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Förord 
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framtida jobb.  

 

Vi vill härmed tacka alla medarbetare/produktionspersonal och chefer inom fabrik X på 

Sandvik för deras engagemang och intresse under genomförandet av intervjuerna och 

enkätundersökningen. Ett stort tack till den person som tagit emot oss vid besök och sett 

till att enkäterna blivit ifyllda. Vi vill även tacka vår handledare Robin Von Haartman för 

det stöd och råd du gett oss.  

 

Jag (Sofia) vill rikta ett stort tack till mina fem älskade barn som stått ut med en ständigt 

stressad, upptagen och trött mamma. Jag vill också framföra min stora uppskattning för 

den hjälp jag fått av er som ställt upp och lämnat och hämtat mina barn på dagis och 

fritids. Utan ert engagemang hade det inte fungerat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Olofsson och Markus Lauridsen 

Gävle den 6 juni 2012  



 

Sammanfattning 

Begreppet lean härstammar från Toyota och består av två grundpelare, den ena är TPS 

som berör logistik, forskning och utveckling (”continuous improvement”) och den andra 

är THS som berör människorna i organisationen (”respect for people”). Båda är lika 

viktiga för att lean ska fungera och utifrån dessa har diverse verktyg arbetats fram med 

syfte att göra företaget så effektivt och lönsamt som möjligt. Det handlar om respekt, 

öppen kommunikation och tillit mellan medarbetarna samt att alla arbetar mot ett 

gemensamt tydligt mål för verksamheten. Lean är benämningen på en 

företagsstyrningsmodell som visat sig vara mycket effektiv inom tillverkningsindustrin 

såväl som inom tjänstesektorn. Toyota har genom detta blivit ett mycket framgångsrikt 

företag vilket gjort att företag över hela världen försökt kopiera deras arbetssätt. 

 

Fabrik X är en produktionsfabrik inom företaget Sandvik och de problem och förslag på 

förbättringar som uppstår inom produktionen sätts in i en aktivitetslista och prioriteras. 

Arbetet med att lösa dessa problem och införa förbättringsförslagen sker kontinuerligt, 

men inte på ett effektivt sätt. Dessutom är de aktiviteter som avverkas till större delen 

akuta problem. Detta har i sin tur medfört att förbättringsförslag från 

produktionspersonalen hamnar längre ner på listan. Det finns inte några mål uppställda 

för hur många förbättringar de vill uppnå varje månad. 

 

Syftet med denna studie är att analysera vilka hindrande faktorer som spelar in för 

förbättringsarbetet vid fabrik X. Därefter ges förslag med stöd av den teoretiska 

referensramen på faktorer som är stödjande och leder till en effektivisering av 

förbättringsarbetet. I denna fallstudie har enkätundersökningar och intervjuer utförts 

bland medarbetare och chefer på olika nivåer inom företaget. Teorin har samlats in via 

vetenskapliga artiklar, böcker och annan studentlitteratur. 

  

Resultatet av det empiriska materialet visar att det nya arbetssättet går i en positiv 

riktning, vilket tyder på att förbättringsarbetet kommer att bli effektivare. Det finns dock 

brister i kommunikationen, chefernas delaktighet i arbetet och att det saknas tillräckliga 

resurser. Vi rekommenderar att fabrik X ska tydliggöra kommunikationen mellan alla 

chefer och produktionspersonalen för att alla ska delges viktig information. Det krävs 

uppsatta mål för förbättringsarbetet, så att personalen vet vad de ska arbeta mot. Cheferna 

bör också bli bättre på att agera stödjande för sina medarbetare.  



 

Abstract 

The concept of lean comes from Toyota and consists of two pillars, one is TPS that’s 

related to logistics, research and development (“continuos improvement”) and the other is 

THS affecting people in the organization (“respect for people”). Both are equally 

important for lean success and from these has various tools worked out in order to make 

the company as efficiently and profitably as possible. It´s about respect, open 

communication and trust between employees and all working towards common goals for 

the business. Lean is the name of a corporate model that has proved highly effective in 

manufacturing as well as in service. Toyota has through this become a very successful 

company which has meant that companies around the world tried to copy their work 

methods. 

 

Factor X is a production factory within the company Sandvik and the problems and 

suggestions for improvements that occur in the production is added into a task list and 

prioritized. The efforts to solve these problems and implement suggestions for 

improvement are continuous, but not effectively. In addition, the activities that cleared are 

most urgent problems. This leads to suggestions from the production staff ends up further 

down the list. There are no goals set for how many improvements they want to achieve 

each month. 

 

The purpose of this study was to analyze impeding factors for improvement works in 

factory X. This is followed by suggestions with the support of the theoretical framework 

of factors that are supportive and will lead to a more effective improvement work. In this 

study, questionnaire survey and interviews have been conducted among employees and 

managers at various levels within the company as a data collection method. Theories are 

collected through scientific articles, books and other student literature.   

 

The results of the empirical data shows that the new approach is moving in a positive 

direction, which suggests that there will be more effective. However, there are gaps in the 

communication, manager’s participation in the work and the lack of adequate resources. 

We recommend that factory X should clarify communication among all managers and 

production staff so that everyone will be notified of important information. It required 

setting goals for improvement, so that the staffs know what to work towards. Managers 

should also be more supporting for their employees.



 

Ordlista 

Aktivitetslista – är en lista där prioriterade aktiviteter hamnar på. Listan är till för att se 

alla aktiviteter och se hur de ligger till, vilka som är avverkade, kvarstående och under 

arbete. Förbättringsförslag och problem hamnar slutligen på denna lista. 

Fabrik X – är en verksamhet inom Sandvik och har egentligen en annan beteckning, men 

på grund av att den ska hållas anonym kallas den fabrik X.  

Kaizen – betyder ständiga förbättringar och är en av grunderna i lean.  

Lean – är att minimera tiden mellan order och leverans genom att eliminera allt slöseri 

som inte ger något värde för kunden 

Muda – är en aktivitet som är ett slöseri för att den är icke-värdeskapande för 

slutanvändaren men som förbrukar resurser (Womak, 2011). 

PDCA – (Plan-Do-Check-Act) är en vetenskaplig metod där hypoteser testas med den 

samlade informationen från observationer (Rother, 2010). PDCA är en hörnsten i arbetet 

med ständiga förbättringar som på japanska termer kallas kaizen (Liker, 2009). 

THS (Toyota Human System) – handlar om människorna (”respect for people”) och 

syftar till företagskulturen samt återförsäljarna. 

Teknikplan – är den nya aktivitetslistan och har medfört ett nytt sätt arbetssätt. 

TPS (Toyota Production System) – är ett system där alla verktyg tillsammans leder till en 

helhet som i grunden handlar om att stödja och uppmuntra människor att ständigt 

förbättra de processer de arbetar i. 

5S – är ett av de verktyg som används i lean och betstår av ett antal åtgärder för att 

eliminera slöseri som orsakar misstag, fel och personskador. 5S består av sortera, 

strukturera, städa, standardisera och skapa vana/självdisciplin (Liker, 2009). 

5 Why – fem varför metoden kom från TPS grundare, Taiichi Ohno och när ett problem 

upptäcks ska man fråga sig själv varför, fem gånger fråga sig varför (Ohno, 1988). 

Metoden är simpel och används för att komma åt rotorsaken till problemet och där av att 

kunna lyfta upp grundproblemet till ytan. 



 

Disposition 

Inledning 

Inledningen ger en bakgrund till arbetet och beskriver uppgiften samt syftet med denna 

och avgränsningar för arbetet. 

 

Metod 

I detta avsnitt beskrivs arbetets genomförande och tillvägagångssätt. Här återges vad som 

har utförts, hur det genomförts och varför tillvägagångssättet har valts för detta ändamål.  

 

Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen innehåller vetenskaplig teori om olika termer, begrepp och 

synsätt från artiklar och annan relevant litteratur. Det är denna sekundära data som utgör 

underlaget för arbetet.  

 

Fabrik X nulägesbeskrivning 

Under den här rubriken finns en kort företagsbeskrivning av berörd verksamhet samt det 

empiriska materialet, som framkommit genom intervjuer och enkätundersökningar 

redovisat. 

 

Analyserande diskussion 

Detta avsnitt består av en analys, som gjorts av rapportens resultat med utgångsläge från 

syftet och frågeställningarna. Diskussion görs kring resultatet med stöd av den 

vetenskapliga teorin i referensramen. 

 

Slutsats och förslag till fortsatt studier 

Under denna rubrik ges en slutsats av arbetet utifrån frågeställningarna, förslag på hur 

fabrik X ska kunna vidareutveckla och effektivisera sitt förbättringsarbete samt förslag till 

fortsatta studier och forskning. 

 

Referenser 

Under rubriken referenser återges alla vetenskapliga artiklar, böcker, elektroniska källor 

och personer som detta arbete refererar till.  

 

Bilagor 

Under denna rubrik finns de dokument som skapats och använts under arbetets gång.
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1 Inledning 

Inledningen ger en bakgrund till arbetet och beskriver uppgiften samt syftet med 

denna och avgränsningar för arbetet. 

1.1 Bakgrund 

Lean härstammar från Japan och utvecklades hos biltillverkaren Toyota (Osono et al, 

2008). Toyotas produktionssystem består av två grundpelare, TPS (Toyota Production 

System) och THS (Toyota Human System). TPS handlar om logistik samt forskning och 

utveckling (”continuous improvement”) medan THS handlar om människorna (”respect 

for people”) och syftar till företagskulturen samt återförsäljarna. Dessa grundpelare är 

således lika viktiga och Toyotas organisation arbetar efter denna filosofi. Utifrån dessa 

principer har Toyota arbetat fram olika verktyg för att kunna effektivisera 

produktionssystemet och till följd av detta uppnå högre lönsamhet. Verktygen används 

för att söka rotorsaker till uppkomna problem och att undvika slöseri. Kaizen, 5S, 5 Why 

och Demings-cykel är exempel på användbara hjälpmedel. Lean handlar om att eliminera 

slöseri i värdeflödet, reducera genomloppstider och detta leder till kostnadsbesparingar 

samt ökar processförståelsen (ibid).   

 

Liker (2009) menar i likhet med Emiliani (1998) att lean är ett mycket komplext område 

och arbetssättet ses av många som en uppsättning av verktyg som kan användas i alla 

verksamheter medan andra påvisar att det är en filosofi som handlar om mänskliga 

beteenden och tekniska resurser.  

 

Det går inte att se lean som enbart en verktygslåda eftersom det bara är en liten del av 

hela konceptet, människorna måste förstå helheten (Liker, 2009). Det handlar också om 

respekt, öppen kommunikation och tillit mellan medarbetarna samt att alla arbetar mot ett 

gemensamt tydligt mål för verksamheten. Detta förändringsarbete innebär att det krävs 

förändrade tankesätt och beteenden för varje enskild individ på företaget (ibid). Det 

behövs också en kulturförändring inom verksamheten. Många människor som arbetat 

länge på ett företag kan uppleva nya arbetssätt som både jobbiga och onödiga (Beer et al., 

2005). Dock nämns det inte i litteraturen om att människors uppfattning och tolkning av 

situationer är olika och kan leda till en förvriden bild av verkligheten. 
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Kaizen är en del av lean och innebär att företagen arbetar med ständiga förbättringar i 

produktionsprocesserna såväl som att höja kompetensen bland medarbetarna och förbättra 

arbetsmiljön. Inom fabrik X på Sandvik har det sedan ett flertal år arbetats efter denna 

filosofi. De arbetar med ständiga förbättringar, men tycker att det går för långsamt fram 

med dessa processer. Nu vill de finna de hindrande faktorerna och få vetskap om hur de 

ska kunna gå tillväga för att effektivisera förbättringsarbetet och på så vis åtgärda dessa 

problem. Detta arbete syftar till att hitta de faktorer som hindrar och gör att 

förbättringsarbetet inte är så effektivt som de önskar att det skulle vara.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att analysera hindrande faktorer vid förbättringsarbetet i de 

dagliga arbetsprocesserna i ett industriföretag där de arbetar efter filosofin kaizen, men 

även hitta stödjande faktorer som skulle bidra till effektiviserat förbättringsarbete.  

 

1.2.1 Forskningsfråga 

Vilka hindrande respektive stödjande faktorer spelar in vid kontinuerligt 

förbättringsarbete? 

 

1.2.2 Praktiska frågeställningar 

Vilka är de hindrande respektive stödjande faktorer i nuläget? 

Hur kan dessa problem minimeras/elimineras? 

Hur kan förbättringsarbetet effektiviseras? 

Hur fungerar kommunikationen mellan de olika befattningarna? 

Finns det uppsatta mål med förbättringsarbetet? 

 

1.3 Avgränsning 

Vi kommer att begränsa oss till endast fabrik X, som är en verksamhetsdel inom 

stålindustrin. I vår fallstudie att fokusera på att finna hindrande faktorer vid 

förbättringsarbete inom den givna verksamheten.  
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2 Metod 

I detta avsnitt beskrivs arbetets genomförande och tillvägagångssätt. Här 

återges vad som har utförts, hur det genomförts och varför tillvägagångssättet 

har valts för detta ändamål. 

2.1 Genomförande 

Vår resa med detta examensarbete började under ett möte med vår handledare på 

högskolan i Gävle där vi gick igenom lite grundläggande delar inför vår forskning.  

Därefter hade vi ett första möte med handledare på Sandvik. Där gick vi igenom deras 

problem och tanken med vårt uppdrag. När syftet och frågeställningarna var definierade 

så påbörjades våra litteraturstudier. Det vetenskapliga arbetet började med att vi tog del 

av tidigare dokumentationer om ämnet, vilket genomfördes via litteraturstudier om 

relevant och för det aktuella ämnets intressanta artiklar och böcker. Vid litteraturstudien 

för denna rapport har olika databaser och böcker används.   

 

Efter att ha studerat problemet och genomfört litteraturstudier började vi planera för vår 

undersökning och hur vi skulle gå tillväga. Vi behövde också göra avgränsningar och 

därefter fokusera på det som vi skulle kunna utföra i vårt arbete. Det slutgiltiga 

formulerandet av problemet fick sedan styra hur det metodologiskt skulle angripas och 

vilken forskningsansats som passade vårt arbete. Vetenskapliga böcker och artiklar som 

för oss och vår forskning kändes relevanta söktes upp via databaser och på bibliotek. 

Studiematerial från tidigare kurser i vår utbildning kom också väl till användning. 

 

Ett besök i produktionen gjordes för att se hur det fungerade där och om det var ordning 

och reda på arbetsplatsen. Efter ett andra besök på Sandvik blev uppdraget oklart och en 

diskussion med vår handledare på högskolan var nödvändig för att kunna diskutera 

frågeställningar och struktur på planerade intervjuer. Sedan påbörjades arbetet med att 

formulera en enkät som operatörerna skulle svara på och intervjumaterial som skulle 

användas vid intervjuer av chefer. När dessa var färdigställda lämnade vi enkäterna till 

flödeschefen. Enkätundersökningarna utfördes på arbetsplatsen genom att flödeschefen 

delade ut dessa dokument till nio stycken operatörer, som fick besvara frågorna.  

Intervjuerna utfördes på Sandvik. Vi gjorde både enskilda intervjuer och en 

gruppintervju.  
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Vi sammanställde det empiriska materialet från enkäterna och intervjuerna på en gång 

som undersökningens resultat, därefter läste vi igenom det och analyserade materialet 

mera noggrant. Efter påbörjad analys av det empiriska materialet insåg vi att det 

behövdes kompletterande litteraturstudier. Sedan var det dags för en diskussion med 

handledare på högskolan i Gävle. Analysen av empirin färdigställdes efter att mera teori 

lagts fram i vår teoretiska referensram. Genom att koppla ihop empirin med den 

vetenskapliga teorin kom vi fram till en slutsats. Till sist sammanställdes hela rapporten 

som följdes av en del korrigeringar. 

 

2.2 Fallstudie 

En fallstudie är när en undersökning görs på en mindre avgränsad grupp, som kan vara en 

grupp människor, en organisation eller en enskild individ (Bryman och Bell, 2005). 

Forskaren ska i sitt arbete utgå från ett helhetsperspektiv. I en fallstudie handlar det om 

att få så mycket information som möjligt om det som är relevant för undersökningen. Det 

kan handla om att studera en viss process eller speciella förändringar inom en 

verksamhet. I fallstudier är det vanligt att information av olika karaktär samlas in för att 

ge en så fyllig bild av det aktuella fallet som möjligt. När en sådan här studie utförs på en 

arbetsplats kan en kombination av intervjuer, enkäter och observationer användas för 

datainsamlingen (ibid).  

 

En fallstudie innebär att forskaren följer eller deltar i vissa händelseförlopp under viss tid 

(Ejvegård, 2003). Genom detta arbetssätt ges en inblick i förhållanden som tidigare varit 

oklara. Bryman och Bell (2003) menar vidare att forskaren kan få klarhet i vilka faktorer 

som påverkar olika företeelser. Insamlad data måste ses i ett bredare perspektiv och 

därefter kontrolleras för att se om det går att generalisera studiens resultat. Inom 

fallstudier är intervjuer och observationer de vanligaste tillvägagångssätten för en 

forskare att samla in information för att kunna granska ett fall så detaljerat som möjligt 

(ibid). 

 

När vår studie innebar att hitta problem och hindrande faktorer med ständigt 

förbättringsarbete inom en given verksamhet, alltså en avgränsad grupp av medarbetare 

inklusive chefer föll vårt val på att göra en fallstudie. Vi ville dessutom kunna få så 

mycket information som möjligt men som även var relevant för oss av personalen om 

deras förbättringsarbete. Det empiriska materialet skulle ge oss inblick i deras 

arbetsmetoder och processer. Genom att använda oss av enkätundersökning och intervjuer 
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skulle vi få inblick i dessa arbetsförhållanden och dessutom få information om vilka 

faktorer som påverkar detta. Eftersom vår undersökning redan hade ett specificerat 

ämnesområde att studera och dessutom ett syfte med fokus på specifika företeelser valde 

vi en fallstudie som vår övergripande forskningsmetod. 

 

2.3 Forskningsansats 

Forskning är en aktiv, planmässig och metodisk process som bedrivs av forskare i syfte 

att få nya kunskaper. Det vi i dagligt tal kallar för vetenskapligt arbete när vi beskriver 

hela samlingar av information om ett speciellt ämne, brukar också benämnas ”forskning”. 

Målet med forskningsprocessen är alltså att utveckla ny kunskap. Denna process kan anta 

olika former. En utforskande forskning innebär att det formuleras nya problem. Den 

konstruktiva forskningen utvecklar lösningar till ett problem. Vid en empirisk forskning 

testas en lösning genom empiriska bevis. Grundforskning bygger på forskarens intresse 

och nyfikenhet och dess primära målsättning är att öka kunskapen och den teoretiska 

förståelsen för de ingående variablerna. Denna forskning har vanligtvis inte någon 

praktisk målsättning, men kan lägga grunden för fortsatt forskning. Detta kan i sin tur 

leda till ny eller utökad kunskap som kan tillämpas på något i praktiken (VoFo, 2012).  

 

För att få en verklighetsförankrad teori måste forskaren samla in relevant information om 

den del av verkligheten som undersöks, vilket kallas empiri. Enligt Patel och Davidson 

(2003) är det ett centralt problem inom vetenskapligt arbete att kunna relatera teorin och 

verkligheten till varandra. Det finns tre olika angreppssätt för detta ändamål, induktion, 

deduktion och abduktion (ibid). 

 

2.3.1 Induktiv ansats 

Vid en induktiv studie finns det redan en teori och från resultatet av studien kan en 

hypotes formuleras (Lantz, 2003; Patel och Davidson, 2003). Genom induktiv strategi 

utvecklas en teori för att vidare kunna förklara ett specifikt fenomen (Alvesson och 

Sköldberg, 1994). Med denna ansats söker forskaren samband utifrån observationer av 

flertalet enskilda fall och drar därefter generella slutsatser utifrån empirin (ibid). 
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2.3.2 Deduktiv ansats 

Deduktiv strategi är motsatsen till induktiv strategi. Vid val av detta angreppssätt 

använder sig forskaren av redan existerande teorier till förutsägelser och logiska slutsatser 

(Lundahl och Skärvad, 1999). Den deduktiva studien används när det inte finns någon 

färdig modell eller teori. Vid val av denna studie studeras ett enskilt fall och en slutsats 

dras utifrån observationer (Lantz, 2003). 

 

2.3.3 Abduktiv ansats 

Abduktion är en kombination av induktion och deduktion. Forskaren utgår från empirin 

(induktion) och kombinerar denna med teorier från litteraturen (deduktion) (Alvesson och 

Sköldberg, 1994). Detta angreppssätt kan ses som en källa till nya upptäckter som kan 

leda till ökad förståelse för det undersökta fenomenet. Enligt Alvesson och Sköldberg 

(1994) är abduktion den ansats som används mest i verkligheten och framförallt vid 

undersökningar som baseras på fallstudier. 

 

2.3.3.1 Vårt val av forskningsansats 

Då detta arbete innehåller en kombination av både teori och empiri så valde vi abduktion 

som vår forskningsansats. Detta eftersom vårt syfte var att undersöka och hitta lämpliga 

metoder för att effektivisera förbättringsarbetet. I vårt arbete och undersökning handlade 

det inte om att formulera några hypoteser och vi visste inte vilka frågor som skulle 

belysas och vilka som var av störst betydelse. Vårt arbete kommer att baseras på empiri 

från intervjuer och enkätundersökningar. Det följande arbetet med diskussionsanalys och 

slutsats kompletteras och stöds av tidigare vetenskaplig teori. 

 

2.4 Forskningsstrategi 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) menar i likhet med Holme och Solvang (1997) att 

det finns två olika metoder för insamling och tolkning av information, kvantitativ och 

kvalitativ forskningsmetod. Patel och Davidsson (2003) definierar dessa metoder som att 

kvantitativ forskning är en statistisk metod som används vid analyser av siffror medan en 

kvalitativ forskning handlar om att tolka texter. Det är syftet och formuleringen av 

problemet som ligger till grund för vilken metod som ska användas vid insamlandet av 

information (ibid). 
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2.4.1 Kvalitativ forskningsstrategi 

Kvale (1997) menar att vid kvalitativ forskning studeras hur människor konstruerat sin 

verklighet och hur de upplever världen. Denna forskningsmetod används när den 

insamlade informationen fokuserar på termer och utsagan står i centrum (Patel och 

Davidsson, 2003). Enligt Holme och Solvang (1997) innebär kvalitativa metoder en låg 

grad av formalisering. Syftet är att samla in information för att få en djupare förståelse 

och att få en beskrivande helhetsbild av det ämnet som studeras. Författarna menar att 

denna forskningsmetod delvis kännetecknas av den fysiska närheten till 

forskningsobjektet. Forskaren studerar företeelser inifrån och skapar på detta vis en 

djupare och mer heltäckande förståelse. En risk med den kvalitativa metoden kan vara att 

resultaten präglas av forskaren fastän denne utgår från forskningsobjektens perspektiv 

(ibid). 

 

Empirisk-holistisk kunskapsansats, även kallad kvalitativ metod ser till helheten (holism) 

och här är sammanhanget (kontexten) oftast av stor betydelse (Åsberg, 2001). Här 

handlar det om att försöka förstå det specifikt mänskliga och detta görs genom att ta del 

av människors tankar, upplevelser och beteenden. Intresset ligger i sambanden och 

relationerna av det förflutna, nutid och framtid. Forskaren är följsam i sitt sätt att inhämta 

data och informanter väljs medvetet just för att de har kännedom om det aktuella ämnet. 

Sättet att fråga informanter och sedan tolka den insamlade datan kan behöva ändras under 

arbetets gång. Forskaren har en förtroendefull relation till sina informanter och är oftast 

inte utbytbar. Antal ingående individer i undersökningen är inte det viktiga. Här används 

mångfalden som data och beskrivande teman, mönster och uppfattningar. Forskaren är 

öppen för slutresultatet och söker återkommande mönster och gemensamma drag (ibid). 

