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Förord 
Till att börja med vill vi tacka företaget Tobo Component samt Vd:n Sven-Erik för ett visat 

intresse och engagemang. Sven-Erik tillsammans med de anställda från Tobo Component har 

medverkat i vår studie och hjälpt oss med vårt arbete vilket vi är tacksamma för.  

 

Vi vill också tacka vår handledare Marjo Särkimäki och examinator Bengt Roland Hellberg 

som har hjälpt oss samt kommit med konstruktiv kritik. Vi är tacksamma över all kunskap 

som ni har delat med er och utan er hade vi inte lyckats göra denna studie. 
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Sammanfattning 
 

Begreppet Lean härstammar från industrin men idag tillämpas begreppet inom andra 

områden. Idag arbetar framgångsrika företag med Lean för att ständigt förbättra samt 

effektivisera sin verksamhet. Denna studie har framställts för företaget Tobo Component AB 

om hur de kan ständigt förbättra sin verksamhet. Syftet med arbetet är att framställa en 

arbetsmodell som ska hjälpa Tobo Component AB att bli konkurrenskraftiga. Studien utfördes 

i form av intervjuer med Vd:n Sven-Erik tillsammans med de anställda på Tobo Component, 

observation hos företaget samt datainsamling. Kurslitteratur och vetenskapliga artiklar har 

även tillämpats inom teoridelen. Resultatet påvisar att Tobo Component AB inte arbetar med 

ständiga förbättringar eller har någon sorts av arbetsmodell som de anställda kan förhålla sig 

till. Det innebär att företaget har stort behov av en arbetsmodell som företaget kan använda 

för att ständigt förbättra sin verksamhet. I slutet av arbetet har en sammansättning av en 

arbetsmodell skapats för företaget Tobo Component, vilket ger förutsättningar för 

kontinuerliga förbättringar.  

 

Nyckelord: Lean, Kaizen, arbetsmodell, PDCA, företagskultur  

 

Abstract 
The term Lean derives from industry, but today the term applies in other areas. Today, 

successful companies work with lean to constantly improve and streamline their business. 

This study will explain to Tobo Component AB how they can continuously improve their 

business. The purpose of this study is to produce a working model that will help Tobo 

Component AB to become competitive. The study was conducted in the form of interviews 

with CEO Sven-Erik together with the employees at Tobo Component, observation in the 

company and data collection. Coursebooks and scientific articles have also been applied in the 

theory section. The result shows that Tobo Component AB is not working on continuous 

improvements or has any sort of work model that the employees can relate to. This means that 

the company needs a work model that the company can use to constantly improve its 

business. In the conclusion of the work, a compilation of a working model has been created 

for the company Tobo Component, which provides the prerequisites for successful 

implementation of continuous improvements. 

 

Keywords: Lean, Kaizen, working model, PDCA, company culture 
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1. Inledning 

Nedan presenteras bakgrund och syfte. 

1.1   Bakgrund 

Singh & Singh (2013) påstår att det krävs att verksamheter söker nya metoder för att bli 

konkurrenskraftiga och flexibla. Detta måste verksamheter göra för att kunna konkurrera och 

anpassa sig i den moderna och ständigt föränderliga miljön. Samtidigt är det viktigt att 

verksamheter snabbt kan reagera på de nya kraven. De menar för att verksamheter ska bli 

framgångsrika och uppnå en tillverkning i världsklass i en hög konkurrenskraftig miljö, 

behöver de bestå av effektiva förbättringar och tillverkningsstrategier. Singh & Singh (2013) 

skriver vidare att en effektiv integration av förbättringsfunktioner med teknik och 

tillverkningsfunktioner kan resultera i att verksamheter sparar en mängd pengar, tid och andra 

resurser i hantering av tillförlitlighet, tillgänglighet, underhållsmässighet och 

prestandaproblem.  

 

Enligt Nilsson (1999) har förbättringsarbete inom produktion av varor och tjänster varit 

väsentligt hos verksamheter sedan lång tid tillbaka, men däremot har förbättringsarbetets syfte 

förändrats. Under industrialismens början utförde antingen yrkesarbetare eller också 

arbetsledare och teknikerverksamheters förbättringsarbete. Verksamheters förbättringsarbete 

utfördes av arbetsledare och tekniker då yrkesarbetare sågs som okvalificerade. Nilsson 

(1999) skriver vidare att taylorismen trädde i kraft som övertog nästan allt förbättringsarbete 

av specialister, där syftet med förbättringar var att öka produktivitet. 

 

Holtskog (2013) skriver för att verksamheter ska lyckas med deras ständiga förbättringar är 

det väsentligt att ledningen sätter upp framtida mål. Han menar att framtida mål resulterar i att 

medarbetare vet vilka ständiga förbättringar de ska leverera för att verksamheter ska arbeta i 

rätt riktning för att i senare led uppnå det framtida målet. Han menar vidare att det bidrar till 

att verksamheter utför ständiga förbättringar som är värdeskapande 

Mchugh (2013) menar att ett bra tillvägagångssätt för verksamheters ledare att motivera sina 

medarbetare är att delegera ansvar. Nilsson (1999) menar att genom ledarnas delegering av 

ansvar visar ledarna att de litar på sina anställda, vilket resulterar i att de känner sig 

betydelsefulla. 

1.2 Problembakgrund 

De vanligaste misstagen som verksamheter gör under förbättringsarbete är enligt Blomquist & 

Röding (2010) att ledningen inte involverar medarbetarna och visar betydelsen av 

förändringsarbetet. Det kan medföra att vissa medarbetare inte känner engagemang för 

arbetsuppgiften och därför minskar motivationen hos de anställda. De menar även att en del 

verksamheter saknar en vision som klargör verksamhetens riktning mot det önskvärda 

framtida tillståndet. Att inneha visioner i verksamheter är viktigt för att medarbetare ska förstå 

helheten och förstå varför förändringar är viktiga att genomföra. De menar vidare att det även 

är viktigt att ledningen kommunicerar regelbundna med medarbetare för att de ska känna sig 

engagerade och involverade i förbättringsarbetet. Detta kan verksamheter utföra genom till 

exempel möten och andra sammankomster (Blomquist & Röding, 2010) 
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Enligt Nilsson (1999) var Japan oerhört tidiga med att utveckla förbättringsarbete, vilket 

gjorde att verksamheter i Japan blev konkurrenskraftiga. I slutet av 1980-talet påbörjade de 

svenska arbetsplatserna på allvar implementera ett modernt förbättringsarbete, vilket var 

närmare trettio år efter Japan. Ett exempel på en svensk verksamhet, enligt Nilsson (1999), 

som har lyckats med att införa förbättringsarbete är Scania i Södertälje. Han menar att Scanias 

förbättringsarbete är en del av deras dagliga arbete och är ett hjälpmedel för att förbättra den 

totala produktiviteten.  

Vi har förstått betydelsen av att det är viktigt för verksamheter att utföra ständiga förbättringar 

i den dagliga styrningen för att de ska klara den globaliserade marknaden som äger rum idag. 

 

Hellsten (1997) menar att små organisationer har tidigare under året varit långsamma att 

implementera Total Quality Management (TQM) inom deras verksamheter och 

kvalitetsmodeller har använts i större utsträckning av stora organisationer än små 

organisationer. Principerna för själv bedömning och kontinuerliga förbättringar har inte 

tillämpats fullt ut av små och medelstora organisationer. Detta beror på resurser, 

tillgängligheten samt hur små organisationer är utformade. 

 

Det finns kunskaper om allt större företag exempelvis 100–500 anställda om hur dem arbetar 

med sina ständiga förbättringar och det beror på att de har allt mer resurser att anställa en 

ansvarig person som arbetar med just ständiga förbättringar. Men när det kommer till små 

företag med mindre än 10 anställda finns det ingen arbetsmodell. 

 1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa en arbetsmodell för små tillverkande företag i den 

dagliga styrningen för att nå konkurrenskraftigt. 
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2.   Metod 

Nedan presenteras den metod som arbetet bygger på. 

2.1 Val av angreppssätt  

Patel & Davidson (2011) påstår att när forskare arbetar induktivt studeras forskningsobjektet 

först, utan att ha sammanfört undersökningen i en tidigare bruklig teori. De menar att den 

empiriska insamlande datan ska kunna formulera en teori. De menar vidare att nackdelen med 

induktion är att forskare är helt ovetandes om teorins räckvidd, eftersom att den är baserad på 

ett empiriskt underlag som är typiskt för en speciell tid, grupp av människor eller situationer. 

Den huvudsakliga uppgiften är att upptäcka något som kan formuleras i en teori, där inte 

tidigare teorier använts. Detta eftersom en forskare som arbetar induktivt har egna idéer samt 

uppfattningar som kommer att forma de teorier som framställts (Patel & Davidson, 2011)  

Wiedersheim- Paul och Eriksson (2006) hävdar att inom en abduktion sätter forskare ihop 

både induktion och deduktion tillsammans. Till exempel kan en undersökning börja med en 

intervju som härstammar från induktion och sedan fortsätter undersökningen med deduktion 

då forskaren testar det som har kommit fram från intervjun. Målet med abduktion är att förstå 

enskilda fall ur ett hypotetiskt övergripande mönster som klargör fallet. Efter detta måste 

tolkningen bli styrkt av nya observationer genom att göra nya fall (Alvesson och Sköldberg, 

2008).  

Tillvägagångssättet som kommer att tillämpas i detta arbete kommer att vara den styrda eller 

den strukturerade forskningsintervjun som även kallas för kvalitativ intervju samt observation. 

Fördelen med kvalitativ intervju är att den inte kräver lika mycket tid som informella 

intervjuer. Jacobsen-Krag (1993) skriver att kvalitativa intervjuer leder till en struktur för 

intervjun samt ger möjlighet för oförutsedda aspekter.  

Observationer är en typ av informationssamling som är väsentlig där forskaren får observera 

utifrån deras egna ögon. Observation är en tillvägagångssätt som hjälper psykologer och andra 

forskare som söker mer information utöver de begränsade målen. Det kan ses som ett 

analysverktyg som inte är beroende av traditionella statistik som till exempel medel, 

avvikelser, korrelationer och medianer. Verktyget är beroende av den visuella undersökningen 

av data för att finna mönster samt modeller genom observationer (Grice, Yepez, Wilson & 

Shoda, 2017).  

2.2 Val av metod  

Bell (2006) skriver att i en kvantitativ metod samlas fakta in för att sedan kunna studera 

relationen mellan dem. Enligt Halvorssen (1992) är det vanligaste tillvägagångssättet vid 

insamling av fakta att tillämpa olika typer av frågetekniker. Han menar att det oftast utförs 

någon form av enkät, vilket vanligtvis innefattar fasta svarsalternativ till de skrivna frågorna. 

Han skriver vidare att det positiva med att använda dessa enkäter är att de är någorlunda 

billiga att utföra och att en bred målgrupp nås, eftersom att alla deltagare i enkäten får samma 

frågor och svarsalternativ. Det bidrar till att forskare kan utifrån resultat dra generella 

slutsatser. Det vanligaste är att använda enkäter då studiens omfattning ska kartläggas inom 

ett visst område, men det är däremot mindre lämpligt att använda enkäter då en djupare 

kunskap vill uppnås. Halvorsen (1992) skriver att forskare även kan använda sig utav 
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intervjuer där frågorna ställs på ett sätt som redan är förutbestämt, där alla respondenter får 

samma frågor.  

