisciplinärt tänkande centralt



Källa: HiG - EMS, 2013
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Industrirobotar i produktionen

Automatiserat lagerhanteringssystem

Samarbetande robotar

Digital dataöverföring till leverantörer

Simulering av produktion

Simulering av produktdesign

Product lifecycle management systems

Procent av produktionsenheterna

Planerad användning 2013-2015 Användes 2009-2012 Användes före 2009
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 Fokus på ”äldre teknologier”
◦ Fokus på robotisering/automatisering och gränssnitt 

medan nya teknologier som AI, Big Data och Additiv 
tillverkning (3D) är mer mindre vanliga

 Brist på innovation och kundvärde
◦ Fokus på effektivisering snarare än utveckling av

nya produkter, tjänster och kundvärden

 Digital ångest
◦ ”70 % av företagen anser att de behöver göra något 

nu men bara 17 % vet var de ska göra. 7 % 
instämmer i att man har en tydlig och 
kommunicerad digitaliseringsstrategi. Den digitala 
ångesten är påtaglig”.
Källa: swedishict.se, 2016





0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Metoder för förebyggande underhåll

Metoder för Total Quality Management

Integrerade arbetsuppgifter (planering, drift, kontroll)

Ständiga förbättringar

Teamarbetet vid produktionen

Avsatt arbetstid för kreativitet och innovation

Program för utveckling av talanger

Personalutbildning för kreativitet och innovation

Procent av produktionsenheterna

Planerad användning 2013-2015 Användes 2010-2012 Användes före 2009

Källa: HiG - EMS, 2013



Snabbt växande forskningsområde (Mrugalska and Wyrwicka, 2017; Rauch
et al., 2016; Powell et al., 2013; …). 

Två olika ståndpunkter
1. Det finns en motsättning mellan Lean och digitalisering
2. Digitalisering kompletterar Lean

- Digitalisering utgör en hävstång för Lean 
- Digitalisering täcker upp för svagheter i Lean
- Lean underlätter digitalisering

?



“Smart systems with their technological principles of decentralized, 
automated self-organization collides with widespread organizational 
concepts of standardization and lean production” 
(Hirsch-Kreinsen, 2016) 

Lean Karaktärsdrag Digitalisering
Kundvärde och resurseffektivitet Strategiskt mål Kundvärde och resurseffektivitet
Utveckling av värdeförädlande
processer och människor

Huvudfokus Digitalisering och integration

Lean organisering
Respect for people (M-O-T)

Tyngdpunkt M-T-O Teknik

Reducera genom
standardisering

Komplexitet och
big data

Förenkling för användaren
Möjligheter till optimering, proaktivt
uh, nya affärsmodeller

Allas medverkan och dialog Lärande och ständiga
förbättringar

“Smarta” maskiner och “AI”

Mångkunnighet, utveckling Kompetensstrategi Specialisering och integration

Produktion Tillämpningar Värdekedjan

Toyota Production System was developed in contrast 
to Western companies’ emphasis on IT and 
automation (Riezebos et al., 2009)





Digitala kanbans mm

Smarta
produkter och
processer för
effektiv
datafångst

Operatör 4.0

Stretch: 10 MKr ger nytt liv



Passiva
företag
39,3 %

Lean
organisering

24,7 %

Aktiva
företag
30,3%

Teknik-
freaks
5,6 %

 Lean underlättar…
◦ Lean förmågor förklarar

användning av digital teknik

 Best practice
◦ Kombinerar lean och

digitalisering

 Effekter
◦ Aktiva företag ökar mest och

har högst vinst-marginal
Användning
av digital teknik

Lean organisations-
utveckling

Källa: CLIP/HiG – EMS data, 2013



 Svenska företag är ännu
med i teknikfronten, …men 
teknikkunnande är inte unikt

 Däremot…
 Stark Lean-trend i svenska

företag
 och Sverige är bra på Lean!
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Value Stream Mapping**
Pull principles/Kanban**

SMED*
TPM**
TQM**

5S**
Std work instructions**

Task integration
Continuous improvement**

Visual Management**
Idea generation

Maintain employees/their knowledge*
Time for creativity **

Talent development program*
Employee training for creativity**

Rest of Europe Sweden

**p<0.01, *p<0.05 (Mann-Whitney-U), skala 0 (används ej) - 3 (omfattande användning),
källa EMS/HiG 2013



 Kombinationen av Lean och 
digitalisering kan utgöra en 
konkurrensfördel för svensk 
industri – Smart industri

Mer kunskap behövs om
 Vilka kombinationer av Lean 

och digitalisering skapar 
värde?

 Hur kan företag utvecklas?



Tack!

Frågor och kommentarer?
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