 

2.4.2 Kvantitativ forskningsstrategi 

Enligt Holme och Solvang (1997) är kvantitativa metoder mer formaliserade och 

strukturerade. Syftet med dessa är att göra formaliserade analyser, jämförelser för att 

vidare kunna bekräfta en hypotes. Vid kvantitativ forskning ligger fokus mest på siffror 

och information samlas systematiskt in via empirisk och kvantifierbar data. Vid studier 

med en sådan här strategi är det mätningen som står i centrum (ibid). Vidare menar Patel 

och Davidsson (2003) att resultaten från en kvantitativ forskning gärna generaliseras. 

Dessa ska alltså kunna appliceras på andra objekt som är jämförbara med den aktuella 

undersökningens objekt (ibid). 
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Empirisk-atomistisk kunskapsansats, kallas även kvantitativ metod (Åsberg, 2001). De 

företeelser som studeras är isolerade och avgränsade (atomism). Inom denna 

forskningsansats finns inte intresse av historiska samband. Här utgår forskaren från en 

fast forskningsplan som blir lättare att arbeta efter ju mera välavgränsad den är. Felkällor 

planeras bort i förväg. Här handlar det om beskrivande och gärna förklarande samband 

eller bevisande av en hypotes. Forskaren söker universella regler genom att kontrollera, 

mäta, förklara och förutsäga resultat. Den insamlade datan används till en statistisk 

körning. Det som kan avgränsas och mätas studeras och forskaren som också är utbytbar 

förhåller sig objektivt. Urvalet är representativt och ger information om en 

bakomliggande större population. Genom olika beräkningar kan stickprovsstorlek skattas 

i förväg. Forskaren använder sig av väl definierade variabler och tänkbara alternativa 

resultat är redan förutbestämda. Resultat från stickproven kan oftast generaliseras till 

större populationer. En empirisk-atomistisk kunskapsansats ska kunna återupprepas. Här 

innebär kvaliteten på forskningen att uppnå så hög grad som möjligt av reliabilitet och 

validitet (ibid). 

 

2.4.2.1 Vårt val av forskningsstrategi 

Denna undersökning baseras på en empirisk-holistisk kunskapsansats. Eftersom vi inte på 

förhand hade någon vetskap om vilka tänkbara slutsatser denna studie skulle leda till så 

passade den bäst. Insamlandet av data och metoder för datainsamlingen skulle inte heller 

kunna följa ett förutbestämt mönster. Det är medarbetarnas erfarenheter och deras 

tolkningar av dessa erfarenheter som ligger till grund för vår studie. Den vetenskapliga 

teorin som vi har använt oss av i den teoretiska referensramen ska hjälpa oss att kunna 

göra meningsfulla tolkningar vid vårt analysarbete. 

 

I vårt arbete har vi använt oss av kvalitativa metoder vid insamlandet av information för 

att på bästa sätt tillhandahålla oss det empiriska material som var nödvändigt för att få 

svar på syftet och frågeställningarna. Då studiens empiri samlades in genom intervjuer 

och enkätundersökningar och respondenternas åsikter var av stor betydelse har kvalitativ 

metod använts. Undersökningarna var i hög grad beroende av våra respondenters 

antaganden, uppfattningar och tolkningar vilket ytterligare gav oss anledning till att välja 

den kvalitativa typen av vetenskaplig metod. 
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2.5 Metoder för datainsamling 

Våra insamlingsmetoder faller under den kvalitativa metoden förutom 

enkätundersökningen, som egentligen hör till den kvantitativa metoden. Det empiriska 

materialet grundar sig på ett litet antal individer, men med stort antal variabler. Som 

forskare har vi kritiskt granskat våra källor och försökt att vara objektiv i vårt 

förhållningssätt för att få en högre trovärdighet på vår undersökning och arbetet runt 

denna. 

 

2.5.1 Primär- och sekundärdata 

Data delas vanligtvis in i två olika kategorier, primära respektive sekundära källor 

(Carlsson, 1990; Hartman, 2004).  

 

Primär data 

Enligt Carlsson (1990) är primärdata den information som forskaren själv samlar in under 

arbetets gång genom enkäter och intervjuer. Hartman (2004) menar i likhet med Carlsson 

(1990) att primärdata är resultatet av en undersökning eller intervju som beskrivs av den 

som utfört denna. Forskaren går alltså själv direkt till den primära informationskällan och 

datainsamlingen är förutbestämd för ett speciellt syfte med bakomliggande 

problemställning (ibid). Således bör primärdata användas i så stor utsträckning som 

möjligt. Ur en vetenskaplig aspekt är det viktigt att använda en kombination av primär- 

och sekundärdata, men kan också användas var för sig (Carlsson, 1990). 

 

Sekundärdata 

Sekundärdata är sådan information som fås genom tolkning av saker som har ägt rum och 

finns dokumenterat i form av vetenskapliga böcker, artiklar och tidningar (Carlsson, 

1990). Ett ämne som behandlas i vetenskaplig teori utan att vara en undersökning är 

sekundärdata (Hartman, 2004). I det här fallet är det alltså inte forskaren själv som samlar 

in informationen direkt från källan, utan stödjer sig istället på teori som någon annan 

insamlat. Den informationen har samlats in i ett annat syfte än det som forskaren vill 

belysa. Ett problem med sekundärdata kan vara att den datan kan ha samlats in och 

använts för ett annat ändamål än vårt. Därför kan det uppstå en bristande 

överensstämmelse mellan den information vi använder och det vi vill använda den till. 

Denna är oftast otillräcklig för att kunna dra slutsatser då det är svårt att vara objektiv vid 

bearbetning av färdigskrivet material (ibid). 
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2.5.2 Litteraturstudier 

I detta arbete har såväl primära som sekundära källor använts. Sekundärdatan användes 

som en teoretisk grund för vidare användning i analysen och slutsatsen. Primärdatan 

införskaffades genom enkätundersökningar och intervjuer som därefter blev resultatet och 

sedermera underlag för analys och en relevant slutsats. En omfattande litteraturstudie 

utfördes där flertalet vetenskapliga böcker och artiklar studerades och användes sedan 

som underlag för den teoretiska referensramen.  Utifrån rapportens syfte och 

frågeställningar valde vi ut relevant litteratur som kan ge en tillfredsställande bild av 

ämnet. Den teoretiska referensramen syftar till att ge läsaren inblick i det aktuella ämnet 

och öka dennes förståelse för våra valda metoder, resultat samt slutsatser.  

 

Vid litteraturstudien för denna rapport har vi använt oss av Emerald, Google scholar och 

Google books som databaser med sökorden lean, kazien, hindrande- och 

framgångsfaktorer av lean samt ledarskap som nyckelord. Böcker från bibliotek har även 

använts. 

 

2.5.3 Enkätundersökning 

Enkätundersökning är en metod för insamling av information, som bygger på frågor 

(Patel och Davidsson, 2003). Detta kräver då att det finns informanter som är villiga att 

besvara dessa. Enkäter är oftast formulär med färdiga svarsalternativ, men de kan också 

vara utformade på så vis att den som ska svara har möjlighet att skriva egna svar. Det är 

viktigt att utforma enkäten på ett entydigt och strukturerat sätt genom att välja olika 

frågeområden och därefter utforma en lämplig layout. Det är bra om enkäten kan utprovas 

genom en pilotstudie innan den används för att se om den uppfyller kraven för syftet. 

Patel och Davidsson (2003) menar i likhet med Bryman och Bell (2005) att det bör finnas 

i åtanke hur svaren ska analyseras redan när enkäten utformas och färdigställs. 

  

Den här metoden för datainsamling i kombination med intervjuer och litteraturstudier 

passade bra för vår undersökning. Vår enkät utformades med olika frågeområden och 

öppna svarsalternativ där informanterna får svara med egna ord. Vi började med att 

diskutera vilka frågor som var av stor vikt och resonerade oss sedan fram till hur enkäten 

skulle utformas. Sedan påbörjades arbetet med att formulera relevanta frågor till en enkät 

som operatörerna skulle svara på. Efter att ha ändrat på vissa frågor, formulerat och 

strukturerat om kom vi så fram till en slutlig version av en enkätundersökning.  
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Vi delgav produktionspersonalen skriftliga missiv i samband med att 

enkätundersökningarna genomfördes för att ge information till dem om undersökningens 

syfte och mål (se Bilaga 1). Dessutom informerades de angående etiska aspekter i vår 

forskning, vilket behandlade enkätundersökningarna, men även informanternas rättigheter 

och anonymitet.  

 

När dessa var färdigställda lämnade vi enkäterna till flödeschefen, som slumpmässigt 

delade ut dessa exemplar. Enkätundersökningarna utfördes på arbetsplatsen genom att 

flödeschefen delade ut dessa dokument till nio stycken operatörer, som fick besvara 

frågorna. Fördelen med enkätundersökningen var att det gick snabbt och smidigt att få 

mycket väsentlig information. Däremot tog det tid att sammanställa alla svar till ett 

resultat. 

 

2.5.4 Intervjuer 

Intervju är en teknik där det genom samtal i vilket intervjuaren ställer frågor och 

informanten eller med ett annat ord respondenten ger svar på dessa för att på så sätt samla 

in information (Patel och Davidson, 2003; Kvale, 1997). Det är viktigt att ha ett 

välformulerat och tydligt syfte med intervjun innan frågeformuleringen förbereds 

eftersom syftet styr vilken typ av intervju som bör användas. Det finns olika typer av 

intervjuer utifrån dess grad av strukturering och standardisering (Patel och Davidsson, 

2003). När intervjuaren ställer frågor i en bestämd ordning innebär det att intervjun har en 

hög grad av strukturering. Om intervjuaren istället tar frågorna i en ordning som denne 

tycker passar bäst i de enskilda fallen handlar det om en låg grad av strukturering. När 

frågorna är förutbestämda och med färdiga svarsalternativ kallas detta för en 

standardiserad intervju. Detta kan vara en nackdel eftersom det begränsar 

respondenternas svarsmöjligheter. En icke standardiserad intervju innebär att intervjuaren 

anpassar sina frågor till enskilda personer och ett specifikt fall. Denna variant kan ses som 

mera fördelaktig på så vis att den ger utrymme för samtal där respondenten har friheten 

att svara fritt med egna ord. Vid ostrukturerade och icke standardiserade intervjuer ges 

möjlighet att samla in kvalitativa data (ibid).  

 

Fördelen med den här varianten är att intervjuaren kan få mycket information under 

intervjun, vilket i sin tur leder till att det blir ett bra underlag för studien (Patel och 

Davidson, 2003). Dessutom ger det intervjuaren möjligheten att redan under intervjun 

kunna bilda sig en uppfattning om resultatet. En nackdel kan vara att frågorna år 

formulerade så att respondenten ger mer information än vad som behövs. Detta leder till 
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att det kan bli svårt för intervjuaren, speciellt om denne är oerfaren att analysera och finna 

det relevanta i det insamlade materialet. En annan nackdel är att dessa intervjuer kan bli 

tidskrävande och svåra att tolka (ibid). Intervjuaren har ett ansvar med att förklara för 

respondenterna vilket syfte undersökningen har (Bell, 2005). Denne bör förmedla varför 

intervjun ska utföras och hur insamlad data ska hanteras. Det är också viktigt att 

intervjuaren försöker skapa en atmosfär så att informanterna känner sig trygga och inte 

hotade av intervjusituationen. Intervjuaren ska inte göra egna tolkningar under intervjun, 

inte heller när materialet sammanställs, detta kan då leda till minskad trovärdighet (ibid). 

 

För att undvika egna tolkningar kan det vara bra att spela in intervjuerna (Ejvegård, 

2003). Genom inspelningen finns det möjlighet att gå tillbaka, lyssna igen om det finns 

några oklarheter och reflektera över intervjun. En intervju som spelas in kan bidra till att 

den personen som intervjuas inte känner sig bekväm i situationen och då inte vågar vara 

helt ärlig. Det är bra om intervjufrågorna innan den aktuella intervjun genomförs i ett 

pilottest, för att se om något bör förändras eller omformuleras (ibid). 

 

2.5.5 Kvalitativa, strukturerade intervjuer 

Utifrån de olika intervjualternativen och vårt syfte med studien som baseras på att samla 

in kvalitativ data bestämde vi oss för att använda intervjuformulär med en hög grad av 

strukturering och med en låg grad av standardisering. Först diskuterade vi olika 

frågeställningar och efter en del omarbetningar kom vi så fram till vilka frågor som var 

viktiga att få svar på. Inför intervjuerna hade vi således sammanställt ett frågeformulär 

med lite olika problemområden, som sedan följde samma mönster i såväl resultatdelen 

som i analysen. Frågeformuleringarna skiljde sig lite åt mellan de enskilda intervjuerna 

och gruppintervjun, eftersom respondenterna var olika mycket insatta i deras 

förbättringsarbete. Individuella intervjuer såväl som en gruppintervju utfördes efter 

tidsbokningar med respektive informanter. Vi delgav respondenterna skriftliga missiv 

innan intervjuerna genomfördes för att ge information till dem om undersökningens syfte 

och mål (se Bilaga 2). Dessutom informerades de angående etiska aspekter i vår 

forskning, vilket behandlade intervjun, men även respondenternas rättigheter och 

anonymitet.  

 

Intervjuerna gjordes på Sandvik i deras arbetsmiljö för att de skulle kunna känna sig 

trygga och således kunna fokusera på intervjuerna. För att intervjuerna skulle kunna ge 

oss ett bra resultat, var syftet och problemområdet väl klargjorda innan. Under 

intervjuerna antecknade båda två allt som sades för att få en rättvis och tillförlitlig bild av 
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informationen. Vid gruppintervjun svävade både cheferna och vi ut lite från det färdiga 

formuläret för att kunna ställa följdfrågor och få svar på annat som var betydande. 

Vi sammanställde det empiriska materialet från intervjuerna på en gång, när det var färskt 

i minnet som undersökningens resultat. Därefter läste vi igenom det och analyserade 

materialet mera noggrant. Efter påbörjad analys av det empiriska materialet insåg vi att 

det behövdes kompletterande litteraturstudier. 

 

2.5.6 Urval 

Urvalet för en undersökning bör vara ett representativt urval och slumpen får inte heller 

spela in. Vid personliga möten med människor, som i intervjusituationer med begränsat 

antal deltagare, går det inte att uppnå exakthet och total slumpfrihet (Ejvegård, 2003). 

Undersökningen som sådan kan inte vara helt representativ då ett större antal intervjuer 

skulle behöva utföras. Genom att medvetet vara öppen för andras åsikter samt skapa en 

miljö där samtliga informanter får komma till tals medför att undersökningen får större 

tillförlitlighet (ibid). 

 

2.5.6.1 Vårt urval 

Ett urval av respondenterna till enkätundersökningen gjordes av flödeschefen. Nio 

operatörer valdes slumpmässigt ut från fyra olika skiftlag (av fem möjliga). Det sista 

skiftlaget blev inte representerat eftersom de enligt gällande skiftarbete hade en veckas 

ledighet denna period. De chefer som blev intervjuade var flödeschefen, 

produktionschefen och fyra andra chefer som är mycket delaktiga i förbättringsarbetet. 

Dessa valde vi själva för att de är insatta i förbättringsarbetet och problemen med detta. 

 

2.6 Etik 

Etiska riktlinjer som utgångspunkt för forskningen och som bör följas genom hela arbetet 

är enligt Kvale (1997), informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser.  

Informerat samtycke innebär att undersökningspersonerna informeras om syftet med 

undersökningen och dess upplägg. Dessutom bör informanterna delges vilka riskerna men 

även fördelarna kan vara genom deras deltagande i forskningen. Det handlar också om att 

personerna ska delta frivilligt och ha möjligheten att avbryta sitt deltagande. 

Konfidentialitet inom forskningen handlar om att data som kan möjliggöra identifiering 

av undersökningspersonerna inte kommer att redovisas. Det gäller att skydda 
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informanternas integritet och privatliv. Innan en undersökning påbörjas ska det också 

informeras om vem materialet kommer att vara tillgängligt för. Konsekvenserna som kan 

uppstå vid en intervjuundersökning måste uppmärksammas. Detta gäller både möjlig 

skada för informanterna såväl som de förväntade fördelarna. Risken att de personer som 

deltar i undersökningar i minsta möjliga mån ska utsättas för skada behandlas i den etiska 

principen om fördelaktighet. Här har forskaren ett ansvar att innan undersökningen tänka 

igenom möjliga konsekvenser som kan uppstå (ibid). 

 

2.6.1 Vårt sätt att förhålla oss till etiska aspekter 

Inför den här studien har vi forskare tagit del av de forskningsetiska principerna för att på 

bästa sätt kunna ta hänsyn till informanternas roller i denna studie, men även för att 

reflektera över våra egna roller och vårt ansvarstagande. Inför enkätundersökningarna och 

intervjuerna delgavs alla respondenter ett missiv där de informerades om syftet med 

studien, att svaren skulle behandlas konfidentiellt och att deras deltagande var frivilligt 

samt att intervjuerna kunde avbrytas när som helst om den intervjuade önskade detta. Alla 

informanter gav oss sitt samtycke till att delta i vår undersökning. I resultatdelen har vi 

tagit med citat för att understryka en del åsikter och på ett effektivt sätt föra fram 

intressanta aspekter, utan att för den skull undanröja respondenternas anonymitet. 

 

2.7 Metod för bearbetning av material 

Inom den kvantitativa metodteorin är reliabilitet och validitet de vanligaste 

bedömningskriterierna för att utröna undersökningens kvalitet (Lundahl och Skärvad, 

1999). En undersöknings reliabilitet står för avsaknad av slumpmässiga mätfel och 

validiteten står för avsaknad av systematiska mätfel. Det som går att göra för att höja 

kvaliteten på uppsatsen ökar i allmänhet reliabiliteten och validiteten. Utomstående kan 

alltså bedöma kvaliteten på en undersökning med hjälp av dessa bedömningskriterier. För 

att få så hög kvalitet som möjligt på en undersökning, ska både reliabilitets- och 

validietskriteriet eftersträvas att uppfyllas i största möjliga mån (ibid). 

 

Vid kvantitativa metoder används främst validitet och reliabilitet, vid kvalitativa metoder 

är det bättre att diskutera arbetets trovärdighet (Patel och Davidson, 2003). För att 

säkerställa kvaliteten av den använda sekundärdatan bör validitet och reliabilitet användas 

som bedömningsgrund (Bryman och Bell, 2005). Reliabilitet, validitet och replikerbarhet 

härstammar från den kvantitativa metodteorin, men har också anpassats för den 
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kvalitativa metodteorin. Detta har gjorts för att säkerställa kvaliteten på undersökningen 

även då kvalitativa metoder används. Om en undersökning ska kunna vara replikerbar 

krävs noggranna beskrivningar av genomförandet och de olika tillvägagångssätten. Inom 

den kvalitativa metodteorin är mätandet av olika begrepp inte viktigt. Däremot är 

begreppen i sig och deras innebörd av stor vikt. Med tanke på att mätning inte är av 

särskilt stort intresse inom kvalitativa undersökningar har inte validiteten så stor 

betydelse (ibid).  

 

2.7.1 Reliabilitet 

Reliabilitet eller tillförlighet är ett mått på i vilken utsträckning ett visst tillvägagångssätt 

som utförs av olika personer kommer att ge samma resultat vid olika tillfällen under olika 

omständigheter (Patel och Davidsson, 2003). Reliabilitet handlar alltså om 

undersökningens tillförlitlighet och pålitlighet (Lundahl och Skärvad 1999). Kvale (1997) 

hävdar att reliabilitet handlar om att de mätningar som görs måste vara korrekt utförda. 

Genom att ha en kritisk syn på sin analys och dessutom vara tydlig med det egna 

perspektivet på studien ökar reliabiliteten. Detta görs inom den kvalitativa forskningen 

genom hela arbetet med datainsamling, planering och vid analysen (ibid). 

 

2.7.1.1 Vårt sätt att höja reliabiliteten 

Reliabilitet handlar alltså om undersökningens tillförlitlighet och pålitlighet och vi har 

gjort vårt yttersta för att höja reliabiliteten i denna studie. Genom att planera, utföra och 

dokumentera vår studie på ett välstrukturerat sätt med tydligt syfte och tydliga 

frågeställningar ger det en mera tillförlitlig bild av arbetet. Den sekundära datan som vi 

använt oss av i denna studie har vi tagit del av från vetenskapliga artiklar, böcker och 

tidigare relevant studiematerial. Litteraturen som ligger till grund för den teoretiska 

referensramen är skriven av kända forskare och vi har kritiskt granskat dessa för att 

försäkra oss om att de är tillförlitliga. Den primära datan har vi samlat in via 

enkätundersökningar och intervjuer, vilket gett oss en god trovärdig grund för studiens 

empiri. Detta påstående baserar vi på våra informanters kunnande och vidare på vårt 

arbetssätt, som innebar att vi noggrant antecknade det som sades vid intervjuerna och 

sedan skrev ner allt som ett resultat direkt efter intervjutillfällena. Alla intervjuerna 

dokumenterades skriftligt av båda forskarna för att säkerställa att vi fick med allt som 

sades och på så vis har risken för att misstolka svaren vid resultatsammanställningen 

minskats. Den följande analysen bygger på empirin från intervjuerna och 

enkätundersökningarna som sedan kompletterats och jämförts med vår teoretiska 
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referensram. Detta har fört med sig att den följande slutsatsen således också innehar en 

hög reliabilitet. 

 

2.7.2 Validitet 

Validitet innebär att man mäter det som ska mätas och att det fokuseras på rätt saker vid 

undersökningen samt att det utförs på det som planerats (Ejvegård, 2003; Lundahl och 

Skärvad, 1999). Vid intervjutillfället ska fokus ligga på det man avser att undersöka och 

det ska undvikas att samtala om annat. Enligt Kvale (1997) ska frågorna vad och varför 

besvaras före frågan hur när man söker utröna validiteten. Patel och Davidsson (2003) 

menar att validitet innebär att mäta det som avses att mäta och att inget ovidkommande 

påverkar dess resultat. För att höja validiteten i rapporten bör överensstämmelsen mellan 

teori och empiri vara hög. Detta gäller även för att undvika systematiska fel, vilket kan 

åtgärdas genom att använda tydliga definitioner, syfte och problemformuleringar (ibid). 

Det handlar alltså om giltigheten på mätningen och anses som det viktigaste 

forskningskriteriet enligt Bryman och Bell (2005). Validiteten hos en undersökning 

förutsätter reliabilitet men inte vice versa (ibid). 

 

2.7.2.1 Vårt sätt att höja validiteten 

I detta arbete har vi försökt att undvika systematiska fel och höja validiteten genom att 

formulera ett tydligt syfte med arbetet och tydliga frågeställningar som ska besvaras. Vi 

har använt oss av många olika källor vid insamling av teori. Empirin har insamlats genom 

väl formulerade och strukturerade intervjuer och enkätundersökningar för att få ett så bra 

underlag som möjligt, vilket höjer validiteten på vårt arbete.  

 

2.7.3 Triangulering 

Med triangulering menas att en undersökning tolkas med hjälp av flera olika metoder och 

att det dessutom är ett sätt att höja en undersöknings kvalitet (Bryman och Bell, 2005). 