Patel & Davidson (2011) skriver att en kvalitativ metod innebär att datainsamlingen fokuseras 

på “mjuk” data, exempelvis kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. De menar att dessa 

analyser är oftast verbala. Det vill säga att forskare skriver vad som händer och analyserar det 

som framgick i undersökningen. De menar vidare, om forskare använder sig utav intervjuer 

bidrar det till en mängd textmaterial som måste bearbetas, vilket innebär att kvalitativa 

undersökningar är tids- och arbetskrävande. Enligt Denscombe (2009) tenderar kvalitativ 

forskning att ha ett begränsat omfattning och involvera nämligen få människor eller 

situationer. Genom att forskare väljer kvalitativ metod får de målgrupper som har en större 

frihet än vad de skulle haft vid en kvantitativ metod, eftersom forskaren kan göra intervju 

eller använda sig utav en forskargrupp som kan diskutera de aktuella frågorna eller besvara 

dessa. (Denscombe, 2009).  

Biggam (2008) skriver att det som bestämmer om en forskning är kvantitativ eller kvalitativ 

är kombinationen av forskningsstrategin, forskningsmålet samt datainsamlingsmetoden. För 

vår studie har kvalitativa undersökningsmetoden valts, då vår studies syfte är helt baserad på 

intervjun.  

Wiedersheim – Paul & Eriksson (2006) påstår att i en abduktion kombinerar forskare både 

induktion och deduktion. De menar att det kan utföras på följande vis, först kan till exempel 

studien börja med en intervju eller någon sorts av formulär, vilket har sitt ursprung från 

induktion. Studien kan sedan fortsätta med angreppssättet deduktion där forskare testar det 

som framkommit i en mer strukturerad intervjuundersökning.  

Enligt Olsson & Sörensen (2011) är syftet med datainsamling genom intervju att skapa 

kunskap av undersökningspersonen. De skriver för att uppnå ett bra intervjuresultat bör 

forskarnas syfte och problemområde vara utbrett före intervju. Bell (2006) påstår att det finns 

både för-och nackdelar med intervjuer. En stor fördel med att genomföra datainsamling 

genom intervju är att det finns stor flexibilitet. Flexibiliteten innebär att forskare som 

intervjuar kan gå in på motiv och känslor och sortera svar, vilket är omöjligt att utföra genom 

en enkät. En nackdel med intervjuer är att det tar lång tid att utföra, vilket resulterar i att 

forskare enbart har utrymme till fåtal intervjuer i korta projekt. Fåtal intervjuer kan leda till 

brist till information i forskningen (Bell, 2006).  

Enligt Bell & Bryman (2005) är observation en datainsamlingsmetod, där en direkt 

observation av människors beteende sker utan att förlita sig på metodiska verktyg som till 

exempel enkäter. De menar att det finns två olika typer av observationer, vilka är strukturerad 

observation och systematisk observation. Strukturerad observation innebär att forskare i 

förväg bestämmer vad som ska observeras och skapar även ett observationsschema som 

beskriver hur forskarna ska gå tillväga under observationen. En ostrukturerad observation 

används då forskare vill öka sin kunskap inom ett visst område. Bell & Bryman (2005) menar 

vidare att detta utförs genom att observera verkligheten, utan att använda en förutbestämd 

mall för observationen.  

Det kommer att utföras både intervjuer samt observationer. Det kommer att användas 

kurslitteratur och artiklar under studiens gång, så kallad sekundärdata, för att skapa en 

terroristisk bakgrund. Datainsamlingen börjar med att dokumentera företagets vision, 

utmaning och måltillstånd, för att sedan kunna utföra observationer och intervjuer. Arbetet 
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kommer vara baserad på fallstudie och det case företag som vi har valt är Tobo Component 

AB. Observationen kommer att planeras i förväg om hur de skall genomföras.  

Enligt Halvrosen (1992) finns det en risk för falska antaganden kring observationer. Det finns 

en risk att individers beteende ändras när de blir observerade eftersom att de anpassar sitt 

beteende efter vad observatören förväntar sig. En annan risk med observation är att det svårt 

att bedöma värderingar, känslor samt attityder (Webb, 1992). Nackdelen med intervju som val 

av metod är att det är tidskrävande, individen är inte 100 % anonym och möjligheten finns att 

respondenten är partisk (Alshenqeeti, 2014).  

2.3 Val av datainsamling  

Patel & Davidson (2011) påstår att när forskare arbetar induktivt studeras forskningsobjektet 

först, utan att ha sammanfört undersökningen i en tidigare bruklig teori. De menar att sedan 

används den empiriska insamlade informationen för att utifrån den kunna formulera en teori.  

Projektarbetet är avgränsat till fem informatörer från Tobo Component. VD Sven-Erik Gustaf 

Ahlén, produktionschefen samt 3 montörer blev intervjuade med hjälp av inspelning från 

mobilen och samtidigt fördes anteckningar i anteckningsblocket.  

2.4 Analys av insamlade data  

Enligt Denk (2013) är en analysmetoderna formade på olika sätt för att jämföra fall under 

flera omständigheter. Det finns fyra typer av analysmetoder och dessa följande är, relevant för 

studiens syfte, hantera tillräckligt med faktorer, jämföra tillräckligt med fall samt uppbyggnad 

för att analysera kausalitet mellan faktorer. Den analysmetod som tillämpas i denna studie är 

relevant för studiens syfte. 

2.5 Metodkritik/forskningskvalitet  

Bell & Bryman (2005) skriver att det är viktigt med etiska övervägandet när det gäller 

forskning samt resultat och att viktiga frågor ställs mot varandra samtidigt som den bör 

innehålla en hög kvalité. 

Enligt Bell & Bryman (2005) är det vid insamling av information viktigt att granska kritiskt 

samt fastställa hur tillförlitlig och giltig informationen är. De menar att dessa två̊ kriterier 

kallas för reliabilitet och validitet. Reliabilitet, tillförlitlighet, är ett mått huruvida resultaten 

från en undersökning blir densamma om en ny undersökning sker. Syftet är att få ett likadant 

resultat vid alla undersökningsutföranden. Det kan också vara så att resultaten påverkas av 

slumpmässiga eller tillfälliga betingelser. En hög validitet lika viktigt som hög reliabilitet. De 

menar att det sker en bedömning huruvida det utförde undersökningsresultatet har en 

förankring med verkligheten i validitetsprocessen. 

De teoretiska källor som har använts i studien är väl beprövade teorier som har upprepats i 

litterära verk och artiklar. Vid den empiriska insamlingen har det tagits hjälp av olika 

tillvägagångssätt för att styrka reliabiliteten och validiteten. 
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3.   Teori 

Nedan presenteras den teori som arbetet bygger på. 

3.1 Lean historik  

Bicheno (2006) skriver att de grundläggande principerna i Lean började formas redan under 

industriella revolutionen i början 1900-talet. Tänkare såsom Benjamin Franklin, Frank 

Gilbreth samt Fredrick Taylor inspirerande Henry Ford att utforma ett effektivt 

produktionssystem, där sparsamhet, utbytbara delar, arbetsfördelning och fokus på korta 

ledtider i hela kedjan ledde fram till den första produktionslinan. Detta upplägg medgav en 

snabb, hög tillverkning av bilar till en så låg kostnad.  

Bicheno (2006) beskriver ytterligare att principerna att ha flöden i hela försörjningskedjan 

skiftades dock vid byggandet av Rougefabriken som stod färdig 1928. Tillverkningslinan var 

oförändrat, men detaljtillverkningen organiserades funktionellt, där fokus skiftades till 

maskinbeläggning samt volymtillverkningen. Tillverkningen styrdes centralt samt för att 

kompensera för variationer i kundbehov och osäkerheten i materialförsörjningen krävdes stora 

lager, båda hos återförsäljare men också i tillverkningen.  

1933 startade en man vid namn Kiichiro Toyoda en avdelning inom sin fars sysmaskinföretag 

som var avsiktlig för att producera bilar. Flera år tidigare besökte han runt om i USA och 

Europa för att förstå hur de tillverkade bilar. 1935 byggdes den första prototypen och 1937 

introducerades den första Toyota Motor Co. Toyoda insåg ganska tidigt innan han började 

med tillverkningen att det fanns mycket att lära sig inom branschen, men han fick anpassa 

lösningarna till de förutsättningar som fanns i Japan. Arbetsmetodiken ”Just-in-Time” 

användes dock redan i Toyotas fabrik 1938. (Bicheno, 2006) 

Historien börjar med Sakichi Toyoda, mångsysslare och uppfinnare. På den tiden var vävning 

en stor industri, där de styrande i Japan ville att det skulle etableras fler by industrier. År 1984 

började han tillverka manuella vävstolar, som var den billigaste på marknaden där dem även 

skulle vara effektiva. Anledningen till att han gjorde var att han var missnöjd med hur tungt 

det var för hans mor att spinna och väva. Han ville hitta ett sätt att lätta på deras arbetsbörda 

och började tillverka mekaniska vävstolar av trä. (Liker, 2009) 

Liker (2009) menar att Sakichi Toyoda var en enastående ingenjör och blev senare utnämnd 

som uppfinnarens konung i Japan. Han största engagemang bidrog till Toyotas utveckling var 

hans filosofi och inställning till arbetet med ständiga förbättringar.    

Liker (2009) skriver att resultatet av Toyotas framgångsfaktorer beror på deras 

tillverkningsfilosofi, som kallas The Toyota Production System (TPS). TPS är den ledande 

arbetssätt inom effektiva företagsprocesser efter massproduktionen som Henry Ford uppfann. 

Det viktigaste är inte att det är ett familjärt företag utan att ledningen och filosofin har varit så 

konsekventa och genomsyrad i företagets kultur. 
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3.2 Vad är Lean? 

Bicheno (2006) menar att det finns en fara med att se på Lean som en verktygslåda vars 

innehåll kan användas på olika sätt. Den största faktorn med Lean tänkande är att se från att 

det är ett värdeflöde från början till slut som skapar konkurrenskraft. Han skriver vidare att 

den som använder Lean tänker inte i termer av att optimera funktioner eller processer, utan 

snarare i termer såsom värdeflöden från början till slut. Det menas med allt från 

marknadsföring, försäljning, design, teknologi, tillverkning, distribution och service. Ju 

närmare processerna är till kunden, desto bättre. Detta sätt kräver därför en annorlunda sorts 

organisation med en annan struktur.  

Mattson & Jonsson (2003) menar att arbetet med produktionslogistik är inget självändamål, 

dess syfte är att bidra till att förbättra effektiviteten i organisationens samt därmed uppnå en 

positiv resultatpåverkan. Genom att mäta och följa upp effektivitet påverkas beteenden i 

organisationen och därmed skapa förutsättningar för att nå en verksamhetsinriktning som 

stämmer överens med organisationens mål och strategier och som är sådan att den förstärker 

konkurrensförmågan. Författarna fortsätter vidare med att effektivitetsmått och 

effektivitetsmätning är också ett hjälpmedel för att följa upp prestationer och därmed en 

förutsättning för att kunna delegera ansvar och tillämpa en decentraliserad organisationsform 

för logistikaktiviteterna.   

Eriksen, Fischer & Monsted (2008) skriver att grundprincipen i Lean production är att se till 

att minska allt slöseri. Slöseri kan definieras som all resursförbrukning som inte skapar något 

värde för kunden. Lean är följaktligen en visionsdriven i produktionsfilosofi. Dess syfte är att 

skapa en kultur i organisationen präglad av ständig förbättring i dem olika processerna. 