Triangulering grundar sig på att alla metoder har sina egna brister och är således 

ofullständiga. Genom att använda sig av flera ofullständiga metoder minskas riskerna för 

feltolkning. Dessutom ökar tillförlitligheten i undersökningen. Vid triangulering används 

flera referenspunkter, vilket leder till att tillförlitligheten ökar samtidigt som felaktiga 

framställningar och tolkningar av sociala situationer minimeras. Det krävs både tid och 

resurser för triangulering med flera olika metoder, som kan bestå av litteraturstudier, 

observationer, enkätundersökningar och intervjuer. Detta kan dock vara nödvändigt för 
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att se saker från olika vinklar och perspektiv samt för den fortsatta bearbetningen av 

undersökningen (ibid). Denzin (1970) menar att det finns olika typer av triangulering 

(Jensen, 1995). Datatriangulering handlar om att datainsamling sker från olika källor, som 

chefer på olika nivåer och anställda. Metodtriangulering innebär att olika metoder 

används i undersökningen. Det kan vara enkätundersökningar, intervjuer och 

observationer. Med forskartriangulering menas att olika forskare används för 

datainsamlingen och följande analys. Teoretisk triangulering innebär att flera teoretiska 

perspektiv utnyttjas vid analysen och således söks flera alternativa förklaringar (ibid). 

 

2.7.3.1 Vårt sätt att triangulera 

I denna studie har vi kombinerat och använt oss av flera olika källor, som bekräftar 

varandra och olika metoder för att styrka innehållet och således höjt trovärdigheten. 

Datatriangulering utfördes genom att samla in primär data från olika chefer på olika 

nivåer såväl som från operatörerna. Dessutom har sekundär data i form av vetenskaplig 

teori insamlats från många olika författare. Vår metodtriangulering grundar sig i de 

utförda undersökningarna som gjordes via litteraturstudier, enkätundersökningar och 

intervjuer. Forskartriangulering har också utförts genom att vi är två olika forskare som 

arbetat med datainsamlingen och följande analys. Den insamlade empirin, som ligger till 

grund för resultatet har samlats in genom flera olika metoder, vilket leder till ökad 

trovärdighet av resultatet. Rapportens analys bygger på resultatet från studien, 

kompletterad med sekundär data, som även den är insamlad från olika författare. Utifrån 

detta påstår vi att denna rapport bör vara trovärdig. 

 

2.7.4 Generaliserbarhet 

Inom kvantitativ forskning är generaliserbarhet ett vanligt begrepp och innebär att 

resultatet ska gå att återskapa (Wibeck, 2000). När en annan forskare kommer att utföra 

samma undersökning ska således resultatet bli det samma. Det är forskaren som drar de 

generella slutsatserna. Björklund och Paulsson (2003) säger vidare att generalisering 

handlar om att beskriva hur ett resultat och den inhämtade kunskapen senare kan 

användas inom andra områden. Författarna menar att generaliserbarhet är en logisk 

slutledning där resultatet från ett enskilt fall är tillämpligt eller generaliserad till ett mer 

allmängiltigt fall.  
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2.7.4.1 Vårt sätt att generalisera 

Den här rapporten ger ett resultat och följande förbättringsförslag som kan användas 

generellt. Andra företag som jobbar med förbättringsarbete kan ta lärdom av detta arbete 

och på så vis få ett mer effektiviserat förbättringsarbete. När ett företag vill införa lean 

och påbörja ett förbättringsarbete är denna studie också användbar. Detta påstående 

baserar vi på de metoder, principer och verktyg som framkommit i den teoretiska 

referensramen och använts vid detta arbete. Dessa är också allmänt kända och används 

såväl inom industrin som tjänstesektorn. 

 

2.8 Kritisk granskning av metod 

Den metod vi valde att arbeta utifrån är en kvalitativ fallstudie eftersom vi ville få en 

inblick i en verksamhets förbättringsarbete och vidare samla in mycket relevant 

information om detta (Bryman och Bell, 2003). Vi har upplevt denna metod som mycket 

bra och den bäst lämpade för vår studie eftersom vi genom detta arbetssätt med 

enkätundersökningar och intervjuer kunnat få ett bra underlag för empirin. 

 

Den forskningsansats vi valde var ett abduktivt arbetssätt som också visade sig passa vår 

studie eftersom vi under forskningsperioden har arbetat växelvis mellan teori och empiri 

(Alvesson och Sköldberg, 1994). När vi sammanställde resultaten från intervjuerna och 

enkäterna insåg vi att det krävdes mera teori än den vi redan hade i vår referensram. Då 

fick vi på nytt söka upp vetenskaplig teori som underlag för studien. Därefter fick vi 

återkoppla denna nyvunna teori med empirin och fortsätta arbetet med följande analys. 

Där uppstod återigen detta fenomen att det krävdes lite annan teori, som då söktes och 

arbetet fortsatte med att färdigställa analysen.  

 

Under vårt andra möte med produktionschefen och flödeschefen uppstod det en hel del 

huvudbry då vi fick vetskap om att de påbörjat ett nytt arbetssätt med förbättringsarbetet. 

Vi fick lite information om detta av produktionschefen och denna nya teknikplan visade 

sig vara något som flödeschefen inte visste något om. Då fick vi börja tänka i nya banor. 

Vi skulle utföra ett examensarbete där vi skulle söka hindrande faktorer och vidare ge 

förslag på hur de kan effektivisera sitt förbättringsarbete. Detta kändes nu lite konstigt 

eftersom de precis hade påbörjat det nya arbetssättet och inte hunnit komma igång riktigt 

och framförallt inte sett resultatet av det nya. Vi hade redan påbörjat våra enkät-, och 

intervjuformulär och nu måste dessa korrigeras för att passa de olika grupperna av 

informanter. Grunden för dessa var av samma struktur, men frågorna formulerades lite 
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olika för att passa enkätundersökningen till produktionspersonalen, enskilda intervjuer 

med tre chefer och en gruppintervju med tre chefer som hade arbetat fram den nya 

teknikplanen.  

 

De strukturerade kvalitativa intervjuerna som vi utförde för att samla in data fungerade 

förhållandevis bra med tanke på att de förstod frågorna och vi fick svar på det som för oss 

i vårt undersökningssyfte var viktigt (Patel och Davidsson, 2003). Vad som fungerade 

mindre bra var att alla intervjuer inte fullföljdes korrekt eftersom någon chef helt plötsligt 

skulle iväg på ett möte. Enkätundersökningarna bland operatörerna gav oss ett rätt så bra 

underlag. Det kanske hade blivit bättre om vi hade varit mera tydliga i våra frågor eller att 

vi haft färre frågor för dem att besvara. Urvalet av dessa operatörer kan också ha påverkat 

svaren, som kanske sett annorlunda ut om några andra svarat. 

 

Vi har använt oss av olika metoder för att kunna se fallstudien ur olika perspektiv och 

vidare skapa en bättre bild av denna (Jensen, 1995; Bryman och Bell, 2003). Genom 

dessa metoder har vi kunnat uppnå en bra kvalitet på vår rapport och vidare påvisa att den 

är tillförlitlig. En fallstudie väljs för att forskaren i första hand är intresserad av att få en 

djupare inblick i en viss process och inte för att få ett resultat som kan generaliseras. Vi 

tycker ändå att andra företag som jobbar med förbättringsarbete kan ta lärdom av detta 

arbete och på så vis få ett mer effektiviserat förbättringsarbete. 

 

2.9 Källkritik 

Under studiens gång har insamlad data granskats kritiskt. Den teoretiska referensramen 

bygger på vetenskapliga artiklar och studentlitteratur från flera olika författares 

perspektiv och vi anser därför att vår valda teori är tillförlitlig. Empirin i vårt arbete 

grundar sig på enkätundersökningar och intervjuer med personalen, som är insatta i och 

arbetar med förbättringsarbetet på fabrik X. 

 



20 

 

3 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen innehåller vetenskaplig teori om olika termer, 

begrepp och synsätt från artiklar och annan relevant litteratur. Det är denna 

sekundära data som utgör underlaget för arbetet.  

3.1 Bakgrund till Toyota Production System 

Toyota Motor Corporation är känt världen över för sitt speciella ledningssystem, Toyota 

Management System, som har sina rötter i tidigt 1890-tal (Emiliani, 2006). Sakichi 

Toyoda designade och därefter patenterade en manuell vävstol som resulterade i ökad 

produktivitet och produktkvalitet. Under 1920-talet följde Kiichiro i pappa Sakichi´s 

fotspår och tog patent på flera funktioner på vävstolarna (Womack et al., 1990). Han 

fortsatte också att förbättra de mekanismer som hans far uppfunnit, att vävstolen skulle 

stanna automatiskt när en tråd gick av. På detta sätt kunde de undvika att defekta kläder 

producerades och på så vis undvika slöseri . År 1930 bildade Kiichiro Toyoda Toyota 

Motor Corporation, där faderns tankesätt återspeglades (ibid). De viktigaste målen för 

Toyota har tidigt karaktäriserats av produktionseffektivitet genom att eliminera slöseri 

(”continuous improvement”) och att ha respekt för medarbetarna (”respect for people”) 

(Emiliani, 2006).  

 

I slutet av 40-talet tillbringade Eiji Toyoda och Taiichi Ohno tre månader hos Ford, där 

de studerade deras produktion och masstillverkningsprinciper in i detalj (Womack et al., 

1990). De uppmärksammade vissa svagheter och ansåg att systemet inte skulle fungera 

lika bra i Japan. Utifrån detta skapade de sedan nya arbetssätt. De upptäckte att det gick 

att få en lägre styckkostnad med små produktionsserier än med stora serier, vilket 

berodde på minskade lagerkostnader för material, snabba upptäckter av fel och att 

slöserier i form av att kassationer också minskade. Framgångarna med arbetet låg i den 

duktiga, motiverade och engagerade personalen, som också förväntades bidra aktivt till 

företagets utveckling (ibid).  

 

Experiment påbörjades med team som arbetade tillsammans med olika ansvar (Womack 

et al., 1990). Ständiga förbättringsarbeten med stöd från ingenjörer var viktigt hos 

Toyota. Produktionsflödet i fabriken organiserades med små mellanlager, för att göra 

produktionssystemet mindre känsligt för störningar. På så vis blev fel synliga och kunde 
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snabbt åtgärdas. Toyota producerade utifrån kundernas behov och detta påverkade 

företagets alla processer. Till skillnad från den traditionella masstillverkningen, som 

fokuserade på kostnader så koncentrerade sig Toyota istället på effektivitet och korta 

ledtider. Detta ledde i sin tur till sänkta kostnader och ökad kvalitet. Toyota har med tiden 

vidareutvecklat de industriella systemen bort från massproduktionens logik och principer. 

Toyota Production System (TPS) med dess principer, metoder och koncept påverkar idag 

utvecklingen av produktionssystemen hos många företag runt om i världen (ibid). 

 

3.2 Lean 

Begreppet lean produktion kommer från engelskans lean, som betyder resurssnål och är 

den amerikanska tolkningen av Toyotas filosofi och produktionssystem (Womack et al. 

1990). Kraftcik (1988) var den som först introducerade denna term och syftade då på att 

de japanska biltillverkarna använde betydligt mindre resurser än de icke-japanska. Detta 

koncept vidareutvecklades sedan av Womack et al. (1991) i deras bok, The Machine that 

Changed the World, som blev ett slutresultat av en studie av den japanska bilindustrin 

utförd av Massachusetts Institution of Technology i USA. Liker (2004) har en annan 

tolkning av konceptet, som också är en av de mest använda inom den svenska lean-

rörelsen. Denna tolkning presenteras i boken The Toyota Way, och där beskrivs konceptet 

som en filosofi, som består av olika termer, principer och värderingar. Lumsden (1998) 

menar att lean innebär att produktion sker utifrån kundernas efterfrågan, som i sin tur styr 

behovet av resurser, vilket också leder till en resurssnål produktion. 

 

Lean härstammar från Japan och utvecklades hos biltillverkaren Toyota (Osono et al, 

2008). Toyotas produktionssystem består av två grundpelare, TPS (Toyota Production 

System) och THS (Toyota Human System). TPS handlar om logistik samt forskning och 

utveckling (”continuous improvement”) medan THS handlar om människorna (”respect 

for people”) och syftar till företagskulturen samt återförsäljarna. Lean handlar om att 

eliminera slöseri i värdeflödet, reducera genomloppstider och detta leder till 

kostnadsbesparingar samt ökar processförståelsen (ibid). 

 

Enligt Liker (2004) är det många företag som försökt att efterlikna Toyotas 

produktionssystem (TPS), som är grunden till lean produktion och ständiga förbättringar. 

Syftet är att minimera tiden mellan order och leverans genom att eliminera allt slöseri 

som inte ger något värde för kunden. TPS är så mycket mera än bara en metod och 

verktyg som effektiviserar produktionen. Det är en filosofi som löper som en röd tråd i 
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hela företaget och dess kultur. Den kräver också ett ledarskap som respekterar och 

värdesätter medarbetarna samt främjar ett arbetsklimat av ständiga förbättringar. Kärnan i 

detta koncept är att reducera slöseri, utveckla personalen och arbeta med ständiga 

förbättringar. Det gäller att ständigt hitta så smarta lösningar som möjligt, allt från att 

eliminera slöseri till att tillgodose kundens behov och efterfrågan . Det finns många olika 

definitioner och perspektiv att se på leanfilosofin, vilket har sina förklaringar. Det beror 

dels på vilken sorts industri företaget befinner sig i, hur länge de använt sig av lean, vilka 

källor de fått kunskapen ifrån och hur mycket kunskap de har inom området (ibid). 

 

3.3 The Toyota Way 14 principer 

Liker (2004) beskriver Toyotas arbetssätt i 14 principer enligt följande: 

 

1. Basera ledningens beslut på ett långsiktigt tänkande, även om det sker på 

bekostnad av kortsiktiga finansiella mål. 

Det är viktigt att företagen har känsla för att utveckla varaktiga syften och vidare 

tydliggöra sina strategier, sin mission och företagets vision för sina intressenter. 

Insikten om företagets mission är sedan grundläggande för samtliga följande 

principer. Ett företag med en sund kultur visar ansvarstagande gentemot sina 

intressenter och bör således utveckla och styra hela organisationen mot ett högre 

gemensamt syfte än bara kortsiktiga vinster. Det gäller att skapa värde för 

kunderna och utvärdera de olika funktionerna i företaget utifrån deras förmågor 

att kunna bidra till dessa värden. Alla måste ta ansvar för sitt agerande och 

förbättra de färdigheter som krävs för att kunna bidra till detta värdeskapande. 

Företaget ska inte fokusera på ekonomiska rapporter utan investeringar bör mätas 

utifrån intressenternas respekt för företaget samt deras produkter. Misslyckade 

leanimplementeringar beror oftast på brister i att efterleva denna princip. 

 

2. Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan. 

Grunden för denna princip är att omforma processerna för att uppnå ett högt 

förädlingsvärde och ett produktionsflöde som är kontinuerligt. Kapitalkrävande 

buffertlager bör minimeras och helst elimineras, genom att producera efter 

kundernas efterfrågan. Det ska produceras när behov uppstår i nästa led i kedjan, 

så produkterna går från en värdehöjande aktivitet till en annan i en jämn takt till 

slutkund. Produktionsflödet bör vara en naturlig del av organisationskulturen. 

Med ett sådant här flöde upptäcks lättare problem i produktionen, vilket leder till 
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att dessa måste åtgärdas på en gång och det gör att produktionen effektiviseras. 

Detta visar sig också vara nyckeln till kontinuerliga förbättringsprocesser och 

vidare utvecklas medarbetarna genom detta arbetssätt. 

 

3. Använd dragande produktion för att undvika överproduktion.  

Produktionen bör vara kundorderstyrd och tillverkning ska alltså ske när kunden 

efterfrågar produkten. När nästa steg i produktionsprocessen signalerar ett behov 

av material från föregående steg handlar det om ett dragande system. Det här 

systemet benämns ofta som ”Just In Time” (JIT), från Toyotas 

produktionssystem och innebär att påfyllning sker enligt förbrukning. Genom att 

arbeta på det här viset blir det mera resurseffektivt än ett tryckande system. När 

ett företag producerar enligt ett tryckande system, levereras material till nästa 

steg i processen enligt föregående stegs produktionstakt, vilket styrs av 

prognoser. Men det innebär inte att lager och buffertar kan elimineras, sådana 

behövs ändå till viss del. Det gäller också att försöka takta de olika 

produktionsstegen till ett kontinuerligt flöde.  

 

4. Jämna ut arbetsbelastningen.  

Inom en lean verksamhet eftersträvas stabilitet och jämna produktionsflöden. 

Genom att eliminera slöseri har företaget uppnått ungefär en tredjedel av det 

arbete som krävs för att lyckas med lean. Det är också mycket viktigt att inse att 

en jämn produktionstakt eliminerar behovet av överkapacitet både vad det gäller 

maskiner och personal. Tyvärr har många företag som försöker införa 

lean-principer i allmänhet inte insett vikten av detta. Ojämn produktion ligger till 

grund för både överbelastningar och slöserier. Detta kan lösas genom att i samråd 

med kunden planera och verka för en jämn produktion. Värdet av en utjämnad 

produktion visar sig vara högre än det slöseri som produktion mot lager innebär. 

En förutsättning för att kunna planera och utjämna produktionen är 

standardiserade arbetssätt. 

 

5. Skapa en kultur där processerna stoppas för att lösa problem, så att kvaliteten 

blir rätt från början.  

Kvalitet för kunden ska vara den drivande kraften till värdeskapande och 

tillgängliga metoder för kvalitetssäkring bör då användas. Den tekniska 

utrustningen bör vara utformad så att den registrerar eventuella fel och stannar 

automatiskt då problem uppstår. Användning av visuella hjälpmedel är mycket 

bra så att medarbetarna ser när det är något fel på en maskin och kan då åtgärda 
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det på en gång. När medarbetarna lär sig att processerna ska stoppas eller att 

hastigheten ska sänkas på dem vid problem så blir det en normal företeelse och 

således en del av företagskulturen, att göra rätt från första början. Genom att 

arbeta på detta sätt läggs grunden för en god och stabil produktion. Fel och 

problem som åtgärdas och förebyggs så tidigt som möjligt i produktionen sparar 

mycket resurser, när det inte behövs korrigeras i efterhand. Genom att fråga sig 

”varför” fem gånger och på så vis söka rotorsaken till problemen kan dessa lösas 

snabbt. Arbetssätt som anses vara både välfungerande och kvalitetssäkrade bör 

standardiseras och göras till rutiner. 

 

6. Standardiserat arbete är grunden för ständiga förbättringar och medarbetarnas 

medverkan.  

Verksamheten uppnår ett väl fungerande flöde och efterfrågestyrd produktion, 

genom att tillämpa standardiserade arbetssätt. Genom att fastställa repeterbara väl 

fungerande arbetssätt kan dessa standarder fungera som ett effektivt verktyg till 

att säkerställa kvaliteten i arbetsprocesserna. Vid utformning av standarder bör 

medarbetarna, deras arbetsledare och expertis hjälpas åt med att samla all 

kunskap och fastställa det bästa arbetssättet som en standard. Det är viktigt att 

vara så specifik som möjligt så att dessa standarder kan användas som vägledning 

för ny personal, dock bör det finnas utrymme för viss flexibilitet. När 

medarbetarna får delta i detta arbete så kommer de också att följa rutinerna och 

om det finns behov också förbättra det. En annan viktig sak är att ledningen bör 

vara uppmärksamma på och tillvarata de kreativa och individuella idéerna till att 

förbättra arbetssätten. 

 

7. Använd visuell styrning så att inga problem döljs.  

Med hjälp av visuell styrning, ett slags kommunikationsanordning kan 

medarbetarna övervaka processflödet och vidare snabbt reagera om någon 

avvikelse uppstår. Företaget bör utforma enkla visuella hjälpmedel vid 

arbetsplatserna för att underlätta både flödet och produktionen. Genom att 

använda sig av indikatorer kan medarbetarna direkt se om de följer det 

standardiserade arbetssättet eller inte. Den visuella styrningen kräver 

välorganiserade arbetsplatser, där bara de nödvändiga sakerna ligger framme och 

allt onödigt har städats undan. Med hjälp av verktyget 5S kan verksamheten se 

till att allt onödigt städas bort och det som ska finnas synligt till hands bör ha sina 

bestämda platser. Med denna styrning reduceras misstag, produktiviteten ökar 
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precis som säkerheten och till sist kan både medarbetarna och ledningen få en 

överblick av processerna. 

 

8. Använd bara pålitlig, väl utprövad teknik som stöder medarbetarna och 

processerna.  

Den tekniska utrustningen ska användas för att stödja människorna i deras arbete, 

tekniken ska inte ersätta dem. Starta helst en process manuellt för att sedan 

automatisera den med hjälp av teknisk utrustning. När ny teknik ska tas i bruk 

bör det finnas i åtanke att den till en början kanske inte är så tillförlitlig och då 

blir det också svårt att standardisera processen. Det är viktigt att genomföra 

testprogram innan den nya tekniken tas i bruk. Företräde bör ges till en bevisad 

tillförlitlig process som fungerar framför en ny oprövad teknik. Utrustning som 

skulle kunna hota verksamhetens stabilitet och tillförlitlighet samt kännas 

opassande till företagets värderingar bör undvikas. Det är viktigt att medarbetarna 

uppmuntras till att överväga ny teknisk utrustning när de undersöker nya 

arbetssätt. Om den valda tekniken visar sig hålla måtten och kunna förbättra 

flödet bör den införas snabbt. 

 

9. Utveckla ledare som känner verksamheten på djupet, lever efter leanfilosofin 

och lär andra göra det.  

En organisation bör satsa på att ta fram ledare ur den egna verksamheten, genom 

att värdesätta långsiktiga och stabila ledarroller, hellre än att ta in någon utifrån. 

Som ledare krävs det att de är delaktiga och har en god förståelse för det arbete 

de är ledare för. Det är viktigt att ledaren är insatt i det dagliga arbetet och helst 

ska detta vara baserat på egna erfarenheter, då kan denne också agera som en bra 

lärare i hur man praktiskt omsätter företagets värderingar. En ledare ska i första 

hand bygga upp en lärande organisation, men denne ska också agera som en 

förebild vad det gäller företagets värderingar. Detta görs genom att ledaren får 

medarbetarna att arbeta enligt företagets vision och att hjälpa dem uppnå 

långsiktiga mål. Det är viktigt att lyssna på medarbetarna och ta tillvara på deras 

idéer för att öka verksamhetens värdeskapande. Ett långsiktigt lärande gör 

verksamheten mer konkurrenskraftig. 

 

10. Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi.  

Den här principen grundar sig på att man ska ha respekt för människor, eller som 

Toyota uttrycker sig ”respect for people”. Medarbetarna ska ses som långsiktiga 

investeringar för företaget och då krävs också att de utbildas i och lär sig 
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företagets visioner och filosofi. Företaget bör förstärka sin företagskultur och se 

till att den blir bestående genom deras grundsyn och värderingar. Medarbetarna 

ska lära sig att samarbeta för att uppnå gemensamma mål och detta görs genom 

att arbeta i team inklusive en teamledare som ansvarar för samordning. De bör 

också ha ett visst delegerat ansvar för någon process. En teamledare ska stödja 

sitt team, delta i arbetet när det behövs och där utöver arbeta med ständiga 

förbättringar. Genom att utbilda personalen i flera olika arbetsuppgifter 

möjliggörs arbetsrotation inom teamet. För att höja kvaliteten, öka 

produktiviteten och vid problemlösning av mera avancerade tekniska fel bör 

företaget använda sig av tvärfunktionella team. 

 

11. Respektera partners och leverantörer genom att utmana dem och hjälpa dem 

bli bättre.  

Det är viktigt att ha respekt för sina partners och leverantörer. De bör behandlas 

både rättvist och stödjande, men det krävs också att det ställs krav på 

leverantörerna för att få dem att utvecklas till att bli mera konkurrenskraftiga. 

Genom att sätta upp mål för leverantörerna och sedan hjälpa dem att nå dessa 

visar att företaget värdesätter dem. Organisationen ska arbeta för att åstadkomma 

långsiktiga relationer med sina partners. Genom ömsesidig lojalitet och 

gemensamt lärande blir relationerna en trygghet för alla parter. 

 

12. Gå och se med egna ögon för att förstå situationen.  

Problem och förbättringar löses bäst genom att gå till arbetsplatsen och observera 

och verifiera fakta. Teorier kan inte ersätta det som faktiskt observeras i realtid. 

En bra ledare går regelbundet runt bland medarbetarna i produktionen och 

samtalar med dessa, för att lära sig och förstå sig på arbetet, men även för att få 

fram personalens synpunkter. Problem ska lösas nära källan och beslut ska fattas 

nära de berörda. Den här principen kan även användas i förebyggande syfte inför 

något beslutsfattande, då krävs också observationer för att få en bra överblick. 

Högre chefer bör också regelbundet gå ut på fabriksgolvet och se 

arbetsprocesserna med egna ögon för att få en större förståelse av situationen. 

 

13. Fatta beslut långsamt och i samförstånd, överväg alla alternativ och verkställ 

besluten snabbt.  

Det ska inte fokuseras på bara en valmöjlighet, utan det är nödvändigt att 

analysera olika alternativ på ett strategiskt och taktiskt sätt, vilket leder till större 

chanser att det blir rätt från början. Hitta sedan för och nackdelar med de olika 
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alternativen samt möjliga lösningar. När man kommit fram till den bästa 

lösningen återstår en planering för genomförandet. Under denna arbetsprocess är 

det bra att så många som möjligt är involverade för att föra diskussioner om 

problemen och möjligheterna. På så vis får alla vara delaktiga och framföra sina 

åsikter, vilket leder till att motsättningar undanröjs. Denna process kan vara 

tidskrävande men när ett gemensamt beslut väl är fastställt så kan det genomföras 

snabbt. 

 

14. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och ständigt 

förbättra. 

För att få alla medarbetare att arbeta i samma riktning krävs målstyrning, vilket 

också är ett centralt begrepp i en lärande organisation. Ledningens vision och mål 

ska brytas ned till mindre konkreta delmål för teamen och de enskilda 

medarbetarna. Därefter bör framstegen och utvecklingen mot gällande mål mätas 

löpande, vilket ytterligare motiverar medarbetarna till att engagera sig i arbetet. 

När en process blivit stabil, bör verktyg för ständig förbättring användas till att 

hitta grundorsakerna till ineffektivitet för att sedan hitta och vidta åtgärder. 

Genom att utforma processer som inte kräver buffertlager kommer slöserier med 

resurser att bli synliga vilket föranleder insatser med förbättringsarbete från 

medarbetarna för att eliminera dessa. Den kunskap som finns inom företaget bör 

värderas högt och låt dessutom personalen få mera nödvändig utbildning. Lär av 

erfarenheter genom att standardisera de bästa metoderna och se även misstag som 

ett lärande (Liker, 2004). 

 

3.4 Toyota Production System-Huset 

TPS (Toyota Production System) är inte bara en uppsättning lean-verktyg som just-in-

time, 5S, kanban med flera. Det är ett system där alla verktyg tillsammans leder till en 

helhet som i grunden handlar om att stödja och uppmuntra människor att ständigt 

förbättra de processer de arbetar i. Tyvärr misstolkas det i många böcker och har därför 

lett till en annan uppfattning om att TPS bara är en uppsättning verktyg som möjliggör ett 

effektivare arbetssätt. Man har missat att det är människan som är i centrum genom att 

verktygens syfte har glömts bort (Liker, 2009). När Toyota började växa som företag och 

arbetsätten mognat blev uppgiften att lära ut TPS till leverantörer allt svårare. För att göra 

det enklare att förstå gjorde en elev till Taiichi Ohno vid namn Fujio Cho en enkel 
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illustration av ett hus som idag kallas ”TPS-huset”. Det finns många olika variationer av 

TPS-huset men oavsett vilken är de grundläggande principerna de samma (ibid). 

 

 
Bild 3.1 Visar TPS-huset uppbyggnad (extra ivf, 2012). 

 

Grunden i TPS-huset (Bild3.1) består av att verksamheten standardiserar arbetet för att 

lyckas få stabilitet och bedriva ett effektivt förbättringsarbete (Liker och Morgan, 2006).  

Huset består av två pelare, just-in-time (förbrukningsstyrd poduktion) som är rätt produkt 

i rätt tidpunkt och rätt volym. Det ska produceras och levereras produkter i små volymer 

med korta ledtider för att tillfredställa specifika kundbehov (Liker, 2009). Elsey och 

Fujiwara (2000) tillägger även att det är för att eliminera slöseri och annat icke-

värdeskapande moment. Just-in-time är också en filosofi där varje steg i 

produktionsprocessen ses som en kund, på så sätt kan alla steg i ledet förvänta sig att den 

innan har skickat vidare en del som den är nöjd med och i bra kvalité (Elsey och 

Fujiwara, 2000). Den andra pelaren är jidoka (kvalité). Det är mycket effektivare och 

mindre kostamt att bygga in kvalité i arbetet än att behöva reparera och inspektera i 

efterhand (Liker, 2009). Metoden fungerar som en mänsklig maskin, med hjälp av en 

sensor stoppas maskinen automatiskt vid fel och defekter utöver standard (Elsey och 

Fujiwara, 2000). Ohno (1988) jämför jidoka med en människa, när han säger att denna 

måste ha vatten, mat, motion och behöver skötas om för att fungera som bäst. När 

någonting är fel känner kroppen av det och säger ifrån och då måste problemet åtgärdas, 

precis som i en fabrik. I mitten av TPS-huset finns hjärtat i lean produktion, engagemang. 
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Det skapas genom att förbättringsarbete sker genom utgångspunkt från de anställda 

(Olhlager et al., 2012). Högst upp i huset finns det som TPS strävar efter, kundfokus och 

det ska nås genom bäst kvalité, lägst kostnad och kortast ledtid. Enligt Liker (2009) är 

varje del beroende av varandra för att huset ska fungera optimalt.  

  

”Huset är starkt bara om taket, pelarna och grunden är starka. En svag 

länk försvagar hela systemet (Liker, 2009,s.35).”  

 

3.5 Kaizen-ständiga förbättringar 

En av grunderna inom lean är kaizen, som är en filosofi, ett tankesätt med fokus på ett 

helhetstänkande (Rother, 2010). Kaizen bygger på att det ständigt ska utföras små 

förbättringar, som bättre arbetsprocesser, effektivare maskiner och utökad kompetens. 

Förbättringsarbete och kaizen handlar inte om att radikalt förändra processer inom en 

verksamhet utan mer om att sträva efter en kontinuerlig förbättring.  Målet med detta är 

att minska eller till och med att eliminera moment som inte tillför något värde i 

verksamheten, utan bara är kostnader. Det finns olika arbetsmetoder och verktyg för 

förbättringsarbetet. Verktyg för att få fram rotorsaker till uppkomna problem och för att 

undvika slöseri är 5S, 5 Why och Deminghjulet. Det är viktigt att alla medarbetarna är 

delaktiga i att ta fram passande arbetsmetoder för den egna verksamheten. Fokus ligger 

på att eliminera resursslöseri och således få mera tid till att förbättra arbetsprocesserna 

samt tillsätta värde-adderande resurser. Det gäller att arbeta processorienterat och inte 

projektbaserat (ibid). 

 

Lars Sörqvist som är forskare, konsult och rådgivare till olika verksamheter gav år 2004 

ut boken ”Ständiga förbättringar”. Denna bok baseras på hans egna erfarenheter och ger 

läsaren förståelse för hur tillvägagångssätten bör vara och vad som krävs vid ständigt 

förbättringsarbete. 

 

Det måste finnas vissa förutsättningar för att komma igång med förbättringsarbetet 

(Sörqvist, 2004). Det är av stor betydelse att ledarna har förmågan och viljan att lära sig 

hantera förändringar på ett systematiserat sätt. Det är också viktigt att ledarna kan 

uttrycka sig och förmedla budskapen om varför de olika aktiviteterna görs på ett sätt som 

alla förstår. Det gäller att de kan anpassa sättet att informera på det individuella planet för 

att alla ska förstå att det handlar om något positivt för hela verksamheten, men även för 

varje enskild medarbetare. När detta förbättringsarbete görs som en naturlig del av 



30 

 

verksamheten känner inte medarbetarna det som någon belastning utan istället leder det 

till en trygghet och stabilitet. Alla bör vara involverade i både stora och små förändringar 

för då ökar också sannolikheten att det blir något normalt och vanligt i deras arbete (ibid).  

 

Sörqvist (2004) menar att det inte ska fokuseras på bara förbättringar som verksamheten 

tjänar på, utan det är också viktigt att förändra sådant som medarbetarna ser som något 

positivt för dem själva. Det kan handla om att minimera olycksrisker, förebygga 

arbetsskador eller helt enkelt förändra arbetsmoment så att de slipper vissa ”tråkiga 

sysslor”. Det är viktigt att sätta upp mål och arbeta mot dessa. Detta gäller hela 

verksamheten såväl som gruppmål och individuella mål. Inom det egna teamet kan det 

finnas ett uppsatt mål, men som inte är något generellt för alla team. Det är av stor vikt att 

ledarna stödjer och coachar sina medarbetare under arbetets gång för att nå målen (ibid). 

 

Det finns ett flertal metoder och olika verktyg som företaget kan använda sig av för att 

medarbetarna ska kunna lämna in förbättringsförslag (Sörqvist, 2004). Det kan ske via 

möten, forum, kvalitetscirklar, elektroniska system, intervjuer och enkätundersökningar. 

Vad det gäller forum och möten så kan medarbetarna diskutera uppkomna problem och 

tillsammans hitta lösningar på dessa. Det är bra med detta arbetssätt där alla hjälps åt att 

lösa problemen. Sedan finns det nya alternativ som innebär att personalen via mail från 

ledarna/cheferna får några frågor att besvara. Cheferna/ledarna ska lyssna på sina 

medarbetare och ställa frågor om det behövs för att kunna generera förbättringsförslag. 

Det spelar ingen roll vilket system som används, huvudsaken är att enkelhet förespråkas 

(ibid). 

 

Enligt Sörqvist (2004) bör personalen uppmuntras genom olika sociala aktiviteter. Det 

kan vara en gemensam lunch eller en teamträff där medarbetarna spelar bowling eller 

brännboll. Genom dessa aktiviteter stärks sammanhållningen inom gruppen och känslan 

av samhörighet ökar. Uppnådda resultat och goda prestationer bör uppmärksammas och 

helst belönas. Som ledare är det viktigt att vara både motiverad och engagerad och denne 

ska låta medarbetarna få ta eget ansvar. Positiv feedback mår alla bra av och detta är en 

viktig faktor för att få personalen mera motiverad och det ger också en större drivkraft till 

att arbeta med förbättringar. Det ska finnas förutsättningar för ett meningsfullt arbete 

såväl som stöd och möjlighet till kompetensutveckling. En del företag anordnar speciella 

aktiviteter eller ceremonier för att uppmärksamma förbättringsarbetet. Det kan ske under 

konferenser eller andra temadagar där det delas ut priser för att belöna vissa prestationer 

(ibid).  
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Kunskap gör barriären till det okända mindre och påverkar människors attityder enligt 

Sörqvist (2004). Utbildning är inte enbart till för att ge kunskap, utan det ska även 

påverka människor, vilket kräver att utbildningsledaren bör hitta argument och andra 

exempel som kommer att påverka den aktuella målgruppen. Högre chefer och ledare ska 

utbildas först för att senare kunna agera stödjande och på ett positivt sätt påverka 

personalen. För att kunna utveckla sina kunskaper krävs det en positiv inställning till det 

område utbildningen berör. När ledningen utbildas i ”Ständiga förbättringar” är det 

viktigt att informera om vilka resultat som olika förbättringar har lett till. Det bör 

framkomma hur framgångsrika organisationer har gjort i sitt förbättringsarbete och hur 

resultatet av deras arbete blev. En annan viktig faktor som ska uppmärksammas är hur 

resultatinriktade förbättringar ska bedrivas. Efter att de högre cheferna har fått utbildning 

så är det de förbättringsansvariga, operativa cheferna, som utbildas. Deras utbildning ska 

fokusera på grundläggande problemlösningar, hur de ska finna problemområden och om 

förbättringsverktyg. De bör också utbildas i hur de ska kunna agera stödjande och på 

vilket sätt de ska samordna förbättringsarbetet. Till sist är det förbättringsledarna och 

medarbetarna som får utbildning (ibid). 

 

3.6 Kaizen verktyg 

Kaizen handlar alltså om att sträva efter en kontinuerlig förbättring (Rother, 2010). Målet 

med förbättringsarbetet är att minimera eller än bättre att eliminera moment som inte 

tillför något värde i verksamheten. För detta ändamål finns olika arbetsmetoder och 

verktyg. 5S, 5 Why och PDCA-hjulet är exempel på verktyg som kan vara till stor hjälp 

för att få fram rotorsaker till uppkomna problem och för att undvika slöseri (ibid). Dessa 

presenteras mera detaljerat här nedan. 

 

3.6.1 5S 

5S är ett av de verktyg som används i lean men som även stärker gruppens teamarbete 

(Liker, 2009). 5S (sortera, strukturera, städa, standardisera och skapa vana/självdisciplin) 

betstår av ett antal åtgärder för att eliminera slöseri som orsakar misstag, fel och 

personskador. Det som är svårast att genomföra är det femte s:et, ”skapa 

vana/självdisciplin” för att det är detta steg som får alla de föregående att fungera. I detta 

steg gäller det att upprätthålla motivationen hos personalen och få dem att ständigt 

förbättra deras arbetssätt och arbetsmiljön genom att lägga vikt på utbildningar, övningar 

och belöningar (ibid). 
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Meningen med lean är att eliminera slöseri och det delas upp i fem steg. Detta beskrivs 

enligt Osada (1991) på följande vis: 

 

Sortera - Seri. Det första steget är att rensa bort allt som kan karaktäriseras som onödigt. 

De verktyg och material som används ofta ska vara lättillgängliga medan det som sällan 

används kan placeras på större avstånd. Verktyg som aldrig används bör kastas. Detta 

första steg tar i regel relativt lång tid och huvudmålet är att ta bort alla onödiga verktyg 

som i praktiken endast ockuperar plats. 

 

Strukturera - Setion. Verktygen ska vara på rätt ställe och den markerade platsen skall 

vara enkel för åtkomst, för att eliminera tiden som annars hade gått förlorad vid sökande 

av verktyg. Kvalitet och säkerhet ska även räknas in vid placering av verktyg. 

 

Städa - Seiso. Städa och rengör arbetsplatsen så att skräp, smuts och andra föremål som 

inte har något där att göra ska tas bort för att få en ren och felfri arbetsmiljö. Städning kan 

även ses som en inspektion då det inte ska finnas annat än det som faktiskt tillhör 

arbetsplatsen. 

 

Standardisera - Seiketsu. Detta steg handlar om att göra de tidigare förbättringarna till 

standard. Fortsätt att hålla det rent och snyggt i omgivningen. Nyskapande och visuell 

styrning används för att behålla en standard.  

 

Skapa vana/självdisciplin - Shitsuke. Skapa vana och självdisciplin genom att lära 

personalen vad som skall göras och på så sätt bryta dåliga vanor och skapa goda istället.  

Detta ses som det svåraste steget att ta eftersom personer, särskilt yngre medarbetare får 

känslan av att de är tvingade att följa ett visst beteendemönster. 

 

Enligt Liker (2009) fungerar 5S bäst om det används en standardiserad 

redovisningsblankett för att se att laget följer programmet. Denna fylls då i till exempel 

en gång i månaden av varje lag och chefen ger en symbolisk belöning till det lag som 

lyckas bäst.  

 

3.6.2 PDCA 

PDCA (Plan-Do-Check-Act) är en vetenskaplig metod där hypoteser testas med den 

samlade informationen från observationer (Rother, 2010). PDCA är en hörnsten i arbetet 
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med ständiga förbättringar som med japanska termer kallas kaizen (Liker, 2009). Toyota 

har tagit denna metod ett steg längre och lagt till ”go and see” som på svenska betyder 

”gå och se” eftersom de anser att det är viktigt att göra det i varje steg. Med tiden ändras 

situationen och därför är det viktigt att alltid se efter hur det verkliga scenariot ser ut just 

nu för att bättre förstå det. Om du bara ”går och ser” en gång så finns risken att du 

kommer allt längre bort från den verkliga situationen (Rother, 2010). PDCA kallas även 

Shewharts-cykel eller Demings-cykel (Pyzdek, 2001). 

 

Plan - Planera. Bestäm mål för vad processen ska leda till och vad som behövs ändras 

för att uppnå dem (Womack och Jones, 2005).  Det är viktigt att utveckla simpla, visuella 

mått av det aktuella resultatet så alla kan se och komma överens, annars bygger 

planeringen på en illusion (Womack, 2011). 

 

Do - Gör. Genomför de förändringar som är planerade (Womack och Jones, 2005). Den 

delen kommer att lyckas om varje del av planen är lättbegriplig för alla. Toyota använder 

sig av ett A3 papper som en metod för att beskriva så att alla ska förstå (Womack, 2011). 

 

Check - Kontrollera. Jämför det verkliga utfallet mot det förväntade målet (Rother, 

2010). Denna del har en avgörande betydelse men ignoreras i allmänhet, om det inte finns 

standardiserade metoder för att mäta resultatet är det ingen mening att driftsätta en plan 

(Womack, 2011).  

 

Act - Agera. Efter alla steg är gjorda är det dags att bestämma om man ska fortsätta med 

de ändringar som vidtagits eller börja om och göra en ny PDCA cykel om det har tagit för 

mycket tid, varit svårt att genomföra eller inte lett till någon förbättring (Tapping, 2010). 

Detta steg kräver effektiv problemlösning för att kunna förstå varför inte planen uppnår 

det önskade resultatet. Det är sällan det verkliga utfallet blir exakt som det planerade 

utfallet (Womack, 2011). 

 

3.6.3 5 Why - Fem varför metoden 

”När ett problem uppstår, om vårt sökande efter orsaken inte är noggrann, 

kan de åtgärder som vidtagits vara ur fokus. Därför frågar vi oss varför 

upprepande gånger. Detta är den vetenskapliga grunden till Toyota 

Production System” (Ohno, 1988,s.18). 
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Fem varför metoden kom från TPS grundare, Taiichi Ohno. När ett problem upptäcks ska 

man fråga sig själv varför, fem gånger (Ohno, 1988). Metoden är simpel och används för 

att komma åt rotorsaken till problemet och där av att kunna lyfta upp grundproblemet till 

ytan. Metoden kan även användas för att hitta icke-värdeskapande aktiviteter. Den är 

också mycket användbar när man jobbar med kaizen då majoriteten i gruppen är ovan 

med att en process undersöks. När något inte fungerar så är det enligt teorin det första 

varför man ställer sig sällan är rotorsaken till felet, därför upprepar man varför ett antal 

gånger för att komma åt de verkliga problemen (Gilpatrick och Furlong, 2004). De fem 

varför kan frågas enligt Ohno (1988, s.17) på följande sätt: 

1. Varför slutade maskinen fungera? 

För att det var en överbelastning och säkringen gick. 

2. Varför fanns det en överbelastning? 

För att lagret inte var tillräckligt smord. 

3. Varför var den inte tillräckligt smord? 

För att smörjpumpen inte pumpade tillräckligt. 

4. Varför pumpade den inte tillräckligt? 

För att axeln till pumpen var sliten och skramlade. 

5. Varför var axeln utsliten? 

För att det fanns inget filter och metal skrot kom in. 

Genom att ställa frågan varför fem gånger har man nu hittat att orsaken inte ligger i 

pumpen eller axeln vilket man kanske skulle ha bytt ut och fått samma problem igen i 

framtiden (ibid).   

 

Det är bra att arbeta i team när metoden används för att få en djupare förståelse i 

problemet men det är väldigt viktigt att man är strikt och håller sig till problemet för att 

inte sväva bort och komma in på annat. Därför rekommenderas det starkt att man har en 

handledare som fokuserar och ser till att teamet inte hamnar i en cirkel med en 

ifrågasättande process och tappar bort fokuset (Pojasek, 2000). 

 

Enligt Pojasek (2000) har fem varför metoden fyra steg: 

1. Sätt ihop ett team, identifiera problem, få problemet förklarat eller iaktta 

problemet och diskutera med teamet. 

2. Fråga ställes: Varför hände detta? Alla orsaker som kan förekomma tas upp. 

3. För varje orsak som identifieras, frågas "varför hände detta?" igen. Följ upp 

sannolika svar och när det inte går att fråga varför något mer så är rotorsaken 

funnen. 
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4. Diskutera med teamet om lösningar och motåtgärder för att fastställa att 

orsaken ska hittas. 

Pojasek (2000) noterar även att för komplicerade problem kan fem varför metoden inte 

vara tillräcklig för att finna lösningar till orsakerna. Då kan det vara nödvändigt att 

använda ett orsak-verkan-diagram för att visa hur orsakerna hänger ihop med varandra 

och hur de individuellt påverkar problemet som teamet står för. 

 

3.7 Muda, muri och mura 

Muda, är en aktivitet som är ett slöseri för att den är icke-värdeskapande för 

slutanvändaren men som förbrukar resurser (Womak, 2011). 

Människor förknippar ofta lean med att eliminera muda, men att bara arbeta med muda 

ger inte en klar bild av vad lean handlar om. I det verkliga leanarbetet finns det tre typer 

av muda (Bild 3.2) vilket ofta glömts bort, även kallad de the three Ms, muda, mura och 

muri (Morgan och Liker 2006). The three Ms beskrivs enligt Morgan och Liker (2006) på 

följande vis: 

 

1. Muda (icke-värdeskapande). Är den mest kända av de tre M:en och består av de 

sju slöserierna inom Toyota Production System. En aktivitet där ledtiden är 

förlängd och en extra kostnad tillkommer på produkten, som inte kunden är villig 

att betala för, kallas för muda. 

 

2. Muri (överbelasta). Muri kan ses som motsatsen till muda. Muri är att 

pusha/belasta en maskin, process eller en människa över dess egna gränser. Att 

överskrida dessa gränser på människor kan leda till säkerhetsrisker och minskad 

arbetsvilja vilket kan leda till försämrad kvalité. Maskiner som blir överbelastade 

orsakar haverier och defekter medan en process kan leda till fel i ett senare led 

eller omarbetningar.  

3. Mura (ojämnheter). I normal produktion är arbetsflödet ojämnt, ibland är det 

mera jobb än vad det finns personal eller maskiner för, eller så står maskiner stilla 

och personalen utan jobb. Ojämnheter är ett resultat av oregelbundet 

produktionsschema eller växlande produktionsvolymer, orsakad av interna 

problem som till exempel datorhaveri eller felaktig information. Muda blir då ett 

resultat av mura. När produktionsvolymen varierar är det viktigt att alltid ha 

materialet, utrustningen samt personalen för den högsta produktionstakten även 

fast medelvolymen är lägre.  
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Bild 3.2 Bilden visar övergripande på vad muda, mura och muri innebär (the lean egde, 

2012). 

 

Toyota har kommit fram till sju typer av slöserier som de ständigt försöker eliminera från 

sina processer, men Liker (2009) har lagt till en åttonde och definierar dessa så här:  

 

1. Överproduktion. Slöseri skapas genom att producera mer än vad som behövs 

vilket leder till högre lagersaldo, överbemanning och onödiga kostnader för 

lagerhållning och transport.  

 

2. Väntan. Väntan på att något ska hända, detta kan vara väntan på material, 

utrustning, verktyg, information, delar, slut på ordar, förseningar med flera. 

 

3. Onödiga transporter eller förflyttningar. Det kan vara förflyttningar av 

produkter i arbete (PIA), ineffektiva transporter, omplacera material eller färdigt 

gods in eller ut ur lager eller mellan processer. 

 

4. Överarbeta eller omarbeta. Slöseri uppstår vid eftersträvan av produkter med 

högre kvalitet eftersom där vidtas onödiga processer, användning av dåliga 

verktyg samt dålig produktutformning.  
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5. Onödigt stora lager. Stora lager av material, PIA och färdigt gods orsakar längre 

ledtider, skadat gods, transport och lagerkostnader samt förseningar. 