Författarna fortsätter med att det finns en rad nya begrepp som är centrala för att beskriva de 

grundläggande principerna inom produktion såsom värde, värdeflöden, slöseri, processflöde 

samt stegvisa förbättringar. 

• Funderar ut hur verksamheten skapar värde åt kunden och bli medveten om det i 

värdeflöden, så att de kan identifiera vilka råvaror som tillför värde till dess att kunden får sitt 

behov tillgodosett.  

•Identifiera de nyckelfaktorerna i värdeflödena som är icke värdeskapande, d.v.s. slöseriet och 

omedelbart få bukt med slöseriet. På längre sikt arbeta med metoder som förhindrar slöseriet. 

• Skapa ett flöde i produktionen så att produkterna flyter på mellan de olika processerna och 

förebygger möjliga flaskhalsar.  

• Produktionen ska ske i ett flöde där produkterna bestäms utav interna och externa kunder 

som avgör vad som ska produceras och när. 

• Inkludera alla medarbetare i organisationen och skapa en kompetens där ständiga 

förbättringar ligger i fokus med utgångspunktpunkterna ovanför. Dessutom måste det finnas 

en kompetens som säkerställer att alla produkter som tillverkas följer de önskade krav som 

ligger till grund och att ständiga förbättringar finns i de olika stegen under de olika 

operationerna.   
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3.3 Lean Production 

Sim & Chiang (2012) menar att Lean production kan identifieras på flera olika sätt, den 

vanligaste beskrivningen lyder enligt såhär, en relation mellan organisationens tekniska och 

sociala system. Författaren menar att organisationens tekniska system omfattar till exempel 

arbetsmetoder inom Lean såsom Lean som standardiserat arbetssätt och Just in Time (JIT). 

När det gäller det sociala systemet så har bland annat en direkt påverkan på kvaliteten i 

arbetslivet, utifrån mänskliga resurser, utbildning samt ledningens engagemang. 

 

 

Figur 1. De 14 principerna. (Liker, 2009) 

 

3.3.1 Processer  

1. Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problem till ytan  

Verktyget Lean grundar sig på att tillverknings – och tjänsteprocesser skapar ett kontinuerligt 

flöde. Flödet består utav självaste kärnan i Lean-konceptet, som innebär att det kan minska 

tiden mellan råmaterial och slutprodukten och leder det till högsta kvalitet, lägsta kostnader 

och minskat leveranstid. Flödet syftar till också att uppmana fram många andra Lean-verktyg 

och filosofiska tänkesätt, till exempel förebyggande underhåll och inbyggd kvalitet (jidoka). 

(Liker, 2009) 

Fördelar med enstycksflöde: 

 Det bygger in kvalitet. Det är betydligt enklare att bygga in kvalitet i ett enstyckeflöde. 

Det leder till att varje operatör är inspektör som arbetar med att upptäcka 

kvalitetsbrister i produkten innan han skickar iväg till nästa process.  



14 
 

 Det skapar sann flexibilitet. Om utrustningen till produktionslinan låses upp, leder det 

till mindre flexibilitet, ifall målet är att ändra utrustningen till ett annat ändamål.  

 Det skapar högre produktivitet. I en enstyckeflödscell utförs mycket få icke 

värdeskapande aktiviteter, till exempel flytta runt material. Det blir tydligare vem som 

har för mycket att göra och vem som är sysslolös. Det blir enklare att beräkna på det 

värdeskapande aktiviteter genom att räkna ut hur många medarbetare som behövs för 

att kunna komma upp i en viss produktionshastighet.  

 Det frigör golvyta. I ett enstycksflöde står allting tätt inpå varandra och det är bara en 

liten del som går förlorad till lager.  

 

2. Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion 

Ohno kom överens om att kompromissa mellan idealet med enstyckeflöden och prognosstyrd 

tillverkning och skapade därför små buffertar av komponenter mellan arbetsstationer för att 

kunna styra lagret. När kunden tog ut vissa delar fylldes buffertarna på. Om en kund inte 

köpte en viss del, blev den liggandes i bufferten och bufferten fylldes inte på. Det blev ingen 

mer överproduktion utöver det lilla som fanns på hyllan.  

3. Jämna ut arbetsbelastningen (heijunka) 

Heijunka innebär utjämning av produktion där det gäller både volym och produktmix. När 

heijunka tillämpas tillverkas inte produkter enligt det faktiska inflöde av kundorder, som kan 

förändras kraftigt upp och ner. Istället tas samtliga order under en viss period och jämnar ut 

dem så att samma antal och mix kan tillverkas.  

4. Om det är nödvändigt, stoppa processen för att lösa problem så att det blir rätt från 

början 

Jidoka kallas också autonomation – utrustning med inbyggd mänsklig intelligens som stoppar 

utrustningen när problem uppstår. Kvalitet i processen är mycket effektivare samt mindre 

kostsam än att inspektera och reparera kvalitetsproblem i efterhand. Betydelsen av att göra 

rätt från början ökar drastiskt vid Lean tillverkning. Problem vid arbetsstation A kommer 

snart att få verksamheten vid station B att avbrytas. När maskinerna stannar visas det med 

hjälp av flaggor eller ljudsignal, att det behövs hjälp med att lösa ett kvalitetsproblem. Detta 

signalsystem kalls för andon.  

5. Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och personalens 

delaktighet 

Grundprincipen med Toyotas standardiserade arbetssätt är mycket mer än att göra 

arbetsuppgifterna för operatörerna på verkstadsgolvet effektiva. Alla på företaget är väl 

medvetna om och praktiserar de standardiserade arbetssätten. På Toyota hänger skylten med 

arbetsinstruktionerna utåt, vänd från operatörens arbetsplats. Operatören utbildas i hur de ska 

utföra det standardiserade arbetet, men sedan måste han klara av sina arbetsuppgifter utan att 

titta på instruktionerna. Anledningen till att skylten hänger utåt är för att ledaren ska kunna se 

om operatörerna utför arbetet på rätt sätt. 
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6. Använd visuell styrning så att inga problem förblir dolda 

Visuell styrning är någon form av kommunikation samordning som används i arbetsmiljön 

och som gör det möjligt att med ett ögonkast se hur arbetet ska utföras. Visuell styrning 

innebär att organisationen kan undersöka processen, en maskindel, lager, någon sorts 

information eller en operatör som utför ett arbetsmoment och genast se vilket standardiserat 

arbetssätt som används för att utföra arbetsuppgiften och om det finns några avvikelsen i 

förhållanden till det standardiserade arbetssätten.  

7. Använd bara pålitligt, väl utprovad teknik som stöder personalen och processerna 

I Toyota introduceras ny teknik först när det har genomgåtts och utvärderats av flera personer 

i dem olika avdelningarna. Det innebär att tekniken har utvärderats noga och att det har 

identifierats om den tillför något värdeskapande aktivitet i verksamheten. Innan det införts ny 

teknik så skapas ett stort engagemang på att analysera konsekvenserna för de befintliga 

processerna. Slutsatsen kan vara att det tillförs värde till processerna, det analyseras noggrant 

om den strider mot Toyotas filosofi och verksamhetsprinciper.  

3.3.2 Problemlösning 

8. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och ständigt förbättra 

Liker (2009) menar att The Toyota Way är mycket mer än bara verktyg och teknik. TPS är 

utformat så att teammedlemmarna ska uppmuntras att tänka själva, lära sig och utvecklas. 

Toyota utvecklades utifrån nyskapande tänkandet, från början genom vävstolstillverkningen 

och sedan till bilbranschen och sedan dess har företaget försökt att förhålla sig till nyskapande 

tänkandet vid liv. Den allra viktigaste sidan är möjligen Toyotas oförtröttliga tillämpning av 

den enklaste processen med ständiga förbättringar, som gör att de lär sig tusentals småsaker 

under arbetets gång. The Toyota Way innebär bland annat att organisationer lär sig från sina 

egna misstag, tar reda på orsaken, vidtar effektiva åtgärder, ger människor befogenheter att 

sätta dessa åtgärder i handling.  

9. Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen (genchi genbutsu) 

Inom Toyota är genchi genbutsu att gå till platsen för att se den faktiska situationen för att 

förstå. Toyota uppmuntrar och förväntar sig utav deras anställda ett kreativ tänkandet, men det 

måste ske med utgångspunkt i att de förstår sig på den grundläggande orsaken och dess 

aspekter. Det finns en grundlig version av genchi genbutsu och en mycket noggrannare, som 

tar flera år för anställda att behärska sig.    

10. Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ, verkställ 

snabbt  

Många Toyotaanställda utanför Japan som har sökt sig till Toyota efter att de har stött på 

problem och därför blivit tvungna att lära sig från Toyotas sätt att lösa ett problem samt fatta 

beslut. För Toyota är det minst lika viktigt hur de kommer fram till ett beslut som 

överensstämmer med det faktiska beslutet. Företagsledningen kan faktiskt ha överseende med 

ett beslut som visas sig vara felaktigt om vägen dit har varit den rätta. Noggrant övervägande 

vid beslutsfattande innehåller fem viktiga delar: 

1. Tar reda på vad som verkligen händer, vilket inkluderar genchi genbutsu. 
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2. Sätter sig in i dem bakomliggande orsakerna som förklarar det som syns grundligt 

genom att ställa ”varför?” fem gånger. 

3. Överväger samtliga alternativ och i detalj för att motivera vilken lösning som är 

lämpligast. 

4. Skapar konsensus inom teamet, inklusive anställda och externa partners. 

5. Använder mycket effektiva kommunikationsmedel för att genomföra punkt ett till 

fyra, på ett A3 papper.  

3.3.3 Anställda och partners  

11. Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och lär ut 

den till andra  

Inte ens när Toyota befordrat någon från en oväntad del av organisationen för att rädda det 

från en hotande undergång har de ändrat inriktning. Det verkar som om Toyota har alltid har 

lyckats ta fram rätt ledare till olika positioner och dem kommer från alla möjliga avdelningar 

inom organisationen. En annan viktig grund i The Toyota Way är den ansträngning som 

ledarna gör år efter år för att understödja den kultur, detta för att stå fast i den miljö där den 

lärande organisationen kan bestå. (Liker, 2009) 

Det råder inga tvivel om att Toyotas ledarskapskultur har skapats av Toyodafamiljens 

personligheter, värderingar och erfarenheter. De hade stor inflytande på organisationen och 

symboliserar den entusiasm för innovationer som driver Toyota vidare och där ledarna även 

ledarna ska delta på det dagliga arbetet.  

12. Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi 

Alla system har för avsikt att stödja teamet som utför det värdehöjande arbetet. Med det är 

inte teamet som utför det värdehöjande arbetet, utan var och en av medarbetarna. Teamen 

samordnar arbetet, motiverar varandra och lär sig av varandra. De lägger fram nyskapande 

idéer och kontrollerar varandra genom påverkan sinsemellan.  

Att utveckla enastående människor som förstår och stöder en företagskultur handlar inte om 

att ta till enkla lösningar eller tänka att de borde ha infört några motivationsteorier. Att 

utveckla enastående människor handlar snarare om teamet måste vara ryggraden i 

ledningsfilosofin, där filosofin integrerar med sociala och tekniska system.    