 

6. Onödiga arbetsmoment. Alla former av onödiga rörelser som anställda gör under 

ett arbetsmoment är slöseri. 

 

7. Defekter. Produktion av defekta komponenter som behöver repareras, omarbetas 

eller kontroller är en slöseri handling. 

 

8. Outnyttjad kreativitet hos de anställda. Icke engagerad ledning som inte lyssnar 

på sina anställdas tankar och idéer missar möjligheterna till förbättringar och 

möjligheten att ta lärdom av dessa.  

 

Taiichi Ohno konstaterade att överproduktion var grunden till slöseri eftersom den var 

den största orsaken till de övriga slöserierna (Liker, 2009). Eftersom originalet av de sju 

slöserierna var skapad inom Toyota så har många företag ändrat och lagt till sina egna 

typer av slöserier, till exempel misslyckande av att utnyttja människors potential och 

ineffektiva system (Katō och Smalley, 2010). 

 

3.8 Six sigma 

Six sigma är byggd utifrån Toyota Quality Management (TQM) filosofi, som var att 

fokusera på kvalitet istället för bara kostnader (Liker och Hoseus, 2008). Under 1980-

talet introducerade Motorola begreppet six sigma som ett namn på deras 

förbättringsprogram och det är en sammanställning av verktyg och arbetsätt där målet är 

att få en mätbar reduktion av oönskad variation. Det är ett arbetssätt där användningen av 

statistiska metoder på ett systematiskt sätt för att ta hjälp av fakta för att förbättra och 

uppnå målet som kan leda till kostnadsreduktion och ökad kundtillfredsställelse. Det kan 

även leda till två andra förbättringar, den ena är leveranssäkerhet som i sin tur kan leda 

till minskade kundirritationer när kunderna får produkten eller tjänsten i tid. Den andra är 

en effektivare process som kan ge stora kostnadsreduktioner (Bergman och Klefsjö, 

2007). Pande och Holpp (2002) menar att med six sigma kommer kunden först och med 

hjälp av insamlad data och fakta går det att komma fram till bättre lösningar för att:  

 Öka kundes tillfredställning 

 Minska ledtider 

 Minska defekter  
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Genom att förbättra sig på dessa punkter kan det leda till kostnadsbesparingar för 

företaget och möjlighet att ta del av nya marknadsandelar, men även gott rykte för 

produkter med hög kvalitet och service. Eftersom det är ett mätbart resultat kan det räknas 

i procentsats för att visa vilken sigma nivå organisationen befinner sig i. För att uppnå six 

sigma räcker det inte att ha 99,4% (four sigma) i felfria produkter, utan för att komma 

upp till six sigma behövs en procentsats på hela 99,9997%. Detta skulle motsvara att på 

en miljon tillverkade produkter får det högst vara 3,4 stycken defekta. Förhoppningarna 

är att få människor och processer att sträva efter felfria produkter eller tjänster (Pande och 

Holpp, 2002). För att visa vad det innebär att acceptera att 99% är tillräckligt skulle enligt 

Bergman och Klefsjö (2007, s.46) följande konsekvenser kunna hända: 

 Nio felstavade ord per sida i Din dagstidning. 

 Nästan fyra gånger per år blir du utan morgontidning. 

 Du skulle vara utan elström, vatten eller värme ca 15 minuter varje dag. 

 Minst 8500 felskrivna läkemedelsrecept varje år. 

 Omkring 3000 checkar per dag dras från fel konto. 

 Cirka 23 700 gireringar skulle dagligen göras till fel konto. 

 Drickvattnet i vattenledningssystemet skulle vara otjänligt ca 1 timme per månad. 

 

Det finns många faktorer som har lett till att six sigma har blivit framgångsrikt, genererat 

stora kostnadsbesparingar och att intresset har ökat de senaste åren. En av dessa faktorer 

är det som nämnts tidigare att identifiera orsaker till variationer genom ett systematiskt 

utnyttjande av arbetssätt och verktyg, en annan faktor är resultatorienteringen. 

Programmet kräver stor kunskap och personer måste utbildas för att kunna genomföra 

förändringar och under hela programmet kommer fokuset att ligga på resultat (Bergman 

och Klefsjö, 2007).  

 

Det finns olika roller i programmet enligt Pande och Holpp (2002)  som är viktiga och 

dessa är.  

 

Black Belt: Denna person anses vara den viktigaste då det är denna som ska leda 

förbättringsprojekt i organisationen på heltid. Personen ska inspirera, delegera, skapa 

teamkänsla och coacha medarbetarna för att leda projektet mot ett lyckat resultat samt 

vara expert på förbättringsverktyg för att kunna lösa problem. De ska vara utbildade eller 

ha erfarenhet av problemlösningsmetodik, statistiska metoder för datainsamling och 

analys men även vara en god projektledare.  
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Master Black Belt: Denna fungerar som ett stöd och en mentor för alla Black Belt för att 

se till att de ligger rätt i tidsplanen och uppnår alla delmål samt hjälper till med analyser, 

datainsamling och kommunikation med de högre uppsatta i organisationen. De är oftast 

experter på six sigma analysmetoder och har ingenjörsexamen i teknik eller ekonomi.  

 

Green Belt: Denna person har utbildning näst intill likt Black Belt men skillnaden är att 

personen har ett normalt arbete men ska även hjälpa Black Belt. Denne ska också se till 

att de nya koncepten och verktygen sköts i det dagliga arbetet.  

 

Champion: Ofta är det en som sitter i styrelsen eller en viktig chef som blir Champion 

och personen blir ytterst ansvarig för hela projektet, vars roll sänder ett viktigt 

meddelande i organisationen. Den ansvarar även för att projektet går mot målet och styr 

in det i rätt rikting om det kommer för långt ifrån målet, förser med resurser, pengar och 

tid. Oftast får dessa personer minst utbildning och förberedelser och kan därför bli den 

svagaste punkten i six sigma beroende på hur det sköts och om personen har tidigare 

utbildningar eller erfarenhet.  

 

Implementations leader: Det är ofta den som jobbar under Vd:n och kan kallas för Vice 

president över six sigma. Denna roll kräver väldigt mycket av personen, för det gäller att 

ha hög stresstålighet då ansvaret är enormt stort eftersom du jobbar mot höga krav med 

kortsiktiga mål och långsiktiga visioner. Individen skall vara professionell på 

organisationsförbättringar eller kvalitet eller väldigt omtyckt inom organisationen och ha 

flera års erfarenheter, ett starkt ledarskap och ytterst bra administrativa egenskaper. Det är 

bara en temporär position, individen bör bytas ut efter några år och då ta in någon ny för 

ett nytt utmanande (Pande och Holpp, 2002).  

 

Att ta sig an ett nytt sätt att arbeta med six sigma kan vara skrämmande. Samtidigt som 

det är spännande är det inte många som har ångrat sig att de tog på sig de nya rollerna 

trots att det krävdes mycket energi och var ansträngande samt utmanande (Pande och 

Holpp, 2002).  
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3.9 Ledarskap 

Kotter (2001) skriver i sin artikel om skillnader mellan management och leadership. I 

dagens samhälle, som hela tiden förändras fungerar det inte med bara bra chefer. Det 

räcker inte heller med att ha enbart ett bra ledarskap. Dessa två funktioner ska 

kompletteras för största framgång. Svårigheten är att balansera dessa på bästa sätt för 

olika organisationer. Enligt Kotter (2001) ska en ledare förbereda organisationer för 

förändringar och stötta dem genom det.  

 

Det här anser Kotter (2001) vara skillnaden mellan management och leadership. 

Medan cheferna står för hanteringen av komplexiteten, så ska ett ledarskap hantera 

förändringarna. Planering, budgetering, sätta upp mål och visioner för företaget tar 

cheferna hand om. Ledarskapet uppgift är då att kunna styra medarbetarna i den 

riktningen. Det är chefernas sak att organisera, strukturera och fixa personal med rätt 

kompetens (ibid).  

 

Ett bra ledarskap måste på ett trovärdigt sätt kunna få andra att tro på de budskap man 

lägger fram (Kotter, 2001). Cheferna styr verksamheten, genom att strukturera upp 

arbetet. För att få människor att göra sitt jobb behöver de motiveras och inspireras. Ett 

ledarskap gör detta genom att stödja, coacha och ge feedback. Medarbetarna får genom 

detta arbetssätt en bättre självkänsla, som i sin tur gör att sysslorna känns mera 

motiverade. Genom att våga prova något nytt och ta lärdom av både framgångar och 

motgångar, så utvecklar man större perspektiv och breddar sina ledaregenskaper. 

Decentralisering är viktigt i detta sammanhang för att alla ska få inflytande. Företaget bör 

också delas in i mindre arbetsgrupper/team med en ledare för varje enhet. Det är lättare 

att coacha tio stycken medarbetare än 50. Ledaren kan då uppnå nära relationer med varje 

individ. Det är viktigt att kunna upptäcka ledarpotential hos nya medarbetare för att sedan 

kunna vidareutveckla dem på bästa sätt. Ledarna ska vårdas och ges ständiga möjligheter 

till vidareutveckling. Det kan vara utbildningar, men än viktigare att de i sin tur blir 

coachade och får feedback på sina handlingar. Kotter (2001) menar vidare att dessa 

strategier bidrar till en bättre företagskultur. Medarbetarna värdesätter ett starkt ledarskap 

och att de har inflytande i sitt arbete i företaget. På så sätt ökar trivseln och sysslorna 

känns mera meningsfulla. När alla får vara delaktiga och alla strävar efter samma mål, 

hjälps man åt att skapa en bättre kultur hos företaget (ibid). 
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Toyotas produktionssystem är känt världen över och många företag vill kopiera detta 

(Spears, 2004). Tyvärr så är det ytterst få som lyckas. Problemet verkar delvis bero på att 

man lägger fokus på deras verktyg, som kanban och kaizen. Toyotas grundläggande 

principer och regler är inte lika lätta att kopiera och således glöms den mänskliga faktorn 

bort. Toyota utbildar all sin nya personal genom att låta dem utföra det praktiska arbetet 

med en stödjande mentor. Genom det här sättet att arbeta lär de sig Toyota Production 

System (ibid). 

 

Spears (2004) har i sin artikel lyckats identifiera fyra olika principer hos Toyota.  

1. Det finns inget substitut för direkt observation. Man lär sig produktionssystemet 

bäst genom att studera människorna, maskinerna och deras interaktion. På så sätt 

kan det lättare upptäckas små fel och brister i produktionen. När en medarbetare 

ser saker med egna ögon får denne större förståelse för det än om han bara läst 

teorin bakom det hela. Med det följer att det praktiska arbetet ger en bättre 

förmåga att identifiera problem och lösa dessa.   

 

2. Föreslagna ändringar ska alltid struktureras som experiment. Det är nödvändigt 

för att kunna förstå både problemet och lösningen. På så vis kan man reda ut 

rotorsaken till de problem som uppstår. 

 

3. Medarbetare och chefer bör experimentera så ofta som möjligt. Det är bättre att 

göra många små förändringar än några stora. Det är inte bra att vänta tills det 

uppstår stora problem och då reda ut dessa. Då kan det bli kostsamt och risken är 

stor att man inte går till botten med problemet och finner rotorsaken till detta. De 

ständiga förändringarna/förbättringarna ska övas som processer. Dessa 

processarbeten ska observeras och därefter ska slutsatser uppnås. Om det uppstår 

misstag så ger dessa inte så allvarliga konsekvenser. Då vågar man också prova 

nya saker och lära sig mera genom att experimentera. Med det följer ständiga 

processförbättringar.  

 

4. Chefer bör coacha, inte fixa. Eftersom Toyota låter alla nya medarbetare ha en 

mentor som stöttar, coachar och hjälper så har de byggt upp ett unikt förhållande 

mellan medarbetarna och cheferna. Interaktion sker hela tiden mellan 

medarbetare och chefer på lägre nivåer. De högre uppsatta cheferna fungerar mer 

som teknisk expertis och hjälper till med de resurser som behövs (ibid). 
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3.9.1 Chefer kontra ledare 

Geller (2002) menar att det krävs mycket av de ledare som ska klara av att övervinna 

medarbetarnas motstånd till förändringar. Vidare säger Geller (2002) att ledarskap 

innebär att kunna hantera situationen på ett sätt som påverkar medarbetarna i den riktning 

som gynnar både den enskilda individen och hela organisationen. Ledare fokuserar på 

processen som helhet och inte, som cheferna, bara på produktionen och dess resultat. Ett 

nära samarbete och diskussioner med medarbetarna gör att alla blir medvetna om hela 

processen och vad som behövs för att nå resultaten. När förbättringar görs så känner 

medarbetarna att de har fått ”lön för mödan”. De känner sig personligt ansvariga för 

arbetet och motiverade för fortsatt förbättringsarbete (ibid).  

 

Chefer motiverar sina medarbetare genom att ange konsekvenserna om vissa mål uppnås 

(Geller, 2002). Ledarna hjälper istället medarbetarna att förstå hur viktiga deras insatser 

är och får de enskilda individerna att se och uppskatta de positiva konsekvenserna av 

deras handlingar. Ett bra ledarskap är medvetet om att människor är motiverade till att 

vilja lära sig nya saker och utvecklas. Ledarens uppgift blir då att hjälpa sina medarbetare 

att få den kompetensutveckling de behöver för att kunna sträva efter mål som även känns 

meningsfulla. En god ledare inser också vikten av att ge feedback på medarbetarnas 

prestationer. Både positiva och negativa erfarenheter behöver diskuteras och lyftas fram 

för att kunna göra saker bättre eller annorlunda. När medarbetarna får beröm och känner 

att de gjort något bra så motiveras de för vidare prestationer. Ledarna ser till att träning 

föregås av utbildning så att medarbetarna känner sig trygga i sina arbetssituationer (ibid).  

 

Chefer ger direktiv om vad som ska göras medan ledarna istället lägger fram olika motiv 

till varför det ska göras (Geller, 2002). Ett bra ledarskap lyfter fram självtilliten hos sina 

medarbetare. De påvisar vilka effekter deras olika handlingar för med sig. På så vis får 

ledaren medarbetarna att inse att de kan hantera situationen. En bra ledare anpassar 

produktionsprinciper till individuella arbetsmoment i samråd med vederbörande. Alla är 

inte lika duktiga på samma saker. Därför är det viktigt att kunna se skillnader och 

egenskaper hos medarbetarna. Ledaren lyssnar först och talar sedan, medan chefen talar 

först och lyssnar sedan. Ett aktivt lyssnande är väldigt viktigt för att kunna komma fram 

till förändringar och förbättringar. Medarbetarna måste först få säga vad de tycker och 

tänker. Därefter kan ledaren komma med idéer och förslag. Ledaren motiverar 

medarbetarna på en rimlig nivå för att kunna nå målen. Sedan erbjuds möjligheter för att 

aktiviteterna ska passa varje enskild individ. Medarbetarna får vara delaktiga i 

planeringen och känner sig motiverade av egen vilja och inte tvingade att utföra arbetet. 
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En god ledare påvisar flera möjligheter för att främja personliga val. Detta medför att en 

känsla av egenkontroll infinner sig. Detta leder i sin tur till att människan är mån om att 

förbättra andras välfärd också (ibid).  

 

Ledare inleder processer med att tala om vad de förväntar sig av sina medarbetare (Geller, 

2002). Detta leder till att de tar eget initiativ och känner sig motiverade för uppgiften. En 

god ledare främjar innovationer. Denne lyssnar på medarbetarnas förslag och idéer och 

ser till att tillhandahålla de resurser som behövs. En ledare kräver inte omedelbara resultat 

som cheferna. De stödjer verksamheten på ett mer långsiktigt sätt. Det leder till att 

medarbetarna inspireras till att vara självstyrda och ansvarstagande. Ledaren ser 

människors olika färdigheter och anpassar olika arbetsmoment individuellt. En god ledare 

ska vara empatisk och flexibel. Det är viktigt att kunna förstå andra människors 

perspektiv innan råd och stöd ges. Därför ska en bra ledare både lyssna på och leda sina 

medarbetare med empati. Flexibilitet krävs för att kunna hantera olika individer på ett sätt 

som passar dem. Ledare bygger även upp nära relationer med sina medarbetare och 

underhåller dessa genom regelbundna diskussioner och utvärderingar (ibid). 

 

Geller (2002) menar att det finns fyra olika metoder av ledarskap, coachande, 

delegerande, lärorikt och stödjande. Den coachande ledaren lägger fram en plan med 

olika aktiviteter som behövs för att lösa uppgiften. Sedan finns han där som en stödjande 

resurs under arbetets gång. Uppföljning krävs för att få dem i rätt riktning. Dessutom är 

det mycket viktigt att ledaren ger feedback. En delegerande ledare låter medarbetarna 

själva fatta beslut, men är ändå den ytterst ansvarige. Den lärorike ledaren ser arbetet som 

ett lärande och lärandet som arbete. Genom att utgå ifrån vad som ska läras, när något ska 

göras så intas ett mera positivt förhållningssätt. En stödjande ledare skapar en 

arbetskultur där ömsesidigt förtroende, öppenhet, lagarbete och utbildning värderas högt. 

När alla medarbetare samarbetar och arbetar mot samma mål så är alla villiga att göra vad 

som krävs. Ömsesidig tillit och respekt bygger upp en bra arbetsmoral (ibid). 

 

3.10 Framgångsfaktorer  

Här presenteras olika faktorer som kan bidra till ett framgångsrikt förbättringsarbete 

utifrån olika författares åsikter. 

 

Egentligen så finns det inget svar på hur man påbörjar sitt förbättringsarbete (Rother, 

2010). Arbetet måste anpassas till den egna verksamheten. Den dagliga arbetsprocessen, 
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rutiner och arbetssätt ses över, för att sedan försöka identifiera vart eventuella flaskhalsar 

finns och vart problem uppstår. Dessutom ska de processer som fungerar kontrolleras för 

att kunna göra dem än mera effektiva. Kaizen kräver en tillgänglig och engagerande 

ledning, som sätter upp mål och delmål för att få alla medarbetare att arbeta åt samma 

håll. Efter att problem har identifierats så försöker man komma fram till nya lösningar 

och här krävs det mer kunskap inom lean, kaizen, olika metoder och verktyg som kan 

användas. Detta behövs för att kunna förbättra arbetsprocesserna med det kontinuerliga 

förbättringsarbetet (ibid). 

 

Det krävs en tydlig handlingsplan för hur förbättringar ska ske och vem som ansvarar för 

genomförandet när alla medarbetare ska jobba med förbättringsarbete (Spear och Bowen, 

1999). De metoder som används för ändamålet är lika viktiga som de medförda 

resultaten. Förbättringsarbetet bör utföras vid lägsta möjliga organisatoriska nivå. Det är 

alltså medarbetarna på verkstadsgolvet som ska arbeta med dessa. Till hjälp ska de ha en 

handledande mentor som stödjer och coachar. Eftersom personalen är företagens 

viktigaste tillgångar bör det investeras i den. Genom att utbilda medarbetarna och låta de 

utvecklas ökas också konkurrenskraften. Det är viktigt att ha mål med förbättringsarbetet 

som handlar om att uppnå perfektion. Perfektion beskrivs enklast i form av en vision som 

är tydligt definierad gällande företagets ideala verksamhet. Ständiga förbättringar grundar 

sig på en filosofi som handlar om att bli mera effektiv och att nå större framgångar. De 

verktyg som används bör ses som tillfälliga metoder för problemlösning (ibid). 

 

För att lyckas med förändrings- och förbättringsarbeten menar Kotter och Schlesinger 

(2008) att det är viktigt att lägga stor vikt vid att förklara för sin personal varför en 

förändring/förbättring bör göras. Det gäller även att fokusera på rätt saker. Det finns 

personer som vid ett förändrings- eller förbättringsprojekt endast fokuserar på sin egen 

vinning, istället för att se till helheten och arbeta för att hela organisationen skall bli bättre 

(ibid).  

 

Enligt Sörqvist (2004) är det ledningen uppgift att driva fram, efterfråga förbättringar och 

lägga fram önskade resultat medan medarbetarna ska genomföra förbättringsarbetet. Det 

är mycket viktigt och nödvändigt att utveckla en för företaget anpassad 

förbättringsstruktur. Genom att utgå från den egna verksamhetens historiska kultur och 

arbetssätt ska det skapas tydliga roller och dessutom avsättas tid för förbättringsarbetet. 

De chefer eller ledare som driver och stödjer förbättringsarbetet har stor inverkan på hur 

framgångsrikt det blir. För att kunna hantera arbetet med förbättringar krävs det alltså att 

ledarna har de förmågor och kunskaper som krävs. Cheferna bör också vara auktoritära i 
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sitt sätt att leda för att få förbättringsarbetet prioriterat. Det ska finnas mål för 

förbättringsarbetet och dessa bör även omfatta kundernas behov, vilket leder till ett ökat 

kundvärde. För att förbättringsarbetet ska kunna bli framgångsrikt krävs en 

handlingsplan, verktyg som hjälp vid problemlösningar och kontinuerlig uppföljning av 

arbetet. Det gäller att fokusera på att identifiera och lösa återkommande problem, de som 

har störst ekonomisk betydelse istället för att lägga tid på något enstaka tillfälligt 

problem. Det krävs att alla i företaget har relevant kunskap om hur det fungerar och på 

vilket sätt arbetet ska fortlöpa med ständiga förbättringar. Utökad kompetens i form av 

utbildningar är viktigt för samtliga inom verksamheten, både för ledningen och för 

medarbetarna. Uppföljning är mycket viktigt i det här sammanhanget för att kunna 

synliggöra framgångarna med förbättringsarbetet. Detta leder också till att det skapas ett 

engagemang bland personalen för ett fortsatt förbättringsarbete (ibid). 

 

Emiliani (2006) menar att när lean tillämpas på rätt sätt kommer eventuella brister i 

systemet snabbt upp till ytan. Hos företag som lyckats införa lean har en betydande 

förbättring visats gällande företagets resultat, det tekniska samt gällande mänskliga 

faktorer. Nyckeln bakom att dessa företag lyckats är att toppcheferna varit delaktiga i 

leanarbetet samt konsekvent tillämpat båda principerna som det bygger på, ”continuous 

improvement” och ”respect for people”. I företag som redan är etablerade är det svårare 

att införa lean då det kräver en betydande förändring i tankesätt samt i det dagliga arbetet 

för både medarbetare och chefer. Men det finns företag som lyckats och som därmed 

visar att det är möjligt. För att lyckas är det viktigt att toppcheferna verkligen förstår 

betydelsen av kaizen som innebär ”change for the better” samt de två grundläggande 

principerna ”continuous improvement” och ”respect for people” (ibid). 

 

Beer et al (2005) menar att det går att övervinna hindrande faktorer och vända det till 

framgångsfaktorer istället genom att systematiskt förbättra organisationens tänkande. 

Detta görs bäst genom att alla tillsammans utvecklar riktlinjer gällande hur det bör vara 

på arbetsplatsen samt hur de bör agera vid förändrings-/förbättringsarbeten. 

 

Detta har Beer et al (2005) sammanfattat i sju punkter:  

1. Samordning mellan team, funktioner och avdelningar så att arbetet blir så 

effektivt som möjligt mot ett gemensamt mål. 

2. Söka medarbetare med teknisk kompetens och goda ledaregenskaper som enkelt 

kan anpassa sig till förändringar 

3. Engagemang och ansvarstagande från varje medarbetare är avgörande om 

organisationen ska uppnå målet vid ett förändringsarbete.  
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4. Kommunikation (vertikalt, horisontellt och mellan alla berörda parter) gör klarhet 

i vad, varför och hur saker och ting måste göras. 

5. Konflikthantering bidrar till att upprätthålla goda relationer inom organisationen. 

6. Uppmuntrad kreativitet på olika nivåer i organisationen ökar nya sätt att lösa 

problem.  

7. Kapacitetsstyrningen motsvarar de ekonomiska och mänskliga resurserna 

(kompetens, kunskap) med förbättringsarbetet.  

 

Enligt Beer et al (2005) går det att uppnå framgångsrika organisatoriska förändringar om 

medarbetarna informeras och utbildas enligt de sju punkterna ovan. Cheferna/ledarna bör 

även ta sig tid för medarbetarna och ta till vara på varje medarbetares styrkor och 

svagheter vid ett förändringsarbete. De bör även sätta upp en realistisk tidsplan och stötta 

dem genom hela processen. Väljer företag att arbeta enligt denna filosofi kan flera 

framgångsrika förbättringsprojekt uppnås (ibid). 

 

3.11 Hindrande faktorer vid förbättringsarbete 

Här presenteras olika faktorer som upplevs som hinder vid förbättringsarbete utifrån olika 

författares åsikter. 

 

Många företag försöker efterlikna Toyota men det är dock väldigt få som lyckas. Bhasin 

och Burcher (2006) säger om detta att andelen företag som lyckas med att införa lean 

endast är 10 % eller mindre. Bhasin och Burcher (2006) hänvisar sedan till Sohal och 

Eggleston (1994, p.8) som säger att endast 10 % av företagen har förstått filosofin bakom 

lean. Problemet beror enligt Bhasin och Burcher (2006) på att organisationer ofta ser lean 

som en process när de istället bör se det som en filosofi.  

  

Ett problem som Emiliani (2006) belyser är att en av Toyotas grundläggande principer, 

”respect for people”, länge varit okänd, ignorerad eller missförstådd av chefer utanför 

Toyota. År 2001 publicerades dock ett internt dokument på 13 sidor kallat ”The Toyota 

Way”, i vilket Toyotas två grundläggande principer ”continuous improvement” och 

”respect for people” beskrivs detaljerat. Dokumentet avslöjar även uttalade och outtalade 

föreställningar som länge väglett chefernas tänkande. Detta dokument är dock inte 

offentligt men en stor del av innehållet finns i en bok skriven av Liker (2004) med samma 

namn (”The Toyota Way”). Medvetenheten gällande principen ”respect for people” har 

genom publikationen av detta dokument ökat även bland folk utanför Toyota. 
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Ett korrekt utövande av Toyota Management System (Lean Management) kräver en 

medvetenhet om, samt praktiskt utförande av, båda Toyotas grundläggande principer 

(Liker, 2004). De flesta chefer praktiserar dock endast principen ”continuous 

improvement”, vilket kraftigt begränsar den grad av förbättring som kan uppnås. Det är 

nämligen tack vare principen, ”respect for people” som den första fungerar 

tillfredställande. Genom att tillämpa båda principerna samtidigt kan slöseri elimineras. 

Slöseri är här definierat som aktiviteter och beteenden som ökar kostnaderna men inte 

värdet för slutkunden (ibid). 

 

Enligt Kotter och Schlesinger (2008) är det svårt med förändringsarbeten då det ställer 

höga krav på cheferna/ledarna att få medarbetare att bli motiverade och se förändringar 

som något positivt och meningsfullt, istället för att se det som något dåligt eller hotfullt. 

Om inte de anställda är med på vad som ska göras finns det en stor risk att förändringen 

blir kortvarig. Bryts inte de gamla mönstren är risken stor att de åter står på ruta ett. Vid 

förändrings-/förbättringsarbete ska tvång och hot undvikas. Det kan vara uttalade eller 

outtalade hot så som nedskärningar, förflyttningar med mera. All manipulation och tvång 

är en riskfylld process vid förändrings-/förbättringsarbeten då människan starkt ogillar 

påtvingade förändringar. Tyvärr finns det dock chefer som ser detta som det enda 

alternativet (ibid). 

 

I en artikel menar Beer et al (2005) att det inte går att stressa fram förändringar och 

omorganisationer om målsättningen är att de skall bli långvariga. Tyvärr finns det många 

chefer som inte vet hur de ska leda vid systematiska grundläggande förändringar. Ofta är 

det väldigt vanlig att dåliga resultat är grunden till varför en förändring/förbättring 

genomförs vilket medför att arbetet oftast sker under tidspress. De väljer därför att göra 

små ogenomtänkta förändringar som snabbt förbättrar resultatet istället för att söka 

rotorsaken till problemen. När cheferna väljer att arbeta på det här viset, det vill säga att 

ständigt förändra under tidspress och endast fokusera på det som är mest akut kan stor 

irritation väckas hos de medarbetare som skall utföra arbetet. Orsaken till dessa problem 

är oftast bristande kommunikation mellan olika chefer på olika nivåer (ibid).  
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Enligt Beer et al (2005) finns det en del hinder för ett framgångsrikt förbättringsarbete 

och i figur 3.1 visas de vanligaste problemen: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 Källa: Beer et al. (2005) 

 

3.12 Hälsa 

Toyota Safety and Health 

Säkerhet, kvalité och miljö är viktiga hörnstenar i alla företag (Toyota Safety and Health). 

På Toyota har de en grundläggande filosofi, ”respect for people”. Deras politik lyder 

”säkerhet är ledningen själv”. Alla medarbetare ansvarar för att säkerhet går först. Med 

det här som bakgrund skapar Toyota en säker arbetsmiljö för sina anställda. Genom att 

förstärka lagarbetet, maskinernas säkerhet och göra ständiga miljömässiga förbättringar 

har de lyckats förebygga olyckor och arbetssjukdomar. Alla nyanställda ledare utbildas i 

kurser om aktivt lyssnande. Detta gör de för att kunna förebygga och i ett tidigt skede 

upptäcka psykiska problem. De ser inte bara till medarbetarna och arbetsplatsen, utan 

bryr sig också om de anställdas familjer. När medarbetarna mår bra så mår hela företaget 

bra. Toyota lägger stor vikt vid att utveckla kommunikationen bland medarbetarna. Alla 

anställda utbildas i olika metoder för att kunna förstå och känna empati för andras känslor 

genom en god kommunikation (ibid).  
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Toyota Resources Development 

Toyota utvecklar sina mänskliga resurser genom sin verksamhet (Toyota Resources 

Development, 2002). Genom att träna och utbilda medarbetarna överförs Toyotas 

perspektiv och värderingar. Där är de medvetna om hur viktigt det är att fokusera på de 

mänskliga resurserna i dagens samhälle. Detta prioriteras genom att företaget gör globala 

insatser för att utveckla sina medarbetare. De har även en anläggning för 

lärandeprocesser, där de utbildar genom kurser. Detta resulterar i att Toyota ständigt har 

kvalificerade medarbetare som kan möta den globala verksamheten. För att säkerställa att 

de anställda utnyttjar sina förmågor till fullo bedriver Toyota on-the-job-training (OJT). 

På Toyota har det definierats vilka olika kvalifikationer som behövs till olika 

arbetsuppgifter. De anställda får genom daglig övning i verksamheten utökade kunskaper 

(ibid).  

 

År 2002 skapades ett häfte på Toyota, ”Toyota - att utveckla människor” (Toyota 

Resources Development, 2002). Detta häfte får alla medarbetare så de kan få en 

gemensam förståelse för att det är utvecklingen av de mänskliga resurserna som är källan 

till Toyotas konkurrenskraft. Toyota Way beskriver de värderingar och riktlinjer som alla 

anställda bör omfattas av. Baserat på "respect for people" och "continuous improvement" 

beskrivs Toyotas fem viktiga principer. Dessa handlar om utmaning, förbättring (kaizen), 

gå och se (Genchi Genbutsu), respekt och lagarbete. Toyota institutet har etablerats med 

syfte att främja utvecklingen av de mänskliga resurserna och förverkliga de 

grundläggande principerna som Toyota har. Toyota institutet satsar på 

utbildningsprogram för att utveckla ledarna till att kunna hantera ett globalt ledarskap. 

Kandidater från Toyota, men även från andra företag, utbildas för att få en bättre 

förståelse för Toyota Way. De utarbetar handlingsplaner och lär sig vad som behövs för 

att bidra till ett globalt mänskligt nätverk (ibid).  

 

3.13 Företagskultur 

På varje företag finns egna specifika kulturer med rutiner, normer, värderingar och en hel 

del oskrivna lagar som alla medarbetare bör följa för allas trivsel (Meland och Meland, 

2006). När personalen trivs och mår bra påverkas hela arbetsplatsen och dess förmåga på 

ett positivt sätt. Det kan röra sig om förbättrad produktkvalitet, ökad lönsamhet och större 

engagemang från medarbetarna. För att kunna skapa en bra arbetskultur eller förändra en 

befintlig så bör ledningen slå fast vissa grundläggande normer och värderingar. Det är 

också viktigt att ledningens arbetssätt och ansvar är väl definierade så att de vet hur 
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information ska förmedlas, hur medarbetarna ska belönas, på vilket sätt utbildning ska 

ske och hur beslut ska fattas. En företagskultur ska genomsyra hela organisationen, både 

medarbetare, ledare och chefer (Liker och Hoseus, 2008). När ett företag bygger upp den 

rätta kulturen och investerar i sina anställda kommer det med stor sannolikhet att uppnå 

både god kvalité och ett bra resultat. När medarbetarna trivs så leder det till att de i större 

utsträckning blir delaktiga (Meland och Meland, 2006). Får de anställda dessutom 

möjligheten att kunna påverka och ta eget ansvar leder detta till att de blir mer villiga att 

bli delaktiga i arbetet med ständiga förbättringar. 

 

Hos Toyotas chefer finns en stark tro att de måste vara praktiska och dessutom ha en klar 

bild av verkligheten (Emiliani, 2006). Det krävs också att de förstår orsaker till problem 

som uppstår och de måste även vara villiga och beredda att ändra befintligt tankesätt. 

Enligt Bruzelius och Skärvad (2004) skapar förändringar ofta en känsla av förlorad 

kontroll och osäkerhet bland medarbetarna. Det kan vara svårt att undgå det mänskliga 

motståndet som kan uppstå vid förändringar inom företaget. Ledningen kan ändå 

minimera detta motstånd genom att se över hela processen och därefter planera noggrant. 

Genom att ge medarbetarna större inflytande över deras arbete och få dem att känna att de 

kan påverka förändringen så underlättas arbetet. Medarbetarna bör också vara delaktiga i 

utformningen och genomförandet av förändringsarbetet, eftersom det leder till ett större 

engagemang (ibid).  
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4 Fabrik X nulägesbeskrivning 

Under den här rubriken finns en kort företagsbeskrivning av berörd verksamhet 

samt det empiriska materialet, som framkommit genom intervjuer och 

enkätundersökningar redovisat. 

4.1 Företagsbeskrivning 

Sandvik grundades 1862 av Göran Fredrik Göransson(Sandvik, 2012). Han var den första 

i världen som lyckades använda bessemermetoden i industriell skala. Redan då inriktade 

sig verksamheten på hög kvalité och nära kontakt med kunderna. Sandviks affärsidé idag 

är att utveckla, tillverka och marknadsföra högteknologiska produkter och tjänster som 

förbättrar kundernas produktivitet och lönsamhet. Sandvik satsar årligen cirka tre 

miljarder kronor på forskning och utveckling. De har cirka 5 500 aktiva patent och andra 

immateriella tillgångar. Det är en global verksamhet och år 2011 hade de omkring 50 000 

anställda i 130 länder och en omsättning på drygt 94 miljarder kronor. Det finns sedan 

den 1 januari 2012 fem affärsområden inom Sandvikskoncernen, Sandvik Mining, 

Sandvik Machining Solutions, Sandvik Materials Technology, Sandvik Construction och 

Sandvik Venture. De respektive affärsområdena ansvarar för sin egen forskning, 

utveckling, produktion och försäljning av sina egna produkter. Kunder finns bland annat 

inom områden som fordons- och flygindustri, gruvor och anläggningsverksamhet, kemi-, 

olja/gas-, läkemedelsindustri (ibid). 

 

Genom önskemål av de medverkande om att få vara anonyma så har vi valt att benämna 

arbetsplatsen för fabrik X. Men det kan nämnas att det är en del i det världsledande 

företaget Sandvik och är en produktionsfabrik för tillverkning av rör inom koncernen 

Sandvik Materials Technology. I fabrik X jobbar produktionspersonalen i skift, vilket 

innebär att de jobbar olika tider på dygnet och att fabrik X är aktiv större delen av dygnet. 

Det finns även tjänstemän med olika befattningsgrader, men dessa arbetar dagtid. 

 

4.2 Resultat från enkät 

I denna enkätundersökning deltog nio operatörer som representerade fyra av de fem 

skiftlag som finns i drift. Dessa var inte utvalda på något speciellt vis utan det var ett 

slumpmässigt urval. Missiv och enkäten finns bifogat i Biliga 1. 



52 

 

 

Lean- begreppet 

Vad det gäller medarbetarnas syn på lean så var det spritt över ett brett spektrum.  

”Ständiga förbättringar”, ”Toyota produktion nr.1”, ”Toyota teorier”, ”ingenting”, ”vet ej, 

(Toyota)” och ”inte mycket, mest snack och lite verkstad” var några av operatörernas 

förklaringar på lean. ”Någonting som skulle fungera väldigt bra i verkligheten, men 

tyvärr så raseras lean tänkandet mycket på grund av yttre faktorer svarade en 

medarbetare. En annan operatör såg på detta begrepp som något bra för allas hälsa, ”lean 

är när personalen mår bra, då gör man ett bra jobb”. Den medarbetare av de som svarade 

på enkäten, som hade jobbat där kortast tid hade det mest fylliga svaret, ”Att man ska 

arbeta med det som skapar värde, att vi ska ha ett ”dragande” snarare än ett ”pushande” 

flöde, inte ha för stor buffert, standardisera arbetssättet”. 

 

När det gäller utbildning i lean visade sig svaren vara tveksamma. Det var bara en som 

svarade tveklöst nej, denne hade inte fått någon utbildning om lean. Några informanter 

kom inte ihåg vilka utbildningar de fått, men något slag av leankunskap var det i alla fall. 

En av operatörerna hade fått ett flertal och en annan svarade att ”det man vet om lean har 

man fått läst sig till eller frågat olika människor”. Någon av medarbetarna mindes att det 

var ”mest snack om 5S”. 

 

Anledningen till att de inte fått någon kunskap om lean trodde en av operatörerna berodde 

på tids- och personalbrist. ”Förmodligen för att jag inte varit anställd så länge (varit här 

1år nu, innan dess två sommarvikariat)” svarade en informant på frågan. Resterande 

produktionspersonal visste inte orsaken till den uteblivna förkovringen. Det var bara en 

operatör som skulle kunna tänka sig mera kunskap om lean, detta för att kunna bidra och 

jobba utifrån denna filosofi. Det var också en medarbetare som påpekade att cheferna 

skulle behöva mera kunskap, medan en annan tyckte att lean borde praktiseras i 

verkligheten. En operatör hade svarat att mera kunskap om lean inte behövdes eftersom 

denne inte är så slösaktig. 

 

Förbättringsarbete, Aktivitetslistan inom fabrik X 

Förbättringsarbetet fungerar enligt de flesta informanterna inte bra. De tycker att det går 

för långsamt, arbetsprocessen har en dålig struktur och det finns för lite resurser till detta 

ändamål. Det upplevs också som att ingen driver och hanterar förbättringarna och 

förslagen. Någon tycker till och med att det är i princip helt utdött. Det framkom också att 

personalen kommer med idéer men får inte gehör för dessa. ”Många förbättringsåtgärder 

pågår under onödigt lång tid (ex två olika just nu som pågått närmare ett år utan att de 
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avslutats)”, svarade en informant. Det visade sig också att det är hög omsättning på 

personer som har haft det som arbetsuppgift att jobba efter aktivitetslistan och lösa dessa 

förbättringsåtgärder. En medarbetare uppgav att förbättringsarbetet fungerar ”skapligt, 

men det kan ta tid, för mycket av de förändringar vi vill ha har en engångskostnad som 

ledningen anser för hög ibland”. 

 

En aktivitetslista är enligt medarbetarna ”någonting som den som är satt som CI-tekniker 

ska jobba med” och ”en lista med aktiviteter som bockas av när de är utförda”. Några 

visste tydligen inte vad det var för något. En operatör svarade ”det är en lista med 

aktiviteter som ska utföras och den blir bara längre och längre eftersom det inte sker 

några aktiviteter”. Men ett svar var fylligt och utförligt, ”om det är den som brukar 

uppdateras under A-träffarna så är min uppfattning att den i sig fungerar bra, men att 

arbetet kring den tar för lång tid”. Produktionspersonalens inblick i vilka personer som är 

engagerade i aktivitetslistan visade sig vara dålig eftersom de flesta svarade att de inte 

vet. En informant skrev att det är den eller de som arbetar med CI. Produktionstekniker, 

reparatörer, ledning, och operatörer är involverade i denna lista men, det sägs dock att 

operatörerna inte är delaktiga vid utförandet av förbättringsarbetet. 

 

De problem med aktivitetslistan som framkom var att den och dess uppsatta åtgärder 

känns osynliga för operatörerna. Det tycktes också som att den inte fungerar riktigt och 

inte heller används. Tre av operatörerna vet inte om det finns några problem med denna 

lista. En informant upplever det som att det inte finns någon möjlighet att påverka den, 

mera än att fylla på den med flera åtgärder som behöver utföras. En av operatörerna skrev 

”tidigare i höstas tyckte jag att det verkade som att ansvaret inte var lagt hos någon att 

arbeta med olika punkter, ingen verkade ta sig an vissa grejer”. 

Det var ingen som visste om det finns några uppsatta mål med förbättringsarbetet, men en 

operatör trodde det och svarade ”det finns det säkert”. Tiden som operatörerna tycker att 

de lägger på förbättringsarbetet visade sig vara nästan obefintlig, då alla svarade ”ingen 

tid alls”, ”för lite, vi producerar” och ”vet inte, ser alltid till att maskinen går”. Vad det 

gäller förbättring av processen runt aktivitetslistan så visade det sig att hälften av 

operatörerna inte tycker att det är nödvändigt medan den andra halvan tycker så. Detta 

behövs för att synliggöra denna lista, effektivisera arbetet kring den och för att få bättre 

flyt genom hela anläggningen. Det framkom också en önskan om att de som lämnar in 

förbättringsförslagen borde få vara mera delaktiga och påverka förslaget. Det saknas även 

information ute i produktion. De tycker sig inte veta alla gånger vad 

produktionsteknikgruppen arbetar med. 
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Kommunikation och Teamkänsla 

Kommunikationen på arbetsplatsen mellan alla medarbetare, chefer och ledningen är över 

lag bra mellan medarbetarna. En operatör upplever det som att allt handlar om 

prestationsvärde och inte personalvärde och en annan menar att kommunikationen är ”lite 

si och så, både bra och usel”. Dagligen under tio till tjugo minuter diskuterar 

medarbetarna med flödeschefen och produktionschefen vid de så kallade tavelmötena och 

det känns bra. Något som framkom i undersökningen var att veckobreven borde 

uppdateras oftare så att alla intresserar sig för att läsa dessa. Som det är nu så kan samma 

information stå kvar så länge att operatörerna missar att läsa om något nytt tillkommit. 

 

Resultatet tyder på att det finns teamkänsla bland de anställda på fabrik X, eftersom 

nästan alla svarade ja på den frågan. En operatör tycker att det känns så ibland och ibland 

inte. För att kunna förbättra och stärka teamkänslan så önskar en informant någon 

medarbetarutbildning för att stärka lagen och på så vis kan de möta problemen som 

uppstår i verksamheten på ett bättre sätt. Någon menar att teamkänslan har varit mycket 

bättre förr. Det framkom en önskan om att det behövs mera driv i cheferna och att de 

visar sig och sitt intresse ute på produktionsgolvet. En av informanterna tycker att 

teamkänslan ”kan kännas lite uppdelad på maskinparken, men överlag är alla hjälpsamma 

och drivs åt samma håll”. Ett önskemål framkom om att de två timmarna i månaden som 

är avsedda för ”team-träff” skulle utnyttjas på ett bättre sätt. 

 

Angående personalmöten så äger dessa rum två gånger/dag, ett tavelmöte med dagskiftet 

och ett med eftermiddagsskiftet. Utöver dessa har de personalmöten, så kallade 

maskinmöten var fjärde vecka. Syftet med personalmötena är att diskutera problem i 

produktionen och olika förbättringar samt delgivning av företagsinformation. Dessutom 

uppdateras operatörerna och ledningen om hur arbetet framskrider och förbättringar följs 

upp. Det diskuteras också mera personalrelaterade frågor så att alla får fram sina åsikter. 

En av informanterna uttryckte sin åsikt om syftet och hur det uppfylls på det här sättet, 

”just nu så känns det som redovisning av resultat, men lite om hur vi ska lösa problem 

mer än konstgjord andning”. 

 

All produktionspersonal tycker att det är viktigt med personalmöten för att vara 

uppdaterade, känna lite teamkänsla, stärka sammanhållningen i gruppen och lösa problem 

i produktionen. En informant tycker det är viktigt att alla ska få sin röst hörd och att olika 

slags kunskaper (teoretisk/praktisk) ska tillvaratas. Det ger en möjlighet att ventilera sina 

problem och söka lösningar hos sina medarbetare, lyfta fram idéer och få dessa 

förmedlade. Det framkom inte bland svaren om syftet med personalmötena uppfylls. På 
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personalmöten brukar skiftlaget, flödeschefen, produktionschefen, kontorspersonal och 

eventuellt andra inbjudna. 

 

Ledningen 

Resultatet tyder på att det inte finns så mycket stödjande och coachande resurser från 

cheferna/ledningen i förbättringsarbetet. Flertalet tycker att det saknas och de vet inte 

varför och vad det beror på. De märker i alla fall inte av det och tycker att det tar för lång 

tid innan planer sätts i verket. En operatör tror att det inte finns pengar till detta ändamål. 

”Förslag tas emot på ett bra sätt, så stöd tycker jag vi får” svarade en av operatörerna och 

en annan menade att de oftast får ”verktyg” för att kunna utföra förbättringsarbetena. 

Några av medarbetarna har aldrig sett några högre chefer ute i produktionen. ”Inte allt för 

ofta”, ”sällan, sällan, sällan” och ”knappast aldrig” var några svar. En operatör svarade 

”nästan aldrig, om de är här springer de snabbt igenom med sitt gäng”. Även om alla hade 

den uppfattningen att det inte händer så ofta så påpekade en i alla fall att 

”produktionschefen är ute ganska ofta, speciellt om något inte är helt okej i maskinen”. 

 

Företagskultur 

De flesta brukar komma med förbättringsförslag, men de tycker att de fastnar i byråkratin, 

blir liggandes alltför länge, vissa i flera år utan att någon tar tag i dem. En operatör 

hävdade att förslagen numera minskats eftersom medarbetarna tycker att det läggs för lite 

möda på förslag som kommer upp. De informanter som inte brukar lämna in förslag har 

slutat med detta eftersom inget händer, de läggs på hög, ingen tar ansvar för dem eller 

också saknas det pengar. Det framkom även ett missnöje hos en av operatörerna som 

menade att dennes förslag kändes ”lågprioriterade eller att andras förslag säljs in bättre”. 

Det var bara en av informanterna som ansåg att de får tillräckligt med information om 

pågående förändringsarbeten. Alla andra var tveksamma och svarade ”nja” eller ”?”. 

Sättet de informeras på om förändringsarbeten visade sig vara via dagliga möten, 

maskinträffar och veckobrev. Ibland kommer produktionstekniker och informerar om sitt 

arbete. 