 

13. Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att utmana dem 

och hjälpa dem bli bättre 

Toyota har renodlat sin goda förmåga att tillämpa TPS bland annat genom att arbeta i projekt 

med sina leverantörer. Toyotas leverantörer måste vara lika minst bra som personalen i deras 

egen fabrik. Dessutom kan inte Toyota minska sina kostnader om inte leverantörerna minskar 

sina.  
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Även sedan Toyota blivit ett världsföretag har de behållit de första samarbetsprinciperna. 

Toyota är lite tillbakadragande och beställer i små kvantiteter för att se om de uppfyller 

kriterierna såsom att de är ärliga och lever upp till Toyotas höga kvalitéts-, kostnads- och 

leveransstandarder. Om de uppfyller detta får dem allt mer order. 

3.4 Ständiga förbättringar – Kaizen  

Enligt Bhuiyan & Baghel (2005) skriver definitionen om ständiga förbättringar såhär: 

Ständiga förbättringar definieras som en kultur som syftar till att eliminera avfall i alla 

system och processer i en organisation. Det innebär att alla arbetar tillsammans för att 

lyckas med ständiga förbättringar utan att nödvändigtvis göra stora kapitalinvesteringar. 

 

Kaizen bygger på ständiga förbättringar. Det är viktigt att medarbetarna vill vara en del av i 

förbättringsarbetet, då det är medarbetare som ska komma med förslag om små förbättringar 

som över tid kan leda till förbättring i produktivitet, reducera slöseriet, säkerhet samt kvalitet 

(n.d., 2014). 

Eriksen, Fischer & Monsted (2008) menar att standard är en beskrivning av en process eller 

en aktivitet ska utföras. Syftet med en standard är att skapa kraftig, driftsäkra och repeterbara 

processer baserad på erfarenheter. Standarder designas som procedurer, instruktioner, 

illustrationer, checklistor och handledningar.  

Organisationer har en tid tillbaka använt sig av en arbetsmetod som kallas för 

förbättringslådor, där medarbetare har möjligheten att skriva ner ett förbättringsförslag i 

organisationen och sedan lägga ner det i en förbättringslåda. Denna arbetsmetod har 

försämrats genom årens gång på grund av att förslagen som kommer från medarbetarna inte 

längre uppmuntrades från ledarna och att det inte gav något engagemang bland medarbetarna. 

Författaren menar att ständiga förbättringar redovisas mer ofta på en tavla en gång per vecka 

där de skriver upp och behandlar idéer som kommer från medarbetarna, där uppföljning och 

beslut sker kontinuerlig i samband med mötet. De skriver vidare att betydelsen av att ha 

ständiga förbättringar är att öka engagemang från medarbetarna så att de blir mer involverade 

i organisationen. För i slutändan det är medarbetarna som känner till det mesta där de olika 

operationerna sker i produktionen. (Berglund, Karling & Mellby, 2011) 

3.5 5S 

5S är ett tillvägagångssätt där målet är att stadga begreppet Kaizen och skapa, stödja 

effektivitet, hög prestanda samt bistå med kontinuerlig utveckling inom hela företaget 

(Randhawa & Ahuja, 2017). Begreppet 5S grundar sig ifrån Japan och dessa är följande: 

1. Seiri (Sortera) 

2. Seiton (Systematisera) 

3. Sesiso (Städa) 

4. Seiketsu (Standardisera) 

5. Shitsuke (Skapa vana) 
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3.5.1 Seiri (Sortera) 

Det första elementet i 5S är “Seiri” (Sortera) som bygger på att sortera samt behålla väsentliga 

föremål på lämpliga platser. För att lyckas med tillämpning av seiri krävs en samlad 

ansträngning för självdisciplin inom organisationer och företag. Ett effektivt utnyttjande av 

arbetsplatsutrymme behövs och varorna eller föremålen ska vara segregerade i enlighet med 

relevansen samt frekvensen av utnyttjandet på arbetsplatsen för att skapa en effektiv 

arbetsplats. Seiri hjälper företag och organisationer att undvika irrelevanta saker på 

arbetsplatsen som eliminerar hinder i arbetsflödet. Fördelen med seiri är att företag och 

organisationer sparar utrymme, skapar en säkerhet och en ren arbetsplats samt minskar 

möjligheten till arbetsskador (Randhawa & Ahuja, 2017). 

3.5.2 Seiton (Systematisera) 

“Seiton” (Systematisera) är det andra elementet i 5S som utvecklar den ekonomiska 

användningen av arbetsytan med lagring av varor. Enligt Randhawa och Ahuja (2017) måste 

seiton prioritera nödvändigheten samt vikten av varor för att maximera arbetsplatsen. 

Nyckelfrågor som vad, hur, när, varför och var behövs ställas inför varje objekt. Denna 

aktivitet säkerställer utvalda platser för alla olika objekt i arbetsplats och genom detta 

underlätta för medarbetarna att ha en effektiv kontroll över verksamheten samt hjälpa 

medarbetare att planera material, leveranser och verktygskrav. Seiton reducerar misstag och 

skapar disciplin samt kreativa idéer inom verksamheter. Begreppet Seiton skapar en snabb 

behandling och genererar en hög moral hos organisationer och företag. 

3.5.3 Sesiso (Städa) 

Det tredje elementet är Sesiso (Städa) som bygger på självkontroll, renhet samt skapar en 

felfri arbetsplats. Detta steg innehåller tre viktiga aktiviteter som inkluderar att få 

arbetsplatsen ren, bibehålla sitt utseende och tillämpa förebyggande åtgärder för att lyckas. 

Målet med sesiso är att eliminera smuts, damm, vätskor samt andra skräp. Enligt Randhawa 

och Ahuja (2017) är det viktigt att varje anställd accepterar och tar ansvar genom att tydligt 

sköta sina enskilda områden på arbetsplatsen. Ett effektivt underhållsschema bör 

implementeras samt utvecklas för att sopa eller rengöra smutsen från utrustning, maskiner och 

frigöra arbetsområdet från förorenade partiklar. En checklista kan underlätta för den anställde 

gällande rengöring på arbetsplatsen om verksamheten fokuserar på det. Fördelarna med 

rengöring är att det reducerar smuts, förbättrar produktkvalitet, en bättre säkerhet på 

arbetsplatsen samt en god arbetsmiljö. 

3.5.4 Seiketsu (Standardisera) 

Seiketsu (Standardisera) är det fjärde elementet i 5S som vill att arbetsplatsen ska vara 

produktivt och bekväm. Under denna period av implementering utvecklar verksamheten det 

normala operativa förfarandet för etablering av en förbättrad arbetsplats. Seiketsu upprättar 

och säkerställer standarder till städning och renlighet på arbetsplatsen. Standardisering kan 

uppnås genom innovation och total visuell hantering. Visuell hantering är en effektiv 

mekanism för kontinuerlig förbättring på eftersom den har en viktig roll inom produktion, 

kvalitet, säkerhet samt kundservice. Det som är bra med seiketsu är att det byggs på en låg 
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underhållning, överkostnad, lojalitet mot företaget eller organisationen samt ökning av 

processeffektivitet (Randhawa och Ahuja, 2017). 

3.5.5 Shitsuke (Skapa vana) 

Det femte och sista elementet i 5S är shitsuke (skapa vana) som upprätthåller alla tidigare S. 

Shitsuke är svår att förstå och implementera för att det kräver proaktiva förändringar i 

beteendet hos de anställda på alla nivåer inom en organisation eller företag. Begreppet 

shitsuke hjälper och uppmuntrar de anställda till att skapa goda vanor. Shitsuke har en 

väsentlig roll för kontinuiteten i den dagliga rutinen på arbetsplatsen. Enligt Randhawa och 

Ahuja (2017) är shitsuke en process som bygger på repetition och fungerar som en integrerad 

del av säkerheten. I detta steg finns det alltid ett behov av övning för att upprätthålla 

självdisciplin i sitt dagliga liv för 5S-systemet och skapa goda vanor eller en kultur inom 

organisationen för att få fördelar som en ökad produktivitet samt kvalitet på sina produkter 

utan olycksfall på arbetsplatsen. 

3.6 Kontinuerlig förbättring inom små företag 

Enligt Hellsten (1997) måste organisationer förbättra prestanda kontinuerlig för att kunna 

konkurrera med dem andra organisationer i dagens konkurrensutsatta miljö. För att kunna 

uppnå en förbättrad prestanda behöver organisationer göra en utvärdering enligt 

kvalitetsprismodell som består utav en själv bedömning eller genom en extern bedömning. 

Bedömningen är en process som går ut på att undersöka en organisation mot en modell för 

kontinuerlig förbättring för att identifiera vad som har uppnåtts och vad som behöver 

förbättras. Det här är det första steget mot att nå en kontinuerlig förbättring. Små 

organisationer har tagit väldigt små steg gällande att anta total kvalitetshantering (TQM) och 

kvalitetsmodeller tillämpas mer av stora organisationer än vid de små. Enligt Steibar & 

Alänge (2013) menar att total kvalitetshantering innebär att identifiera kundens behov och 

bidra till att organisationernas effektivitet genom processorientering och kontinuerlig 

förbättring. De skriver också att tidigare forskningar menar att TQM kan motverka 

organisationens möjligheter till innovation där de kan snabbt anpassa sig till förändringar 

inom olika miljöer. De fortsätter med att värdena av själv bedömning och kontinuerliga 

förbättringar har inte uppskattats till fullt av små organisationer. Detta klargör skillnaderna i 

resursernas struktur mellan de små och stora organisationerna. Mindre företag har oftast inte 

kapital resurserna som krävs eller tiden att investera. Därför skriver författaren att små 

företagen bör lösa ett problem åt gången i områden, där små förbättringar kan uppnås vid 

bedömning av deras TQM-arbete.  

För att mindre organisationer och företag ska åstadkomma kontinuerlig förbättring måste de 

förstå principerna för TQM, utvärdera sina brister samt veta hur de ska utföra själv 

bedömning. 

 

3.7 Leans framgångskoncept, Kata 

I dagens globaliserade samhälle strävar verksamheter, enligt Kusen & Ljung (2013), efter att 

reducera sina kostnader och öka sin konkurrenskraft på marknaden. De menar att detta har 

resulterat i att det har blivit allt vanligare bland verksamheter implementera konceptet Lean 
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med bakgrund i TPS. Liker (2009) skriver att Lean är ett kundfokuserat angreppssätt som 

innebär att verksamheter ska öka det som kunden efterfrågar och att det utförs i processer som 

förbrukar så lite resurser som möjligt.  

Enligt undersökningar som har gjorts har det visat sig att det är cirka 86 % av de verksamheter 

i Sverige som har försökt att implementera Lean har misslyckats, det vill säga att det är endast 

cirka 10 % av dem som lyckats. Det framgår att den låga siffran av de verksamheter som har 

lyckats beror inte på bristande information från TPS, då Toyota bland annat har lämnat ut 

information om deras verktyg och metoder (Publikt, 2013). Rother (2013) påstår att många 

verksamheter har kopierat Toyotas synliga verktyg och metoder i deras arbetssätt, vilket har 

resulterat i misslyckande. Han menar att det väsentliga som har verksamheter har missat är de 

osynliga aspekterna, vilket innefattar tankerutiner och ledningstänkande.  Kusen & Ljung 

(2013) skriver att när verksamheter ska förklara vad problemet är skyller chefer och ledare på 

medarbetarna och att det är svårt att få med dem i förändringen, medan medarbetarna tycker 

att det beror på dåligt ledarskap. 

Anledningen till att Toyota är betydligt mer kapabla till kontinuerliga förbättringar än andra 

företag beror enligt Rother (2013) på deras ledningssätt. Han menar att detta ledningssätt hos 

Toyota innebär att deras ständiga förbättringar och anpassningar sker systematiskt. Det vill 

säga att verksamheter behöver systematiska procedurer och rutiner för att leda medarbetares 

förmågor till att uppnå resultat för att bli lika framgångsrika som Toyota i ämnet. Han menar 

vidare att de systematiska procedurerna och rutinerna kallas för kata, som står för ett inövat 

sätt att arbeta. Det inövade sättet hjälper verksamheter att ha en metod för att lösa de 

oförutsägbara förhållandena som kan uppstå både innan-och utanför verksamheter. Det gör 

det möjligt för verksamheter att hantera verkligheten, fastän de inte har full kontroll över den 

verklighet som finns runt omkring dem (Rother, 2013). Enligt Soltero (2012) är kata inte bara 

ett hjälpmedel för att fatta beslut och göra ett val, utan hjälper även företag med bland annat 

hur de ska utföra saker som till exempel vilka steg de ska ta eller hur de ska fortsätta.  

3.8 Varför organisationer misslyckas med Lean 

Enligt Publikt (2013) är det många organisationer som har misslyckats med att implementera 

Lean, vilket beror på att det har missat att implementera de osynliga aspekterna, tankerutiner 

samt ledningstänkandet. Rother (2013) skriver att aspekterna innebär att organisationer inför 

systematiska procedurer och rutiner, vilket kallas för kata. De systematiska procedurerna och 

rutinerna hjälper bland annat organisationer att veta vilka steg de ska ta och hur de ska 

fortsätta samt hur de ska lösa de oförutsägbara förhållandena.  

 

3.9 PDCA 

Enligt författaren Maruta (2014) är PDCA en vetenskaplig metod som är grunden för ständiga 

förbättringar och syftet med PDCA är att bilda bättre produktionsprocesser. Nilsson (1999) 

hävdar att verksamheter kan förbättra sig genom PDCA-metoden och tillämpa den för att 

skapa hypoteser samt använda tagna information med hjälp av observationer. Bicheno (2006) 

nämner att PDCA är roten för TPS (Toyota Production System) som leder till goda 

framgångar inom ständiga förbättringar. För att uppnå ständiga förbättringar behövs PDCA-

metoden tillämpas på ett rätt sätt för att se resultat. Orsaken till att företag och organisationer 

misslyckas med PDCA-metoden är för att de endast har fokus på “Do” men glömmer sedan 
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bort att implementera “Plan”, “Check”, och “Act”. Nilsson (1999) nämner de steg som ingår i 

PDCA och de följande är: 

 Plan = Nilsson (1999) skriver att det är viktigt med planering och idéer innan 

verksamheter genomför en förbättring. Verksamheter bör veta vad de ska göra innan 

förändringar börjar att ske. Att företag och organisationer har en plan är första steget 

och själva hypotesen för att uppfylla PDCA-metoden. 

 Do = Inom steget “Do” ska företag och organisationer testa själva hypotesen vilket 

betyder att de försöka göra sin plan till en verklighet. Nilsson (1999) påstår att 

verksamheter genomför sin/sina planer noggranna. 

 

 Check =I detta steg skriver Shook (2010) att företag och organisationer ska granska 

och analysera den plan de har genomfört. Företag och organisationer ska jämföra 

faktiska resultatet med förväntade resultatet ifall det fanns några likheter eller 

skillnader mellan varandra. Om det faktiska resultatet uppfyllde förväntningarna så har 

företaget eller organisationen lyckats annars måste de hitta ett annat sätt för att lösa 

problemet.   

 

 Act = Shook (2010) hävdar i det sista steget att företag och organisationer ska lära sig 

utav sina erfarenheter samt misslyckanden för att tillämpa det som var nyttigt. Om inte 

resultatet nådde framgång ska verksamheter starta upp en ny PDCA-cykel. 

Soltero & Boutier (2012) menar för att verksamheter ska kunna uppnå utmanade måltillstånd 

är PDCA-cykeln en praktisk modell. De menar att PDCA-cykeln hjälper verksamheter att ta 

sig igenom den oförutsägbara vägen mot visionen och skapar en lärande organisation. 

Organisationer kan enbart uppnå detta resultat, enligt Rother (2013), genom att de använder 

sig av PDCA-cykeln på ett korrekt vis.

Figur 2. PDCA-cykeln 

Enligt Rother (2013) införde Toyota, gå och se i PDCA-cykeln eftersom de ansåg att det var 

den centrala delen som Deming hade bortsett ifrån. Han menar att anledningen till att Toyota 

har infört gå och se är för att situationerna alltid förändras då verksamheter rör sig framåt, 

vilket innebär att det är viktigt att gå och se på det aktuella tillståndet för att förstå situationen. 
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Han menar vidare att för Toyota är “problemguld”, därför att det genom misslyckande som 

verksamheter lär sig. Anledningen till att verksamheter bör experimentera enligt PDCA-

cykeln är för att de ska lära sig om vad som inte fungerar enligt planen och vad organisationen 

behöver göra för att fortsätta framåt. Han menar vidare att om organisationer misslyckas med 

ett experiment är det viktigt att ställa följande fråga: “Vad ska vi göra för att få det fungera?” 

Det felet som många organisationer gör vid misslyckande är att de går tillbaka till hur de 

arbetade innan, eftersom organisationer vet att det sättet fungerar. Detta resulterar i att inga 

ständiga förbättringar sker, vilket i sin tur bidrar till att organisationer inte uppnår 

måltillståndet (Rother, 2013) 

Bicheno (2008) skriver att det är viktigt att organisationer uppmuntrar medarbetare till att 

upptäcka fel, därför det är då organisationer kan utföra ständiga förbättringar. De menar att 

organisationer även bör jobba enligt principen Demings 94/6 regel som innebär att det inte är 

medarbetares fel att problem uppkommer, utan systemets fel. Där 94 procent av problemen 

beror på systemet och 6 procent uppstår av medarbetarna. Enligt Rother (2013) citerar Toyota 

enligt följande: 

“Var tuff mot processen, men snäll mot montörerna” (Rother, 2013).  

Shook (2010) menar att om organisationer ska vara anpassningsbara så bör de vara 

uppmärksamma på förändringar och avvikelser när de precis har inträffat, eftersom 

förändringarna och avvikelserna är då små och lätta att hantera. 

Rother (2013) skriver att PDCA-trappan, innebär att i varje stegorganisation tar mot 

måltillståndet är en PDCA-cykel. Det vill säga att varje steg är en hypotes och att 

organisationer lär sig genom att testa hypotesen, vilket kommer att påverka deras nästa 

trappsteg. Han menar att Toyota anser att det är väsentligt att organisationer använder sig utav 

processmätvärden, resultatmätvärden och korta PDCA-cykler. Detta leder till kontinuerlig 

förbättring, problemlösning och att anpassning sker effektivt. Rother (2013) beskriver vidare 

för att organisationer ska ske orsak och verkan och på så sätt förstå processerna bättre, är det 

viktigt att sträva efter enfaktorexperiment. Han förklarar vidare att enfaktorexperiment 

innebär att organisationer enbart åtgärdar ett problem åt gången i processen. Då organisationer 

experimenterar i korta cyklar är det effektivt att använda sig av följande metod, se figur 2 

3.10 Supply Chain Management 

Supply chain management som även kallas för (SCM) har en central roll i att driva kedjans 

prestanda. Leverantörers uppgift är att uppfylla kundernas behov samt öka kundnöjdheten. 

Om detta uppfylls leder det till att kunder får en större tillit för leverantörerna och 

leverantörerna får en etablerad plats på marknaden. Logistik integration refererar till särskilda 

logistikpraxis och effektiva aktiviteter som sammanför materialflödet från leverantörer till 

konsumenter över hela värdeflödet. Information för tekniska möjligheter och 

informationsdelning är väsentlig för logistikintegrationen. Logistik skapar tid och utrymme 

för industriella företag att leverera rätt varukvalitet på marknaden. Informations integration 

redogör för delning av nyckelinformation längs med supply chain network som sätts igång av 

informationsteknik. Avsikten med informationsintegration är att komma fram till 

realtidsöverföring och påverka informationen som behövs för tillverkning av supply chain 

beslutet.  
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Enligt Prajogo och Olhager (2011) kan informationsdelning resultera till reducering av 

kostnader via minskning av lager och brist. Inom supply chain integration finns det ett flöde 

av varor samt ett signifikant informationsflöde. Därför är det viktigt att supply chain 

integration består av information och material som det byggs på. 

Supply chain management grundar sig ifrån logistik som ger ett ramverk genom att forma en 

plan för flöde av produkter och information via ett företag eller en organisation. Supply chain 

management vill åstadkomma koppling och samordning mellan processerna från samtliga 

enheter. Begreppet supply chain management beskrivs som uppströms och nedströms 

relationer med leverantörer och kunder. Supply chain management handlar om att förbättra 

och handskas med relationer inom avancerade nätverk. Förr i tiden tillämpade företag supply 

chain management främst för att dra ner på kostnader men idag används det genom att 

uppfylla kundernas behov och kundernas tillfredsställelse.  

I supply chain management fokuseras det på att skapa relationer för att åstadkomma 

lönsamhet för alla parter i kedjan. Genom den opålitliga marknaden krävs det att supply chain 

management tillämpas på rätt sätt. Leverantörer och kunder kan vara oeniga då leverantörer 

vill sälja sin produkt eller tjänst till ett hög pris men kunderna vill köpa produkten eller 

tjänsten till ett billigt pris. Det kan uppstå några utmaningar på grund av partens egennytta 

som anordnas för kedjan. Supply chain management har flertal definitioner och används 

väldigt ofta men författaren Christopher (2011) hävdar att begreppet bör kunna ersättas till 

demand chain management eftersom kedjan ska vara driven av marknaden inte genom 

leverantörer. Ordet kedja bör ändras till nätverk därför att begreppet kan vara vilseledande för 

människor. Företag och organisationer har leverantörer som använder sig utav andra 

leverantörer och detsamma gäller för företagets kunder (Christopher, 2011). Att ständigt 

förbättra sin verksamhet är ett krav för att vara så lönsamma som möjligt i dagens samhälle 

för att ha en etablerad plats på marknaden. 

Supply chain management innehåller begrepp såsom hantering och planering av 

verksamhetsaktiviteter som berör logistikhantering, upphandling, anskaffning, inköp och 

konvertering. Det som inkluderar inom supply chain management är samarbete och 

samordning som samverkar tillsammans med mellanhänder, kunder, övriga intressenter och 

leverantörer.  