 

Att arbeta med ständiga förbättringar verkar vara viktigt för alla operatörer, det var ingen 

som svarade nej på den frågan. Det visade sig dock att anledningen till det var av olika 

karaktär. Någon menade att det är ”viktigt för att både företag och personal ska 

utvecklas”, för att få en fungerande produktion med ökad produktivitet och stabilare 

processer. En informant tycker att det håller dem alerta och att de ska ha möjligheten att 

känna ett ägande av verksamheten. Resultatet visade också vikten av att ha en arbetsplats 

som är så skonsam, effektiv och attraktiv som möjligt. Det är enligt en informant 
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självklart att det alltid finns saker som kan förbättras, för att skapa en säkrare och 

tryggare arbetsplats, medan en annan ser ständiga förbättringar som att de ska sträva efter 

att bli bäst i världen.  

 

På frågan om deras förbättringsarbeten drivs som projekt eller är en del av verksamheten 

svarade några operatörer att de inte visste medan andra upplever det som att vissa drivs 

som projekt och vissa inte. En informant hävdade att de inte har några 

förbättringsarbeten. ”Tror det är mer en del av verksamheten hos CI”, ”projekt där det 

inte händer mycket” och ”förhoppningsvis som projekt” var några andra svar som 

framkom. När operatörerna ser brister/fel på arbetsplatsen så rapporterar de detta i 

”Tekla” (ett system som de använder sig av inom given verksamhet för att rapportera fel 

till elektriker eller mekaniker), på tavelmöten eller till underhåll. En del fixar problemen 

själva, ringer mekaniker/elektriker eller informerar någon chef om det uppstådda 

felet/problemet. 

 

Stabilitet i verksamheten 

På frågan om fabrik X har tillräckliga resurser (personal, kompetens och teknik) för att 

bedriva verksamheten på ett effektivt sätt var svaren uteslutande nej, förutom ett. En 

operatör tyckte ändå att det finns resurser till stor del. Det som saknas är enligt 

operatörerna duktiga programmerare, kompetens, resurser, effektivitet, tekniker och 

pengar. De tycker att arbetet tar för lång tid och är alltså inte särskilt effektivt. Eftersom 

det har ”pågått en bemanningsprocess i organisationen så har det varit lite kaosartat på 

fabrik X”. Någon tyckte dock att det finns mycket som skulle kunna bli bättre om de bara 

var mera lyhörda och om det fanns pengar till förbättringsarbeten. 

 

Tydliga arbetsbeskrivningar ser det enligt de flesta ut som att det finns, de vet att de ska 

följa arbetsbeskrivningar, ”att producera rör” och ”se till att allt fungerar och producera 

material”. En operatör menade att det ska ”levereras enligt restriktioner såsom kvalitet”. 

En annan informant uttryckte sin arbetsbeskrivning som ”att köra min maskin på ett så 

effektivt sätt som möjligt utan att tumma på kvaliteten”. Det framkom också att arbetet 

ska utföras på standardiserat sätt genom noggrannhet och att vara uppmärksam mot fel, 

brister och gällande säkerhet. 

 

Några operatörer anser att det finns tillräckligt med kunskap och tid för att bedriva 

förbättringsarbete medan andra inte tycker det. En informant menar att det existerar, men 

tycker inte att den verkar utnyttjas så mycket som den borde kunna göras. De som inte 

tycker att det finns tillräckliga resurser tror att det beror på byråkrati, avsaknad av pengar 
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och att det inte finns intresse för detta ändamål. ”Vet inte riktigt hur jag ska uttrycka mig, 

men tillfredsställande är det inte” svarade en operatör. En annan medarbetare menar att 

det är tid som saknas eftersom det ska produceras så mycket som möjligt. 

 

4.3 Resultat från individuella intervjuer 

Det var tre stycken chefer med olika befattningar som deltog i dessa intervjuer och det var 

informanter som är involverade i aktivitetslistan och dess förbättringsarbete. Intervjuerna 

tog mellan 40-60 minuter beroende på hur fylliga svaren var. Tyvärr fick en intervju 

avbrytas efter cirka hälften av frågorna på grund av andra omständigheter. Missiv och 

intervjufrågor finns bifogat i Biliga 2. 

   

Lean – begreppet 

Det framkom att alla vet vad lean handlar om, men de beskrev det på olika sätt som 

ändå kunde knytas ihop med lean filosofin. Lean beskrivs av dem som en resurssnål 

och effektiv tillverkning, ta bort slöseri, slimmad produktion med ordning och reda, ett 

arbetssätt att jobba med slöserier, arbeta med förbättringar och hitta 

förbättringspunkter. Det var några benämningar om deras uppfattningar av vad lean 

innebär för var och en. Det visade sig att alla har fått någon form av utbildning inom 

lean, men det var stor skillnad mellan dem. En av dem har fått en intern utbildning av 

deras egna navigatörer medan en annan har läst en kurs i Japan. Lean utbildningar 

kunde erbjudas inom företaget till de som ansåg sig behöva det i sina arbetsuppgifter 

och som var i behov av det.  

 

Det var blandade åsikter om de velat lära sig mer och om det finns behov för mer 

kunskap inom lean. En av informanterna var mer inne på att om företaget skulle 

bestämma sig att jobba med lean så skulle det vara relevant med mera kunskap, annars 

sågs det inte som meningsfullt. En annan ansåg att man aldrig kan bli fullärd och trots 

alla utbildningar och kurser personen hade genomfört så beskrev han sig långt ifrån 

fullärd. Det var några som hade tidigare erfarenheter med att jobba med lean och även 

fått en eller flera utbildningar, antingen internt eller utifrån.  

 

Förbättringsarbete, aktivitetslistan inom fabrik X 

Från och med årsskiftet har det skett strukturförändringar inom företaget och det har 

lett till en omorganisering i organisationen. Det är mycket nytt på gång så alla har inte 

riktigt kommit in i det än, vilket också gäller inom fabrik X. En aktivitetslista är enligt 
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informanterna en lista av identifierande avvikelser i produktion, inkommande 

förbättringsförslag och behövda åtgärder som tas upp på möten för att därefter 

prioriteras efter hur akut behovet är att genomföra dessa.  

 

Alla är eniga när de säger att största problemet med aktivitetslistan är att det tar för 

lång tid att genomföra alla förbättringar. Det kommer in flera uppkomna problem och 

förbättringsförslag än vad som hinner åtgärdas. De som har lägre prioritet kommer att 

ligga kvar på listan och hamna längre ner allt eftersom det kommer in nya med högre 

prioritet. De som har högre prioritet är oftast mer akuta för att kunna hålla 

produktionen igång och måste därför utföras snarast, vilket får förbättringsförslag som 

oftast har lägre prioritet att ligga kvar på listan en lång tid. Det framkom även att 

sådana förslag kan ligga i flera år på listan utan att det händer något med dessa.  

 

Figur 4.2 Visar hur processen går till när förbättringsåtgärder hamnar på 

aktivitetslistan. 

 

Från figur 4.2 kan vi se hur processen fungerar. Förslag eller problem tas upp på 

tavelmötet som sker två gånger om dagen, en för förmiddagslaget och en för 
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eftermiddagslaget där det också diskuteras hur den dagliga produktionen går och andra 

ärenden. Förslag eller problem sker antingen muntligt eller skriftligt till den person som 

håller i mötet, oftast flödeschefen, men även produktionsteknik brukar närvara vid dessa 

möten. Aktiviteten diskuteras igenom efterhand för att se om det är en rimlig och seriös 

aktivitet som går att utföra.  

 

Är aktiviteten enkel och simpel kan produktionsteknik överlämna den till underhåll och 

då utföras relativt snabbt. Handlar det om en större aktivitet så tas den med till en A-träff 

som hålls var femte vecka. Till dessa möten tas det endast med två till tre aktiviteter och 

tillsammans med produktionschefen, flödeschefen och produktionsteknik går de igenom 

aktiviteten. Förslagen skickas till en förslagskommitté där den registreras och prioriteras 

och hamnar senare in på aktivitetslistan för att senare få en ansvarig som ska hålla i 

aktiviteten och tillsätta de resurser som behövs för att utföras . På den här listan finns det 

över hundra aktiviteter och problemet med denna är att det kommer in fler än vad som 

hinner avverkas.  

 

I dags läget finns det inga uppsatta mål med hur många förbättringar eller problem 

som ska åtgärdas varje månad. Informanterna tycker att det är svårt att sätta upp mål 

eftersom alla punkter är olika stora. De upplever det som att det inte skulle fungera att 

använda sig av målsättningar med antal utförda förbättringar för då skulle bara de 

punkter som är lättast och enklast bli gjorda. Det är svårt att uppskatta den tid de 

lägger ner, men det varierar beroende på vilken befattning de har. Det finns de som 

har det som jobb att bara arbeta med aktivitetslistan. Sedan finns det de som bara 

lägger ner någon timme i veckan på det. 

 

Kommunikation och teamkänsla 

Respondenterna anser att kommunikationen fungerar bra och att det förs bra dialoger 

mellan medarbetarna. Teamkänsla finns det gott om bland produktionspersonalen. De 

säger att det är ett bra gäng som är väldigt drivande och så gott som självgående samt 

löser ofta själva de problem som uppstår inom gruppen. De lägger även till att det 

finns ett driv i gruppen att göra bra ifrån sig varje dag och att de är kreativa. 

Informanterna säger att operatörerna kommer med förbättringsförslag för att de vill 

förbättra produktionen.  

 

På fredagar börjar eftermiddagslaget två timmar tidigare för att de ska kunna göra 

saker tillsammans. Det kan röra sig om allt från ett vanligt möte till att vara någon 

aktivitet i form av teambuilding eller något annat som stärker gruppen och dess 
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sammanhållning. Det kan också vara personer från andra avdelningar i företaget som 

exempelvis marknadssidan som kommer för att berätta om nya och befintliga 

produkter. Detta görs för att få personalen mer engagerad i sitt arbete och få mer 

information om företaget, vilket många tycker är intressant men även för att stärka 

lagkänslan. Problemet kan vara att för varje tillfälle hitta på nya aktiviteter. 

 

Ledning 

Informanterna tycker att det är mycket viktigt att stödja personalen eftersom de kan 

maskinerna bäst. Dessa operatörer jobbar med det dagligen och därför är det viktigt att 

de kommer med nya förslag på förbättringar. Problemet är att det tar för lång tid att 

verkställa förbättringarna, vilket kan leda till att motivationen försvinner med tiden då 

det upplevs att inget händer. För att uppmuntra produktionspersonalen att fortsätta 

lämna in förslag så finns det ett belöningssystem där det finns möjlighet att få en 

summa pengar från förslagsverksamhetskommittén. Det gäller dock att de förslag som 

lämnas in verkställs. Beroende på hur mycket företaget tjänar eller sparar in på detta 

så fastslås det då en summa pengar som betalas ut till den eller de personer som 

kommit med förslaget. Det är ett sätt att stödja personalen, men det erbjuds även 

utbildningar om de är relevanta till de arbetsuppgifter som personen i fråga har.  

 

Respondenterna anser själva att de stödjer produktionspersonalen mycket och de 

försöker lyssna, stötta och ta till sig vad de har att säga. På frågan om chefer med 

högre befattning i organisationen än vad som finns i fabrik X kom och hälsade på eller 

visade sig i produktion var svaret väldigt sällan. Det har hänt att den som är chef över 

fabrik X har hälsat på någon gång per år.  

 

Företagskultur 

Personalen kommer med förslag, men inte lika ofta som förut eftersom de tycker det tar 

för lång tid att verkställa. Men det är ändå viktigt att jobba med ständiga förbättringar 

eftersom det är av stor vikt att alla utvecklas. Detta upplevs som att det inte är så lätt alla 

gånger. Beroende på hur stort förslaget eller problemet är så kräver det olika mycket 

resurser och planering. Krävs det mycket så läggs arbetet upp som projekt, medan de 

mindre krävande kan lösas av dem själva inom fabrik X. Hur informationen till 

personalen om pågående förbättringsarbeten delges framkom det olika svar på. En 

informant tyckte att det fungerade bra medan en annan tyckte det kunde vara bättre. 

Informationen tas upp genom tavel-möten, veckobrev där det finns en speciell spalt för 

detta eller genom A-träffar.   
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Kunder kan ha viss inverkan på företaget om de skulle komma med vissa krav, men det är 

upp till företaget att ta beslutet om det är värt att uppfylla dessa krav beroende på hur 

viktig kunden är och hur mycket de ska ha, men framför allt vad det är för krav. Just nu 

hade en kund ställt krav på att belysningen på en del av produktionen måste förbättras. 

Företaget har nu gått med på detta och ett projekt har startats för att uppfylla den ljusnivå 

som kunden kräver. 

 

Stabilitet 

Det finns inget tvivel om att kompetensen och tekniken finns för att bedriva 

verksamheten på ett effektivt sätt. Men det som skulle behövas och som alla påpekade 

är flera eltekniker eftersom det händer att det blir akuta fel på maskinerna som är för 

avancerade för de elektriker som jobbar skift. Då kan produktionen bli stående ett tag 

om de inte får tag på eltekniker efter deras ordinarie arbetstid. Det framkom även att 

det behövdes mera resurser till underhåll och att det skulle behövas en till medarbetare 

på konstruktion.  

 

De var alla enade om att de visste vad deras befattningar innebär och att de försöker följa 

den fullt ut, men det är svårt att hinna med allt eftersom oväntade saker händer hela tiden. 

Detta måste då åtgärdas på en gång, vilket leder till att de själva måste börja prioritera för 

att hinna med allt. Men så är det ibland när man har ansvar, den ena dagen är inte den 

andra lik. Kunskap finns men allt tar tid och kräver resurser. Det kommer nog att bli 

effektivare nu när det är fem stycken som har börjat jobba enbart med aktivitetslistan och 

på så sätt finns förhoppningar om att allt flera åtgärder ska bockas av på listan i en 

snabbare takt. 

 

4.4 Resultat från gruppintervju 

Under denna intervju deltog tre chefer med olika befattningar samtidigt och alla fick säga 

sitt på varje fråga men vi skrev ner en sammanställning av deras svar. Tyvärr blev denna 

intervju inte riktigt komplett eftersom den måste avbrytas då alla dessa tre skulle vidare 

på ett annat möte. Däremot så hade vi möjlighet att ställa extra följdfrågor för att få mera 

detaljerad information om de för oss viktigaste frågorna. De intervjuade personerna 

arbetar inom underhåll, konstruktion och produktionsteknik. Missiv och intervjufrågor 

finns bifogat i Biliga 2. 
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Lean – begreppet 

Deras åsikter angående lean var att ”göra saker kostnadseffektivt” och ”minimera 

slöseri”. Informanternas kunskap om lean skiljer sig mellan varandra. Det var en som 

hade fått läst på det själv i stort sett, en hade fått en kortare kurs både praktisk och 

teoretisk medan den en tredje hade gått många kurser tack vare sin tidigare tjänst. De 

ansåg att de själva inte behövde ha mera kunskap för att de använder redan lite av lean 

tänkandet i praktiken utan att de tänker på det så mycket. Däremot så tyckte de att det 

inom hela verksamheten skulle behövas mera kunskap och då framförallt om ”Six 

sigma”. Det förekommer mer lean tänkande inom underhåll och det behövs i fabrikerna, 

men det krävs nog att de förenklar lean konceptet så alla förstår. Beslutet om att börja 

använda sig av lean och arbeta efter detta koncept kommer från chefer högre upp i 

organisationen och tanken var att de verkligen skulle satsa på det. Alla skulle försöka gå 

vissa delar av de utbildningar som gavs. När det blev sämre tider i företaget så försvann 

denna möjlighet allt mer och idag är det inte lika viktigt som då det begav sig eftersom 

det handlar om att överleva och då måste det produceras.    

 

Förbättringsarbete, teknikutvecklingsplan inom fabrik X 

När en aktivitet är riktigt beskriven och blivit prioriterad i teknikplanen så tar 

produktionsteknik över och det blir deras uppgift att lösa det. I den nya arbetsprocessen 

med förbättringsarbetet är det många medarbetare involverade, upp emot nittio stycken. 

Det är ledningsgrupper från de olika fabrikerna, produktionsteknik, konstruktion och 

underhåll som är engagerade i denna. Det är viktigt att få alla att förstå den nya 

teknikplanen, hur den fungerar och att verkligen hålla sig inom denna.  

 

I framtiden kommer det inte att finnas möjlighet till att ta några genvägar och lösa 

problemen själva, utan det ska ske via teknikplanen. Alla måste följa de nya framtagna 

rutinerna och arbetssätten för processen. Annars finns risken att ”den som skriker mest 

kan få sin aktivitet åtgärdad” och det kan leda till att en viktigare aktivitet som finns i en 

annan fabrik kommer efter eller blir bortglömd. Den nya teknikplanen är en uppgradering 

av aktivitetslistan och den har tagits fram som en ny arbetsprocess. Tidigare tycktes det 

inte bli så mycket gjort, det blev felprioriteringar och fel saker utförda. Varje 

verksamhetsdel har gjort en egen teknikplan och bestämt själva hur den ska fungera och 

då är det bara att följa den punktligt.  

 

Skulle det vara så att någon av fabrikerna kräver att få något speciellt utfört så måste det 

beslutet tas högre upp i organisationen eftersom de resurser som finns redan är uppdelade 

på andra sysslor och då måste de ta in personal utifrån eller pausa något annat projekt. De 
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flesta som jobbar med förbättringsarbeten är redan överbelastade med flera projekt, så det 

är svårt att slutföra ett projekt helt och hållet eftersom det dyker upp nya under tiden. 

Detta vill de ha ändring på nu i den nya teknikplanen. Den nya teknikplanen innebär att 

tre organisationer har slagits samman till en med ett gemensamt arbetssätt. Numera 

kommer alla att se vad de håller på med och kommunikationen kommer också att bli mera 

öppen. De tog upp ett exempel i ett verk som gick dåligt där det var flera personer som 

jobbade med att komma på lösningar till alla de aktiviteter som var uppskrivna. Så alla 

började jobba individuellt och det fungerade inte, så de beslöt sig att skriva upp alla 

punkter på en gemensam lista och tillsammans gå igenom aktivitet för aktivitet och lösa 

dessa. Det gick smidigare och var mycket effektivare att jobba tillsammans på detta sätt.  

 

Förutom att arbeta med teknikplanen så jobbar dessa informanter med att lösa akuta 

störningar och med en investeringsplan. Vad det gäller att förbättra processen kring 

teknikplanen så är de eniga om att det ”alltid går att förbättra och minimera andra 

aktivitetslistor”. Detta svar kom fastän de egentligen inte hunnit börja arbeta enligt den 

nya processen och inte heller sett något resultat av denna. Det finns inga mål med hur 

många aktiviteter som ska åtgärdas varje vecka, månad eller år och det går inte att räkna 

på så sätt för alla aktiviteter är olika stora och kräver olika resurser och tid. De har ännu 

inte något framtaget angreppssätt för att sätta upp mål och tycker det känns svårt att mäta. 

Fokus ligger på större aktiviteter, men dessa består i sin tur av många små. De har en 

annan form av mål och det är att kurvan för avklarade aktiviteter ska följa kurvan för 

inkommande aktiviteter se figur 4.3.  

 

Figur 4.3 Bilden visar ett önskat diagram för aktiviteter.  
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Deras mål är att kurvorna ska vara någorlunda lika och följas åt, så ingen av kurvorna 

sticker iväg, för då är det något som har hänt. De jobbar bara med dessa aktiviteter men 

det kommer hela tiden in annat som behöver göras, det kan exempelvis vara 

kvalitetsproblem eller störningar som måste lösas och då försvinner tid på detta.  

 

Kommunikation och teamkänsla 

Kommunikationen tycks fungera och informationen når ut till alla. Däremot så tror 

respondenterna att inte riktigt alla förstår hur det verkligen fungerar. Dessa personer har 

inte bara en fabrik som behöver resurser till alla de punkter som finns på denna 

aktivitetslista, de har även tre till. Sammanlagt finns det nästan hundra punkter på vardera 

fabriken och alla vill ha sitt gjort omedelbart, vilket är förståeligt, men så fungerar det 

inte i verkligenheten.  

Det skulle vara omöjligt för dem att hinna med alla punkter och de resurserna finns inte. 

Det medarbetarna måste förstå är att de måste prioritera sina punkter och göra utförliga 

beskrivningar på vad de vill få ut av det. Sedan är det teknikgruppens uppgift att komma 

på lösningen och tillsätta de resurser som behövs. Det går inte bara att komma med ett 

förslag på att en maskin måste förbättras. Det måste även framgå hur de vill att den ska 

förbättras och varför. ”Det går inte att bara säga saker rätt ut, utan det måste finnas något 

bakom det man säger”.  

 

Nu med förändringarna i organisationen så har det medfört en ny arbetsgång om hur det 

ska arbetas med just detta. Varje fabrik har gjort en egen beskrivning av dem som de 

måste följa och den nya kallas teknikplan. Alltså är det bara de viktigaste förbättringarna 

som kommer att genomföras eftersom det finns fler verk som ingår och därför är 

prioritering mycket viktigt.  

 

Ledningen 

Stödjande och coachande chefer verkar det finnas enligt informanterna. De tycker att de 

högre uppsatta cheferna är delaktiga i lean tänkandet och deras förbättringsarbete 

eftersom arbetssättet kommer från dem.  

 

Företagskultur 

Informanterna är tveksamma till att personalen får tillräckligt med information om 

pågående förbättringsarbeten. De är eniga när de säger att det är självklart på frågan om 

det är viktigt att arbeta med ständiga förbättringar. De menar att arbetssättet aldrig har 
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kallats lean, utan fortlöper hela tiden och går på rutin. De är lika eniga när de hävdar att 

deras förbättringsarbeten drivs som projekt. 

 

Stabilitet 

Detta arbetssätt är relativt nytt så det är svårt att säga om det har några brister än. 

Informanterna säger att kunskapen finns, men tiden saknas för att bedriva verksamheten 

på ett effektivt sätt. Om behov skulle uppstå så tar de in experthjälp utifrån. 

Respondenterna påpekar också att på grund av lagar och regler samt riskanalyser och 

säkerhetsfrågor saktas arbetet ner och blir således inte så effektivt som de önskar att det 

skulle vara. Nu gäller det bara att alla hittar sina roller och finner sig tillrätta i dessa när 

det är nytt. 
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5 Analyserande diskussion 

Detta avsnitt består av en analys, som gjorts av rapportens resultat med 

utgångsläge från syftet och frågeställningarna. Diskussion görs kring resultatet 

med stöd av den vetenskapliga teorin i referensramen. 

5.1 Diskussion av resultat från enkät 

Lean- begreppet 

Medarbetarnas syn på lean är verkligen av olika karaktär och det kanske inte är så 

konstigt med tanke på att lean är en filosofi med olika principer, nya tankesätt och 

arbetsmetoder. En operatör menade att människor gör ett bra jobb när de mår bra, vilket 

också Liker (2004) såväl som Sörqvist (2004) påpekar är viktigt för att få medarbetarna 

motiverade. Någon sade att lean innebär att arbeta med det som skapar värde, använda 

”dragande” flöde istället för ”tryckande”, minimera lager och standardisera arbetssättet. 

Denna operatör har insett vikten av att producera efterfrågestyrt och detta arbetssätt är 

enligt Liker (2004) att föredra och mycket mera effektivt. 

 

Svaren visade på att det är lite magert med kunskapen och utbildningar om lean. Någon 

påpekade att det har varit mycket prat om 5S, vilket det också syns resultat av i 

produktionen. Där är det mycket strukturerat samt ordning och reda. Det tycks ändå ligga 

i arbetsgivarens intresse att ha rätt kompetens bland de anställda. Personalen ska enligt 

Liker (2004) ses som en investering och bör därför också få nödvändig kompetens. Detta 

styrks även av Spears (2004) och Osono et al. (2008) som påvisar vikten av Toyotas 

grundläggande principer, där en av dem är ”respect for people”. 