Inom supply chain management finns det tre begrepp som definierar försörjningskedjan. Den 

första är ett system som observerar hela försörjningskedjan. Den andra handlar om en 

tvärfunktionell orientering av den strategiska samordningen av affärsfunktioner mellan 

företag eller organisationer och den sista är kundfokus. Dessa tre begrepp uppenbarar supply 

chain orientation och filosofin inom marknadsföringskonceptet. Från 1980-talet har begreppet 

supply chain management fått en större betydelse, men vissa av de huvudsakliga 

definitionerna inom supply chain management har inte förändrats. En av de definitionerna är 

supply chain orientation som är ett utförande av supply chain managementfilosofin hos 

privata företag inom en försörjningskedja. Supply chain orientation har en väsentlig roll i 

supply chain management. Om inte supply chain orientation är utvecklad hos ett företag eller 

en organisation spelar det ingen roll ifall supply chain management har tillämpats. Det blir 

omöjligt att utföra supply chain management bland företag utan en utvecklad supply chain 

orientation vilket visar på att supply chain orientation har en stor betydelse inom 

försörjningskedjan. Supply chain management inkorporerar försörjningskedjan och demand 

chain hos företag eller organisationer. (Juttner och Christopher, 2013). 
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3.11 Kundförhållandet  

Leverantörer har en stor inverkan hos företag och organisationer där de får hjälp att uppnå 

produktionsutveckling som bidrar till kundtillfredsställelse och kundnöjdhet. Författarna 

Lawson, Krause & Potter (2014) nämner att leverantörer kan stöta på eller övervinna 

kvalitetsstandarderna samt företagets förväntningar. Vissa leverantörer har inte potentialen 

som behövs för att implementera nya produktionsutveckling. När ett företag eller en 

organisation träffar på dessa situationer kan de välja att agera samt utveckla leverantörens 

brister. En ny produktionsutveckling skapas inte direkt utan indirekt genom att ständigt 

förbättra leverantörens kreativitet och tekniska färdigheter. För att växa som företag eller 

organisation är det väsentligt att inkludera leverantörer inom ny produktionsutveckling som 

kan frambringa förbättringar i produktion. När ett företag eller en organisation utvecklar en 

leverantör kan det leda till innovativa idéer för verksamhetens behov samt ökning inom deras 

prestanda. Genom att kombinera resurser på unika sätt kan resultera i att företagen och 

organisationer blir konkurrenskraftiga och slå ut sina motståndare på marknaden (Lawson, 

Krause och Potter, 2014). 

Många företag och organisationer i dagens samhälle kan identifiera marknaden som instabil 

och osäker. Under de senaste åren har osäkerheten kring marknaden växt på grund av en rad 

olika anledningar. Efterfrågan har blivit mer rörligare och växlande inom industriföretag. 

Produkt och tekniklivscyklerna har minskat markant samt att besvara livscykelfrågan blir mer 

besvärlig på grund av konkurrenskraftiga produktintroduktioner. Det är mer oförutsägbart 

inom supply chain management eftersom säljfrämjande åtgärder, kvartalsvisa försäljnings 

incitament och besultsregler som obeställningskvantiteter påverkar försörjningskedjan. 

Sårbarheten inom supply chain management har blivit alltmer större av den orsaken att 

förändring inom affärsstrategin uppstår. Effekten av detta skapar en ovisshet för företag och 

organisationer. Många företag och organisationer som har varit marknadsledare har fått möta 

svårigheter gällande omväxlingen i efterfrågan. Under de senaste åren har begreppet supply 

chain management förändrats och rörligheten inom affärsmiljön skapar en osäkerhet för både 

efterfrågan och utbudet för företag samt organisationer. Eftersom att framsteg har gjorts i 

supply chain management krävs det att strategier är beroende av förutsättningar som är 

påverkade av affärsmiljön vilket chefer inom försörjningskedjan ska ha en djup förståelse för. 

Företag och organisationer som tillämpar supply chain management inom deras verksamheter 

vet inte vilka förändringar som kan uppstå i framtiden men dessa trender som finns idag kan 

vara bakgrunden till framtidens försörjningskedja (Christopher, 2011). 

3.12 Organisationskultur 

Toyota-kulturen har utvecklats sedan företaget grundades och är kärnkompetensen hos 

företaget. Det är anledningen till att stationerna är utvecklade utifrån lean konceptet, bilar 

kommer ut till marknaden i rätt tid samt når budgetens mål. Organisationer av många slag 

över hela världen har lånat specifika metoder från Toyota som har blivit till program som lean 

tillverkning, lean företag och sex sigman. Underliggande dessa program är fundamentalt 

annorlunda antagande än vi ser i Toyotas kultur. Antagandet av dessa lean program är att de 

rätta verktygen tillämpas på specifika problem av sakkunnigt utbildade individer dramatiskt 

förbättra affärsutvecklingen på en relativt kort tid. Toyotas underliggande antagande är att 

noggrant utvalda och utvecklade människor över långa tidsperioder kommer kontinuerligt att 

förbättra processer samt leda till konkurrenskraft fördel och ömsesidigt välstånd. (Preece & 

Jones, 2010)  
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Preece & Jones (2010) beskriver att HR-avdelningen i Toyota är en avgörande roll i 

bearbetningen människor som en ström av tillgångar. Toyota Way ser hur 

gruppmedlemmarna är utvecklat som företagets viktigaste konkurrensförmåga.  Genom att se 

vilka människor som passerar HR som chefer så är det annorlunda hos Toyota. Verkställande 

direktörer, vice direktörer hos produktionen samt ingenjörer och några ledande experter på 

TPS har spenderat mycket timmar arbete i HR. Det är för att HR har en nyckelroll att utveckla 

människor som arbetar som verksamheter, det är just därför HR-ledningen måste förstå sig på 

verksamheten.  

Preece & Jones (2010) menar att Lean management är en metod för att förhindra slöseri och 

föremålet för mycket av slöserierna är arbetskraftskostnad, de kan tro att anledningen med 

lean metoden är minskning av antalet anställda. Toyota vill också produktivitetsförbättring på 

lång sikt men uppnår detta genom att minska slöserierna. 

Bakka, Fivelsdal & Lindkvist (2006) menar att begreppsmässiga definitioner har syftat till att 

ge ett intryck av vad organisationskultur över huvud taget är för något. Det har visat sig ett 

stort praktiskt intresse att diskutera vilka syften kulturen ska förhålla sig till. För det första 

bidrar kulturen till organisationen överlevnad i och anpassning till omgivningen. Det 

definieras till den externa anpassningen. För det andra bidrar kulturen till integrationen av 

organisationens interna processer och säkrar dess överlevnad och fortsatta anpassning. Det 

kallas för den interna integrationen.  

Det startas regelbundna nya organisationer och även de redan existerande är normalt inte 

särskilt gamla. Dessutom så är de flesta organisation redan väldokumenterade och ofta finns 

det människor som känner till självaste etableringen av organisation. Det är därför speciellt 

viktigt att intressera sig för den roll företagets grundare har spelat vid starten eller vid radikala 

förändringar av en organisation. Sådana studier kan bidra med kunskap om kulturens 

funktioner. En modell över kulturens funktioner kan bidra till att förstå om gruppers samspel 

med organisationen arbetar. (Bakka, Fiveldal & Lindkvist, 2006).  
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4.   Empirin 

4.1 Företagsbeskrivning 

 
Tobo Components AB med 9 anställda som grundades 2005 av Sven-Erik Gustaf Ahlén, är ett 

familjeägt företag som har sitt säte i Tobo, ca 1 mil söder om Tierp i Tierps kommun. 

Tobo Components AB köper bearbetade stålprodukter som företaget därefter förädlar och 

monterar ihop dessa produkter för att sedan sälja vidare till sina kunder. Företagets 

övergripande mål är att upprätta och att i nära samråd med sina kunder utarbeta en metod att 

förbättra inköpsprocessen. Det vill säga att på ett kostnadseffektivt och tilltalande sätt bli 

kundernas självklara val, vad gäller allt ifrån kvalité till teknisk support. Företagets produkter 

och lösningar är flertal gånger kundernas tillvägagångssätt att på ett tillgänglighetsanpassat 

sätt vara lösningen för sina kunder. Sedan bolaget grundades har det växt exponentiellt och 

omsättningen för år 2016 låg på 37 miljoner kronor. Tobo Components AB:s kunder finns 

både i Sverige och utomlands, men företagets största köpare utanför Sverige finns på 

Australien, Irland och Tyskland. Företagets export uppgår till 80 % och resten 20 % skickas 

till kunder inom Sverige. Till skillnad från företagets leverantörer, som nästan alltihopa 

återfinns i närområdet och enstaka leverantörer i EU. 

4.2 Resultat från intervjun  

Resultatet av intervjuerna visas nedan i den ordning som frågorna ställdes. 

 

Fråga 1. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 

VD= Som VD har Sven-Erik ett arbetsgivaransvar, kontakt med sina kunder, leder arbetet, 

utför en del inköp samt har hand om produktionsplaneringen. 

 

Produktionschefen= Produktionschefen har ansvar för leveranserna samt har hand om en 

viss produktionsplanering. 

 

Montör. 1= Montör nummer 1 huvuduppgift är att bygga luftfilter men eftersom detta är ett 

litet företag måste montören hjälpa till med förpackning samt köra truck hos Tobo 

Component. 

 

Montör. 2= Montör nummer 2 svarar att de har ett delat ansvar och hans huvuduppgift är att 

bygga samt fukta moduler. Om det behövs hjälp för paketering samt köra truck så gör han det. 

 

Montör. 3= Monterar produkter som de har på arbetsplatsen, sätter ihop ramarna och sågar 

till bitar som passar med produkten efter beställning. 

 

Fråga 2.  Finns det något arbetssätt för arbete mot ständiga förbättringar? I så fall hur? 
Alla respondenter svarade att det finns ett arbetssätt för arbete mot ständiga förbättringar. Två 

av fem respondenter nämner att de har möten gällande vad som behövs förbättras och det 
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brukar ske en gång om månaden. En av dessa fem uppgav att han inte brydde sig utan han är 

på arbetsplatsen för att jobba. 

 

Fråga 3. Hur dokumenteras pågående förslag vid förbättringar? 
Bland de fem tillfrågade svarade en av dessa att det finns ett protokoll som samlar ihop 

förslag vid förbättringar medan tre andra respondenter svarade att det inte finns något som 

dokumenteras gällande förbättringar utan de har dialoger om vad som behövs förbättras med 

varandra. En av respondenterna svarade att det är VD:s som är ansvarig till 

dokumentationerna vid förslag av förbättringar. 

 

Fråga 4. Hur prioriterar ni de förbättringsförslag som kommer upp? 
Av fem respondenter svarade tre att de prioriterar förbättringsförslag medan en respondent 

svarade att det är Vd:n som är ansvarig för prioritering av förbättringsförslag. En annan 

respondent svarar att prioriteringar för förbättringsförslag åtgärdas när det finns tid. 

 

Fråga 5. Hur följer ni upp och utvärderar införda förbättringar? 
Tre av fem respondenter svarade att de inte visste hur de utvärderar införda förbättringar. 

Bland dessa respondenter svarade en att det görs förbättringar och utifrån olika frågor ges det 

olika svar. En annan svarade att inga utvärderingar görs om något fungerar. 

 

Fråga 6. Upplever du att det saknas resurser till förbättringsarbete? 
Alla svarade att de inte upplevde någon saknad av resurser till förbättringsarbete dock svarade 

en respondent att det saknas rutiner. En annan svarade att det är lätt att bli hemmablind och 

det behövs någon som är utanför samt ge en rättvis bedömning vilket kan leda till en 

förbättring i arbetsplatsen. 

 

Fråga 7. Hur involveras hela organisationen i förbättringsarbetet 
Samtliga respondenter svarade att alla är delaktiga och är engagerade i förbättringsarbetet. En 

av respondenterna svarade att mötena för förbättringsarbete brukar ske på fikarasterna då alla 

samlas och komma med förslag som kan förbättra företaget samt effektivisera de anställdas 

arbete. En annan respondent svarade att det brukar ske någon gång i månaden. 

 

Fråga 8. Hur upplever du företagets kultur? 
Alla svarade att de trivs på arbetsplatsen och kulturen inom företaget är bra. De flesta 

respondenterna skulle beskriva det som en familjär kultur eftersom att de anställda har någon 

koppling till varandra. En av dessa respondenter svarar att det är många som söker sig till 

Tobo Component samt att de alla har eget ansvar. En annan respondent svarar företaget 
började med fyra anställda. Nu är de 10 anställda samt mådde respondent bra jämfört från 
tidigare arbetsplats. 
 
Fråga 9. Finns det något som ni vill ta upp? 
Få respondenter hade något att tillägga men en respondent svarade att Tobo Component är ett 

litet företag som omsätter 35 miljoner kr och de arbetar med gamla traditioner samt att 

förutsättningar finns att förbättra sig. 

 
 

Fråga 10.  Finns det tid att arbeta med ständiga förbättringar? Avsedd till Vd:n Sven-

Erik. 
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Vd:n Sven-Erik svarar att det finns mycket arbete för tillfället och fokusen ligger på andra 

prioriteringar som behövs göras inom företaget. Han nämner att skolböckerna inte visar på 

hur det verkligen ser ut på arbetsplatser. 
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5. Analys och diskussion 

Urvalet och antal respondenter i undersökningen är relativt litet med fem medverkande 

respondenter men eftersom Tobo Component är ett litet företag anser vi att resultatet är 

väsentliga där respondenternas svar är likformiga vilket stärker trovärdigheten. Syftet med 

arbetet är att framställa en arbetsmodell för Tobo Component som gör de konkurrenskraftiga 

på marknaden. 

 

Det finns en tydlig röd tråd i respondenternas svar till frågorna och svaren är homogena. 

Samtliga respondenter svarade att det finns ett arbetssätt för arbete mot ständiga förbättringar 

och två av dessa fem respondenter hävdar att de har möten rörande vad som måste förbättras 

vilket visar att de anställda på Tobo Component har ett visat intresse för förbättringar. 

 

Hellsten (1997) skriver att företag och organisationer måste nå en förbättrad prestanda 

kontinuerligt för att överleva dagens konkurrensutsatta miljö vilket Tobo Component strävar 

mot och det indikerar att företaget vill arbeta för att uppnå ständiga förbättringar på 

arbetsplatsen. Inom Tobo Component svarar en av respondenterna att det finns ett protokoll 

som samlar ihop förslag gällande förbättringar medan de tre andra respondenter svarar att inget 

dokumenteras rörande förslag mot förbättringar, utan istället diskuterar de eventuella problem 

med varandra. En annan respondent svarar att det är Vd:n som ansvarar för dokumentationerna 

vid förslag av förbättringar. Detta visar att det finns en bristfällande kommunikation mellan de 

anställda eftersom en av respondenterna svarar att det finns ett protokoll som samlar ihop alla 

förbättringsförslag medan de tre andra anställda inte har någon aning om att protokoll finns. 

 

Enligt Ljungberg (2000) hävdar han att visuell styrning är en metod som bygger på 

kommunikation i arbetsmiljö som gör det möjligt för företag samt organisationer att se hur 

arbetet ska genomföras samt om något misslyckas. Visuell styrning är ett verktyg som tillför 

ökad engagemang samt skapar samarbete mellan aktörer och minskar missförstånd. 

 

Med hjälp av visuell styrning kan Tobo Component AB få en möjlighet till att ha en bättre 

kommunikation där de behöver fokusera på. En visuell styrning hjälper och medverkar till 

minskat antal felaktigheter, hjälp till att hålla produktionstider, ökad produktivitet, bättre 

kommunikation samt en ökad säkerhet. Tre av fem respondenter vet inte hur Tobo Component 

följer upp och utvärderar införda förbättringar. En annan respondent hävdar att det inte görs 

någon utvärdering om arbetet flyter på och fungerar bra. 

 

Vikten av att ha utvärderingar på arbetsplatser är väsentlig för en verksamhet. Begreppet 

utvärdering bygger på slutprestationer, skapa beslut, förvaltning samt utfall. Om företaget Tobo 

Component AB fokuserar på att utvärdera sitt nuvarande arbetssätt skulle de ha en möjlighet 

att komma med förbättringsförslag samt innovativa idéer. Hellsten (1997) nämner att företag 

och organisationer behöver göra en utvärdering genom en själv bedömning eller via en extern 

bedömning. Denna typ av bedömning är en process som granskar företag och organisationer 

mot en modell för kontinuerlig förbättring för att lyfta fram vad som har uppnåtts samt vad som 

behövs förbättras inom verksamheten. Detta är en metod som Tobo Component behöver göra 

för att uppnå en kontinuerlig förbättring. 
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Organisationskultur visar hur viktigt det är för organisationen så att de kan lyckas med 

kontinuerliga förbättringar samt att misstag inte blir straffad utan föredras mer misstag så att 

operatörerna lär sig utifrån deras egna fel. 

 

De flesta litteraturer med majoritet skriver att grunden för att åstadkomma en kontinuerlig 

förbättring samt nå en konkurrenskraftig måste ske från ledningens engagemang (Bakka, 

Fiveldal & Lindkvist, 2006). Ledningens engagemang är en viktig aspekt som Tobo Component 

AB behöver för att vara framgångsrika. Om inte de anställda får ett engagemang från ledningen 

är det svårt att få en förändring inom verksamheter. Alltså drivet och motivationen från 

ledningens sida kommer säkerligen återspegla till dem andra i organisationen. Därför är det 

viktigt med att ha ledare snarare chefer i tillverkande företag. 

 

Enligt produktionschefen finns det inget arbetssätt att förebygga avvikelser i samband med 

produktionen därför att de så sällan får avvikelser. Produktionschefen nämnde att det fanns en 

kund som blev missnöjd med produkten och att den hade stora avvikelser än vad som begärdes. 

Detta ledde till att två montörer fick dubbelkolla och skriva under i en blankettspecifikation att 

de mått som fanns överensstämde med det kunden begärde. Men i överlag så dubbelkollas det 

aldrig av två montörer i de andra produkterna. 

 

Enligt Shook (2010) är det viktigt att upptäcka förändringar och avvikelser precis i samband 

när det inträffade. Även Bicheno (2006) skriver också att det viktigt att lägga märke till att 

organisationer uppmuntrar medarbetare till att upptäcka fel, eftersom det är då organisationen 

kan utföra ständiga förbättringar. 

 

Detta innebär att Tobo Components AB måste bli en lärande organisation och försöka få in 

rutin i deras vardagliga arbete när en avvikelse skett i produkten och det kan möjligen vara en 

kvalitetsbrist. Enligt Liker (2009) gäller det att stoppa produktionen och att man går till källan 

(go gemba) och tar reda på orsaken så att det säkerställs att det inte upprepas igen. 

 

För om man blundar för det och skickar den defekta produkten till nästa process och slutligen 

till kund, kan det här innebära stora kostnader inte minst i varumärket. Därför är det viktigt att 

en kultur där misstag är tillåtet så länge medarbetarna lär sig från deras egna misstag ska 

genomsyra hela organisationen. I det långsiktiga perspektivet får man nöjdare kunder om 

anställda gör rätt ifrån sig. 

 

Kaizen bygger på ständiga förbättringar. Det är viktigt att medarbetarna vill vara en del av i 

förbättringsarbetet, då det är medarbetare som ska komma med förslag om små förbättringar 

som över tid kan leda till förbättring i produktivitet, reducera slöseriet, säkerhet samt kvalitet 

(n.d., 2014). Ju mindre som deltar i förbättringsarbetet leder till att det stagnerar ständiga 

förbättringar, inte minst i organisationen. 

 

Utifrån intervjun fanns det en gemensam nämnare och det var att det fanns inget engagemang 

från medarbetare att komma med förslag till förändringsarbetet i organisationen. Detta berodde 

på att ledningens engagemang att komma med förslag var inte särskilt stora samt att det inte 

fanns drivkraften att uppmuntra anställda att komma med nya förslag. En av dem som blev 

intervjuad påpekade att om man ville komma med förslag till något överhuvudtaget så 

gjorde man oftast i köket när man åt. Det här sättet är inget att föredra då man vill komma med 

nya förslag till förändringsarbetet, därför att i rasterna så vill man helst äta sin mat lugn och ro 

samt att vila sig. Men även den som är blyg eller som inte kan stå och prata förhindras att 

komma med förslag. Det som är viktigt 
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enligt Berglund (2011) är att alla medarbetare ska vara involverade i förbättringsarbetet, 

eftersom att det är de som kan arbetet bäst och är mest lämpliga att utföra 

förbättringarna. 

 

Enligt Liker (2009) är en av de 14 principerna utveckla enastående människor och team som 

följer företagets filosofi. Det här är ingen princip som man kan kopiera och försöka 

implementera i organisationen utan snarare att man försöker förstå sig på vad den här principen 

handlar om. Därefter kan Tobo Components AB försöka analysera och se hur den här principen 

kan implementeras i företaget. Så att man utvecklar medarbetare individ och även som team, så 

att de kan känna sig att dem är en del av företaget och att deras åsikter och synpunkter har en 

betydelse till organisationen. Vår rekommendation till Tobo Components AB är att ledningen 

tar sin tid och energi och implementerar en ”förbättringslåda” där varje medarbetare kan skriva 

på ett lite blankett och förklara orsaken på problemet oavsett hur litet och stort problemet kan 

vara. Sedan att man minst en gång i veckan kan välja och diskutera det blankett som är viktigast 

för ”stunden” och att ledningen kan ta ställning om hur man ska lösa på problemet. Det här 

arbetssättet skapar en förtroende mellan ledningen och medarbetarna, så att medarbetarna vågar 

komma med nya förslag och förbättringar inom företaget. 

 

Rutiner är ett tillvägagångssätt av vad som behöver göras för att skapa effektivitet. En rutin som 

Tobo Component behöver tillämpa är 5S. 5S är en metod som skapar rutiner hos företag och 

organisationer samt är ett arbetssätt som bygger på att ha ordning, dessa är sortera, 

systematisera, städa, standardisera samt skapa vana. 

 

Små företag kan användas sig utav PDCA som är en problemlösningsmetod som grundar sig 

av för ständiga förbättringar och enligt Bicheno (2006) härstammar från TPS. Maruta (2014) 

skriver att PDCA-metoden bildar hypoteser och tillämpar information genom observationer. 

För att lyckas med ständiga förbättringar skriver Bicheno (2006) att företag bör fokusera på 

implementationen av PDCA-metoden på rätt sätt. 

 

Soltero & Boutier (2012) menar att PDCA-cykeln hjälper organisationer att ta sig igenom den 

oförutsägbara vägen mot visionen och skapar en lärande organisation. Självaste metoden är 

väldigt grundligt och enkelt att förstå de respektive delarna om hur man ska lösa ett problem. 

Därför anser vi att det finns goda själ för organisationen att implementera PDCA-cykeln. 

Bicheno (2006) skriver att företag bör fokusera på implementationen av PDCA-metoden på 

rätt sätt Anledningen till att företag misslyckas med att implementera PDCA-metoden är på 

grund av att de ofta fokuserar sig på “Do” men glömmer bort sedan att implementera de andra 

delarna som “Plan”, “Check” och “Act”. 

 

 

Tobo Component AB bör tillämpa Lean för att effektivisera sin verksamhet. Lean skapar ett 

värdeflöde från start till slut vilket leder till att företaget blir konkurrenskraftiga. Bicheno 

(2006) nämner att den som ska tillämpa Lean bör inte fundera på att optimera sina funktioner 

utan borde koncentrera sig på att förbättra samt optimera processerna. Exempel på processer 

är följande: 

1. Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problem till ytan 

2. Låt efterfrågan styra, undvik överproduktion 

3. Jämna ut arbetsbelastningen 

4. Om det är nödvändigt, stoppa processen för att lösa problem så att det blir rätt från början 

5. Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständig förbättring och personalens 

delaktighet 
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6. Använd visuell styrning så att inga problem förblir dolda 

7. Använd bara pålitligt, väl utprovad teknik som stöder personalen och processerna 

 

Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problem till ytan. Naturligtvis är grundidé om 

ett processflöde inte verkligt och det har Toyota insett det i verkligheten. Toyota försöker inte 

att tvinga på sig med sina leverantörer och maskiner för att uppnå ett flöde. Det tar sin tid och 

tålamod för att uppnå flöde. Den ideala av flöde krävs en tydlig riktning. På Toyota betyder 

det att det är bättre att använda små partier, ha processer nära varandra och hålla materialet 

genom processer utan avbrott än att producera stora satser av produkter och få dem att sitta 

och vänta (Liker, 2009). Därför är det viktigt för Tobo Component AB att anpassa sin 

produktion som Toyotas genom att ha processerna närmare till sina kunder, så att företaget 

kan bli konkurrenskraftiga. Därför anser vi att det är viktigt för Tobo Component AB att de 

arbetar med nära koppling med de olika processerna så att det flyter på processflöden. 

 

För att detta tillvägagångssätt ska lyckas behöver Tobo Component AB en annan 

organisationskultur. Med det menar vi att den här biten är absolut det avgörande om man ska 

försöka implementera alla dessa delar som vi har tagit upp i vårt arbete. Eriksen, Fischer & 

Monsted (2008) hävdar att syftet med en organisationskultur är att ständigt förbättra de olika 

processer företag använder sig utav. 
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6. Resultat 

6.1 Arbetsmodell för små tillverkande företag 

Nedan presenteras arbetsmodellen för små tillverkande företag för att vara konkurrenskraftiga 

samt. Den här arbetsmodellen kommer att vara integrerad utav fem nivåer. Dessa nio nivåer är 

följande: 

 

 

1. Visuell styrning är en metod som ökar engagemang inom verksamheter samt 

minskar missförstånd och skapar samarbete mellan aktörer. Genom visuell 

styrning kan aktörer få en bättre kommunikation med organisationer eller 

företag. 

 

2. Utvärdering bygger på att göra beslut, utfall, förvaltning samt slutprestationer. 

Betydelsen av att ha utvärderingar hos företag och organisation är viktig. Om 

inte det finns utvärderingar finns det inget att förbättra. 

 

3. Ledningens engagemang. Om en förändring ska ske inom ett företag eller 

organisation måste ett engagemang komma från ledningen. Utan ledningens 

engagemang blir det ingen förändring. 

 

4. Upptäcka förändringar och avvikelser är viktigt för organisationen så att de kan 

upptäcka avvikelser i tid för att kunna korrigera kvalitetsbrister.  

 

5. Uppmuntra anställda att komma med nya förslag. Det är viktigt för anställda 

att känna sig engagerade att komma med förslag för ständiga förbättringar 

eftersom de har stor kunskap i deras respektive station. 

 

6. Rutiner behövs hos företag och organisationer om de vill växa som 

verksamheter och nå framgång. Rutiner är ett tillvägagångssätt som bygger på 

att ha struktur i arbetsplatser. 

 

7. PDCA som är en problemösningsmetod underlättar för organisationen att 

arbeta utifrån de problem som uppstår, därför att metoden är enkel att följa och 

komma till rätta. 

 

8. Optimera processer. Skapar kontinuerliga processflöden och låter efterfrågan 

styra produktionen.  

 

9. Organisationskultur. Lagmedlemmar måste utbildas i problemlösningsmetoder. 

Lagmedlemmarna måste motiveras för att hjälpa företaget att uppnå sina mål. 
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7. Slutsats  

Nedan presenteras studiens slutsats. 

Studiens arbete var att ta fram en arbetsmodell avsett för små tillverkande företag med mindre 

än 10 anställda. Vi hade ett fall företag, där vi avgränsade oss till Tobo Component AB, för 

att analysera och se hur man kan implementera en arbetsmodell för ständiga förbättringar. 

Med hjälp av teorin och intervjun underlaget som vi hade tillgång till fick vi fram en 

arbetsmodell bestående utav visuell styrning, utvärdering, ledningens engagemang, upptäcka 

förändringar och avvikelser, uppmuntra anställda, rutiner att arbeta utifrån, PDCA, optimera 

processer och sist men inte minst organisationskultur. Med hjälp av arbetsmodellen anser vi 

att det finns goda möjligheter för Tobo Component att uppnå kontinuerliga förbättringar inom 

den dagliga styrningen i produktionen. 

 

 

Fortsatt forskning 

 
En idé till fortsatt forskning kan vara att utföra fler observationer samt intervjuer som skapar 

en större uppfattning gällande liknande svårigheter. Då kan även förbättringsförslag samt 

idéer undersökas samt utvärderas. Arbetsmodellen som rekommenderas i arbetet måste testas 

på andra små tillverkande företag för att se om arbetsmodellen löser snarliknande problem. 
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BILAGA 

Intervjufrågor 
 Ålder: 
 Kön: 
 Hur länge har du arbetat i Tobo Component: 
 Yrkeskategori: 

 
Fråga 1. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Fråga 2.  Finns det något arbetssätt för arbete mot ständiga förbättringar? Isåfall hur? 

Fråga 3. Hur dokumenteras pågående förslag vid förbättringar? 

Fråga 4. Hur prioriterar ni de förbättringsförslag som kommer upp? 

Fråga 5. Hur följer ni upp och utvärderar införda förbättringar? 

Fråga 6. Upplever du att det saknas resurser till förbättringsarbete? 

Fråga 7. Hur involveras hela organisationen i förbättringar? 

Fråga 8. Hur upplever du företagets kultur? 

Fråga 9. Finns det något som ni vill ta upp? 

Fråga 10.  Finns det tid att arbeta med ständiga förbättringar? Avsedd till VD:n Sven-Erik. 
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ekonomi. 

Blomqvist, C. & Röding, P. (2010). Ledarskap, Personen, reflektionen, samtalet. Lund: 

Studentlitteratur. 

Bakka, F. J., Fivelsdal, E., & Lindkvist, L (2006). Organisationsteori upplaga. 5:1. Malmö: 

Liber. 

Bhuiyan, N. & Baghel, A. (2005) An overview of continuous improvement; from the past to 

the present, Management decisions, 5(4), 761-771. 

Christopher, M. (2011). Logistics and Supply Chain Management. Harlow, Great Britain: 

Prentice Hall. 

Denk, T. (2013). Komparativa analysmetoder. Lund: Studentlitteratur AB. 

Denscombe, M. (2009) Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

Eriksen, M., Fischer, T., Mönsted, L. (2008). Att leda med lean. Höganäs: Kommunlitteratur. 

Grice, W. J., Yepez, M., Wilson, L. N. & Shoda, Y. (2017). Observation-Oriented Modeling: 

Going Beyond “Is It All a Matter of Chance”? Educational and Psychological Measurement, 

Volume 77, 855-867. 

Halvorsen, K. (1992). Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur AB. 

Hellsten, U. (1997). The Springboard: A strategy for continuous improvment of small and 

medium-sized companies. Journal Total Quality Management, Vol. 8, NOS 2&3, S183-S186. 

Holtskog, H. (2013). Continuous improvement the lean understanding. Procedia- Social and 

Behavioral Sciences, Vol.7, p.575-579. Int. J. Human Resources Development and 

Managment, Vol. 10, No.1, 2010. 



38 
 

Jacobsen-Krag, J. (1993). Intervju – konsten att lyssna och fråga. Sverige: Studentlitteratur 

AB. 

Juttner, U., & Christopher, M. (2013) the role of marketing in creating a supply chain 

orientation within the firm. International Journal of Logistics: Research and Applications. 

Vol. 16. 99–113. 

Kusén, R. & Ljung, A. (2013). Respekten för människan. Vulkan. 

Lawson, B., Krause, D., & Potter, A. (2014). Improving supplier new product development 

performance: The role of supplier develop. 

Liker, Jeffrey, K. (2009). The Toyota Way. Malmö: Liber AB. 

Ljungberg, Ö. (2000). TPM- vägen till ständiga förbättringar. Lund: Studentlitteratur. 

Maruta, R. (2014). Maximizing Work productivity: A Time Constrained and Activity 

Visualized PDCA Cycle. Knowledge and Process Management, Vol. 19, No. 4, p. 203-214. 

Mattsson, S-A & Jonsson, P. (2003) Produktionslogistik. Förlag: Studentlitteratur. 

Mchugh, K. (2013). Delegate Your Way to Growth. Gifts & Decorative Accessories, Vol. 

Issue 8, p. 168. 

N.d. (2014). Kaizen done better. Industrial Engineer, No. 5:15, p. 15. 

Nilsson, T. (1999). Ständig förbättring. Helsingborg: Boktryckeri. 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen. Stockholm: Liber AB. 

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder-Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

Prajogo, D. & Olhager, J. (2011). Supply chain integration and performance: The effects of 

long-term relationships, information technology and sharing, and logistics integration. Int. J. 

Production Economics, Volume 135, 514–522. 

Preece, D-A, & Jones, R. (2010) “Int. J. of Human Resources Development and 

Management”. Vol.10, No.1, pp. 1-13. 

Publikt. (2013) Få lyckas med Lean. Tillgänglig: http://www.publikt.se/artikel/fa-lyckas-med-

lean-46393 [2018-05-15].  

Randhawa, J, S, & Ahuja, I, S. (2017) 5S - a quality improvement tool for sustainable 

performance: literature review and directions. International Journal of Quality & Reliability 

Management, Vol. 34 Issue: 3, pp.334-361. 

Rother, M. (2013). Toyota Kata. Stockholm: Liber AB. 

Runebjörk, I. & Wendleby, M. (2013). Lean med hjärta och kreativitet. Falun: Scandbook. 

Shook, J. (2010). Lean management. Malmö: Liber AB. 

Sim, K. & Chiang, B., (2012). Lean Production Systems: Resistance, success and plateauing. 

Review Of Business, Vol. 33, No. 1, p. 97-110. 



39 
 

Soltero, C. (2012). Creating an adaptable workforce: Using the improvement kata for 

enhanced environmental performance. Environmental Quality Management, Vol. 21, No. 3, p, 

47-56. 

Singh, J., & Singh, H. (2013). Continuous Improvement Strategies: An Overview. IUP 

Journal of Operations Management, Vol. 12, No. 1, p, 32-57. 

Steiber, A. & Alänge, S. (2013). Do TQM principles need to change? Learning from a 

comparison to Google Inc. Journal Total Quality Management & Business Excellence, Vol. 

24, No. 1, 48-61 

Soltero, C & Boutier, P. (2012).  The 7 Kata: Toyota Kata, TWI, and Lean Training”. 

Reference - 191 Pages - 36 B/W Illustrations. 

Wiedersheim-Paul, F. & Eriksson, L., T. (2006). Att utreda, forska och rapportera. Malmö: 

Liber AB. 

Webb, John, R. (1992). Understanding Designing Marketing Research. The Dryden Press: 

London. 

 

 

 

 