 

Operatörerna tycks inte vara så särskilt intresserade av mera kunskap om lean eller också 

tycker de att de har tillräckligt mycket för att kunna arbeta efter denna filosofi. En viktig 

detalj som framkom var att cheferna skulle behöva mera kunskap. Sörqvist (2004) påvisar 

vikten av att chefer måste utbildas före medarbetarna för att kunna agera stödjande för 

dem. Om det inte behövs mera kunskap om lean på grund av att medarbetarna inte är så 

slösaktig, då har nog dessa inte förstått lean filosofin. Liker (2004) hävdar att kärnan i 

leankonceptet är att reducera slöseri, utveckla personalen och arbeta med ständiga 

förbättringar. Brist på kunskap verkar bero på tids- och personalbrist. Det kanske inte 

handlar om dessa faktorer utan hur chefer och ledare väljer att prioritera.  
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Förbättringsarbete, aktivitetslistan inom fabrik X 

Om förbättringsarbetet inte fungerar bra, bör väl det åtgärdas inom det snar framtid 

eftersom de inom denna verksamhet vill effektivisera sitt förbättringsarbete. Det vore bra 

om de arbetade mera enligt kaizen för att effektivisera och få bättre struktur på 

arbetsprocessen. Då skulle de nog också upptäcka att de resurser som finns säkert skulle 

vara tillräckliga för detta ändamål. Detta styrks av Rother (2010) som menar att kaizen 

bygger på att det ständigt ska utföras små förbättringar, som ger bättre arbetsprocesser, få 

effektivare maskiner och utökad kompetens. 

 

När ingen driver och hanterar förbättringsarbetet så kan det inte förväntas att 

medarbetarna ska engagera sig i det heller. En god ledare ska kunna driva 

förbättringsarbetet och få medarbetarna att arbeta mot uppsatta mål, detta menar också 

Kotter (2001), Geller (2002) och Spears (2004) är en viktig ledaregenskap. Personalen 

känner att de inte får gehör av cheferna för sina idéer. Enligt Geller (2002) bör en bra 

ledare lyssna först och tala sedan, för att kunna komma fram till förändringar och 

förbättringar.  

 

Det verkar konstigt att flera faktiskt inte vet vad en aktivitetslista är för något, fastän det 

handlar om deras ständiga förbättringsarbete. Det kan eventuellt bero på att personalen 

inte använder sig av denna benämning. Om aktivitetslistan bara blir längre och längre 

eftersom det inte sker några aktiviteter känns den överflödig och verkar inte fylla någon 

funktion. De flesta vet inte vilka personer som är engagerade i aktivitetslistan, men 

tydligen är det ett flertal involverade i denna och dess förbättringsarbete. Vad som 

däremot är konstigt är att operatörerna inte är delaktiga vid utförandet av 

förbättringsarbetet, vilket de självklart borde vara. Detta är i enighet med Sörqvists 

(2004) teorier då han påpekar att ledningens uppgift är att driva fram, efterfråga 

förbättringar och lägga fram önskade resultat medan medarbetarna ska genomföra 

förbättringsarbetet. På så sätt undviks även problemet med att åtgärder som görs blir 

osynliga för operatörerna. 

 

Ingen av operatörerna visste om det finns några uppsatta mål med förbättringsarbetet. Hur 

skulle det se ut om en fotbollsspelare inte visste var målet är? Spelaren skulle aldrig 

kunna nå fram med bollen till målet eftersom denne inte kan veta i vilken riktning bollen 

bör rulla. Tiden som medarbetarna lägger på förbättringsarbetet visade sig vara nästan 

obefintlig. Det måste väl ändå vara en sanning med modifikation. Endera lägger de tid på 

det utan att benämna arbetet för förbättringar eller också utför de dessa sysslor utan att 

tänka på det. En annan möjlig förklaring är väl då att de inom den här verksamheten inte 
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alls arbetar med ständiga förbättringar. Processen runt aktivitetslistan och dess 

förbättringsförslag bör faktiskt förändras så att det fungerar bättre och synliggörs för 

operatörerna. Medarbetarna önskar också få bättre flyt på produktionen. Det är just det 

som är vitsen med arbetsmetoden kaizen (Rother, 2010). 

 

Någon operatör saknade möjligheten till att vara delaktig och påverka de inlämnade 

förbättringsförslagen. Delaktighet är enligt Rother (2010) mycket viktigt då det krävs att 

medarbetarna är med och utformar passande arbetsmetoder. Om det saknas information 

för operatörerna ute i produktionen brister det någonstans i kommunikationen. 

Medarbetarna saknar också vetskap om vad produktionsteknikgruppen arbetar med, vilket 

återigen visar att kommunikationen är bristfällig. Beer et al (2005) menar att när 

kommunikation utförs både vertikalt och horisontellt mellan alla berörda parter klargörs 

vad, varför och hur saker och ting måste göras. 

 

Kommunikation och Teamkänsla 

Kommunikationen mellan medarbetarna fungerar i alla falla bra, sämre är det i 

förhållandet mellan cheferna på olika nivåer och medarbetarna. Om veckobreven 

innehåller samma återkommande information så är det förståeligt att medarbetarna tappar 

intresset för att läsa dessa. Teamkänsla finns det bland operatörerna, vilket är mycket bra 

och detta visar att samarbetet fungerar. De önskar sig ändå medarbetarutbildningar för att 

stärka lagen, men det finns naturligtvis alltid något som kan bli bättre. Genom att göra 

olika aktiviteter tillsammans så stärks sammanhållningen inom gruppen och dessutom 

ökar känslan av samhörighet (Sörqvist, 2004). Detta leder också till att de kan hantera 

uppkomna problem i verksamheten på ett bättre sätt.  

 

Medarbetarna saknar chefer som driver på arbetet och att de visar sig och sitt intresse ute 

på produktionsgolvet, vilket både Rother (2010) och Liker (2004) påpekar är viktigt för 

chefer på alla nivåer för att se processerna med egna ögon och få förståelse för dessa. 

Önskan om att ”team-träffarna” skulle utnyttjas på ett bättre sätt bör väl lätt kunna lösas 

genom att medarbetarna själva får komma med förslag eller kanske helt enkelt ta ansvar 

för dessa. 

 

De har personalmöten varje dag, så aktuell och regelbunden information borde 

produktionspersonalen få. Därutöver har de möten ungefär var fjärde vecka. Syftet med 

dessa är att diskutera problem i produktionen och olika förbättringar samt delgivning av 

företagsinformation. Alla har möjlighet att föra fram sina åsikter under mötena. Men 

resultatet visar ändå på att medarbetarna tycker att de inte har tillräcklig information om 
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förändringsarbetet och vilka som arbetar med detta. Då bör problemet bero på något 

annat, kanske cheferna inte lägger fram informationen på rätt sätt så att alla förstår. Geller 

(2002) menar att det är viktigt att ledaren är flexibel och kan anta olika roller i sitt 

ledarskap för att kunna kommunicera med alla enskilda medarbetare på ett sätt just de 

förstår. 

 

All produktionspersonal tycker att det är viktigt med personalmöten av lite olika 

anledningar. De vill ha aktuell för dem relevant information, känna lite teamkänsla, stärka 

sammanhållningen i gruppen och lösa problem i produktionen. Det framkommer också att 

alla ska få sin röst hörd och att de genom att komplettera varandras kunskaper kan hjälpas 

åt att lösa problem. De tycker även det är av stor vikt att kunna lyfta fram idéer och få 

dessa förmedlade under personalmötena. Det ser inte ut som att chefer på högre nivåer 

deltar på personalmöten. Men det borde de faktiskt göra för att bygga upp ett förtroende 

för sina medarbetare och på ett positivt sätt lägga fram mål och önskan om resultat med 

deras förbättringsarbete (Liker 2004; Sörqvist 2004). 

 

Ledningen 

En god ledare bör agera både stödjande och coachande (Kotter, 2001; Spears, 2004), 

vilket tyvärr inte verkar vara fallet i denna verksamhet eftersom medarbetarna inte märker 

av det. De tycker att det tar för lång tid innan planer sätts i verket, men 

förbättringsarbeten handlar också om ett långsiktigt tänkande. Men enligt Liker (2004) 

ska beslut fattas långsamt efter att ha övervägt olika alternativ, för att sedan verkställa 

besluten snabbt. De högre cheferna brukar inte visa sig ute i produktionen, men det skulle 

vara att föredra, att de visar sitt intresse och är delaktiga i förbättringsarbetet (Emiliani, 

2006). Det är i alla fall mycket bra att produktionschefen ofta cirkulerar runt bland 

medarbetarna i produktionen, detta stärker då deras relationer. 

 

Företagskultur 

De flesta brukar komma med förbättringsförslag, men dessa har minskats eftersom 

medarbetarna tycker att inget händer, förslagen läggs på hög och ingen tar ansvar för 

dem. Det är faktiskt ledarna som har det ansvaret att driva förbättringsarbetet framåt, 

vilket också styrks av Kotter (2001) och Geller (2002). Medarbetarna är inte nöjda med 

den information de får om pågående förändringsarbeten, den är inte tillräcklig. 

Informationen får de via dagliga möten, maskinträffar och veckobrev, alltså delges de 

information kontinuerligt och regelbundet. Det är ändå ett problem, möjligtvis kan det 

vara att det framkommer fel information. Cheferna kanske tror att medarbetarna vill ha 

vetskap om vissa saker, medan operatörerna önskar sig någon annan information. 
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Ständiga förbättringar är för operatörerna en viktig ingrediens i det dagliga arbetet, vilket 

sorgligt nog inte tas tillvara av cheferna. De vill att företag och personal ska utvecklas 

såväl som att uppnå ökad produktivitet och stabilare processer och detta är också i 

enlighet med Likers (2004) principer. En operatör tyckte att de ska sträva efter att bli bäst 

i världen. Det känns mycket positivt att denne har en sådan vision, när det annars inte 

verkar finnas några mål över huvud taget att arbeta mot. 

 

Produktionspersonalen vet inte om förbättringsarbeten drivs som projekt eller är en del av 

verksamheten. Det borde de veta eftersom de arbetat med ständiga förbättringar i flera år. 

Förhoppningsvis är det, eller åtminstone blir det en del av deras verksamhet, det 

förespråkar Sörqvist (2004), som vidare säger att detta arbetssätt leder till trygghet och 

stabilitet. När operatörerna ser brister och fel på arbetsplatsen så är de duktiga på att 

rapportera detta. Det här visar verkligen vilket ansvarstagande de har.  

 

Stabilitet i verksamheten 

Det är rätt så uppenbart att det saknas tillräckliga resurser för att verksamheten ska kunna 

drivas på ett effektivt sätt. Det var en operatör som saknade lyhörda chefer. Återigen 

framkommer denna saknad av chefer som lyssnar på sina medarbetare. Enligt Geller 

(2002) är det en viktig ledaregenskap att kunna lyssna empatiskt på sina medarbetare. För 

att kunna driva verksamheten och uppnå stabilitet inom denna så bör det finnas rätt 

resurser för ändamålen, kunskap, ett processorienterat arbetssätt och framförallt bör 

medarbetarna vara delaktiga i utformningen av passande arbetsmetoder för den egna 

verksamheten, vilket Rother (2010) styrker . 

  

Det finns tydliga arbetsbeskrivningar som innebär att det ska fokuseras på att producera 

rör på ett så effektivt sätt som möjligt och se till att allt fungerar. Om fokus ligger på att 

det ska produceras så mycket som möjligt, så kan det förstås inte finnas tid till att arbeta 

med ständiga förbättringar. Detta är naturligtvis motsägelsefullt, för det kan inte 

produceras effektivt om inte maskinerna fungerar, som i sin tur inte kan repareras om det 

inte finns tid för det. Kontentan av detta blir då att maskinerna blir stillastående och 

produktionen stannar, vilket inte är det minsta effektivt. Att arbeta med ständiga 

förbättringar ska vara en del av verksamheten. Sörqvist (2004) hävdar att det behövs en 

för verksamheten anpassad förbättringsstruktur och avsatt tid till förbättringsarbetet om 

det ska lyckas. Ständiga förbättringar handlar faktiskt om att bli mera effektiv och att nå 

större framgångar (Spear och Bowen, 1999). 
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Kvalitet och standard verkar vara en genomgående hörnsten i deras verksamhet, vilket 

antagligen beror på deras arbete med 5S, som omfattar standardisering av arbetssätt 

(Osada, 1991). Otillräckliga resurser tycks bero på byråkrati, avsaknad av pengar och att 

det inte finns intresse för ett effektivt förbättringsarbete. Det är viktigt att ledaren själv är 

engagerad i förbättringsarbetet och har förmågan och kunskaper om detta eftersom det 

påverkar hur framgångsrikt det blir, vilket också Sörqvist (2004) påpekar. En operatör 

tycker att de resurser som verksamheten har inte utnyttjas optimalt. Så det finns kanske 

tillräcklig kunskap och tid för att driva förbättringsarbetet på ett effektivt sätt. 

 

5.2 Diskussion av resultat från individuella intervjuer 

Lean – begreppet  

Ledningen inom fabrik X definierar lean som resursnål och effektiv tillverkning och att 

eliminera slöseri, vilket också Womack et al. (1990) definierar lean som.   

De vet tydligen vad lean handlar om och de har en bra grund att stå på för att kunna 

arbeta efter denna filosofi. Men som det ser ut idag så finns det inte klara direktiv på att 

de måste arbeta enligt leankonceptet just nu eftersom företaget har och är fortfarande i en 

dålig period. Nu handlar det om att få stabilitet i verksamheten för att uppfylla de tuffa 

mål som satts av högsta ledningen för att öka lönsamheten som inte varit tillräcklig bra de 

senaste åren. Därför har de valt att lägga lean arbetet åt sidan för tillfället och fokusera på 

att förbättra lönsamheten istället. När ett företag har bestämt sig för att arbeta efter lean 

filosofin så går det inte att göra det en period, strunta i det ett tag för att sedan återuppta 

det igen. Beer et al. (2005) menar att det inte går att stressa fram förändringar och 

omorganisationer om målsättningen är att de skall bli långvariga. 

När företaget bestämmer sig för att jobba med lean igen kommer utbildningar åter att bli 

relevanta. Men just i dagsläget finns inte detta behov enligt en av informanterna.  

 

För några år sedan kom det direktiv från de högre uppsatta i ledningen om att lean skulle 

införas och utbildningar erbjöds men med tiden och till slut när krisen var ett faktum rann 

det ut i sanden, inte helt men i stort sett. Det är bra att sådana initiativ kommer från de 

högre cheferna, vilket också Kotter (2001)  hävdar är viktigt i detta sammanhang. 

 

Men respondenterna har förstått leankonceptet när de anser att lean är process över tid 

istället för ett projekt med ett slutdatum och att de bör arbeta med detta fastän företaget 

går in i sämre tider, vilket Bhasin och Burcher (2006) hävdar är orsaken till att det är så få 
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som 10 % som lyckas med lean då de ser lean som ett projekt med slut datum istället för 

en filosofi.   

 

Förbättringsarbete, aktivitetslistan inom fabrik X  

Eftersom omorganiseringen i organisationen har lett till förändringar så är det mycket 

som är nytt och alla personer har inte kommit in helt i arbetet än på grund av nya 

arbetsuppgifter, andra arbetssätt eller helt nya människor att arbeta med. Det största 

problemet med denna lista, som alla gemsamt pekar på är att det åtgärdas för få aktiviteter 

på listan, men framför allt att det mesta kostar mycket pengar. Tillsammans med tre andra 

fabrikerna delar de på en summa pengar för investeringsprojekt, vilket leder till att allt 

inte kan göras på listan utan bara de som är absolut viktigast. Detta leder då i sin tur till 

att förbättringsförslagen väldigt ofta ligger kvar på listan en längre tid. Det är klart att 

förbättringsarbetet går långsamt fram eftersom det saknas pengar till det. En annan orsak 

till detta kan vara att det görs fel prioriteringar med pengarna.  

 

Sedan årsskiftet har de utformat ett nytt arbetssätt för att effektivisera arbetet med 

aktivitetslistan och de har dessutom tillsatt mera personal som ska arbeta med just denna 

lista. Detta visar på att de insett en del av rotorsaken och försöker nu hitta lösningar till att 

effektivisera förbättringsarbetet, precis som Ohno (1988) menar att det är rotorsaken som 

bör lösas. Teknikplanen som den nya modellen heter är den nya aktivitetslistan. Till 

skillnad från den tidigare är den nya tydligare och en lättare handlingsplan att arbeta med, 

den har bättre struktur och det ska tillsättas en ansvarig för varje åtgärd. Aktiviteterna 

kommer att ägas av underhåll, konstruktion och produktionsteknik tillsammans och det 

kommer att vara deras uppgift nu att utföra dessa. På så sätt kommer det också att bli 

mera ordning och reda när det bara är en bestämd grupp som ska se till att det fullföljs, 

vilket Spear och Bowen (1999) påvisar att det är viktigt med en tydlig handlingsplan och 

bestämma en ansvarig för varje aktivitet.  

 

Det är för tidigt att säga vad som är bra eller dåligt med det nya arbetssättet eftersom det 

är alldeles nytt för alla och därför finns det inte heller resultat och information om detta.  

Med det nya arbetssättet och flera medarbetare till uppdraget kommer det att leda till ett 

effektivare arbete. Nu kan de börja avverka förbättringarna i en snabbare takt än vad det 

kommer in nya, vilket förhoppningsvis leder till att de som har legat på listan i flera år nu 

kan åtgärdas. Det ser i alla fall ut som att personalen är positiva till det nya arbetssättet 

och de tror att det leder till förbättringar i alla punkter. Här ligger det ett stort ansvar hos 

cheferna att få medarbetarna positivt inställda till förändringen. Detta menar Kotter och 



73 

 

Schlesinger (2008) kan vara svårt vid förändringsarbeten eftersom det ställer höga krav 

på cheferna.  

 

Men trots att det har vidtagits åtgärder kommer ändå pengar att spela en stor roll. Det är 

det allra första de nämner, att det kostar mycket och när det är flera som ska dela på en 

viss summa så räcker det naturligtvis inte till alla förbättringsåtgärder. Men det kanske 

finns många aktiviteter som inte kostar allt för mycket som nu kan åtgärdas när det finns 

flera som jobbar med aktivitetslistan. Det finns inga mål uppsatta vad de kunde komma 

på, vilket vi i likhet med Sörqvist (2004) menar är väldigt viktigt att det finns. Alla bör ha 

uppsatta mål så de kan arbeta mot dessa. 

 

Kommunikation och teamkänsla  

Ledningen påpekar att det är viktigt att ha en öppen dialog och bra kommunikation 

mellan produktionspersonal och olika chefer och det verkar som att det fungerar bra inom 

verksamheten. Alla kan prata med varandra oavsett vilken befattning individen har i 

fabriken, på så sätt ges möjligheter att skapa en trygghet i gruppen och stärker också 

teamkänslan (Geller, 2002). Det nämns att teamkänslan är hög och att gruppen i sig oftast 

är självstyrande och löser de mesta problemen inom gruppen. Viljan att lära sig mera 

finns, så fabrik X behöver inte ha maskiner som står stilla vid personalfrånvaro då 

medarbetarna är flexibla och har lärt sig sköta flera än en maskin. På så vis kan de 

omplacera någon i gruppen så att produktionen kan fortlöpa. Det är viktigt att fortsätta 

motivera personalen och behålla den teamkänsla som finns om de vill vara ett företag i 

världsklass. Teambuilding och andra aktiviteter för att stärka gruppen är också bra för att 

kunna fortsätta med den utveckling de har idag, vilket styrks av Liker och Hoseus (2008), 

Sörqvist (2004) och Kotter (2001).  

 

Ledning  

Liker (2009) och Kotter (2001) menar att en av ledarens främsta uppgifter inom lean är 

att leda och stödja personalen, informanterna tycker också att det är viktigt att leda och 

stödja personalen, vilket de också försöker göra eftersom de vet att det är 

produktionspersonalen på golvet som kan maskinerna bäst. För att motivera personalen 

att fortsätta komma med förslag så finns det chans att få en bonus, som i detta fall handlar 

om en summa pengar om det förslag som lämnas in verkställs. Detta menar Liker (2009) 

är viktigt för att medarbetarna ska ha något att sträva efter.  
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Företagskultur 

För att hela tiden sträva efter ständiga förbättringar är det viktigt att personalen kommer 

med förslag och idéer på förbättringar i antingen produktion eller till syfte att säkerställa 

säkerheten. Men för att det ska hända måste de själva se behoven och möjligheterna med 

förändringar, för annars försvinner engagemanget med tiden. Om inte chefer och ledare 

ger feedback på förbättringsförslag eller inte gör någon förändring, kan det leda till att 

personen upplever det som mindre meningsfullt eftersom denne inte får någon respons. 

Vi menar i likhet med Sörqvist (2004) att det är väldigt viktigt med uppföljning för att 

skapa engagemang hos personalen så att det känns meningsfullt. 

 

Ledningen har också börjat märkt att det inte kommer in lika mycket förslag nu jämfört 

med för flera år sedan. Detta kan bero på att personalen själva har nämnt till ledningen att 

det inte händer något med förbättringsförslagen och då finner de heller ingen anledning 

till att lämna in flera. Det finns redan ett bonussystem för de förslag som verkställs vilket 

Liker (2009) påpekar är väldigt viktigt men eftersom förslagen ändå har minskat lär man 

försöka uppmuntra personalen på annat sätt. Vi hoppas det ändras inom kort när nytt 

arbetssätt vidtagits och att de ser resultatet av det. Det är också viktigt att ledningen 

uppdaterar medarbetarna om vad som händer och hur det går med förslagen. Med det nya 

sättet att arbeta kan det leda till att allt fler förslag kommer in, om de själva ser och 

märker att det sker förändringar med kortare intervaller.  

 

Stabilitet 

Det verkar som att det finns tillräcklig kompetens för att bedriva fabrik X på ett effektivt 

sätt. Alla involverade vet vad som ingår i deras arbetsuppgifter och nu när det har tillsatts 

flera personer att arbeta med aktivitetslistan kommer två av de intervjuade att kunna ägna 

mer tid åt personalen och produktionen. Detta kommer då att leda till att det finns mera 

tid för personalfrågor och att stödja medarbetarna, vilket genererar mer teamkänsla och 

delaktighet (Geller, 2002). 

 

5.3 Diskussion av resultat från gruppintervju  

Lean – begreppet 

Deras korta men ändå betydelsefulla formulering av lean tyder på att de har kunskap och 

förstår betydelsen av lean. De anser själva att de för tillfället inte behöver ha mera 

kunskap, men att hela verksamheten över lag skulle behöva det. Egentligen använder de 

sig redan av lean tänkandet i praktiken, men detta görs på rutin utan att de tänker på det. 
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En av dem tycker att lean inte är lika viktigt utan att de skulle fokusera mera på six sigma 

och använda sig av ett sådant program istället för att bara stirra sig blind på ordet lean. 

Det var en tid då verksamheten var väldigt engagerad i lean och det intresset kom från de 

högt upp i organisationen och det var deras beslut att det skulle införas. Det skulle införas 

i hela verksamheten och för några år sedan satsades det hårt på att det skulle ske och de 

flesta chefer eller med liknande ansvar skulle gå kurser för att få en djupare förståelse och 

bättre grund att stå på. Men som många företag gör så beslutar man att lean inte är lika 

viktigt då det är viktigare att producera och på så vis rinner det ut i sanden. Som vi nämnt 

tidigare i likhet med Bhasin och Burcher (2006) bör man se lean som en filosofi istället 

och aldrig sluta arbete lean. 

 

Förbättringsarbete, aktivitetslistan inom fabrik X 

Beer et. al. (2005) menar att förändringar/förbättringar oftast sker för att resultatet är 

dåligt och utförs då under tidspress. Eftersom den nya teknikplanen ska medföra 

förändringar till det bättre gäller det att hålla fast vid arbetssättet och inte börja tänja på 

gränserna, vilket hade skett tidigare då genvägar kunde tas. Känslan var att informanterna 

tror på detta sätt att jobba och att det kommer att fungera så länge det följs.   

 

Vi anser i likhet med Rother (2010) att framgångar vid förbättringsarbete kräver en 

tillgänglig och engagerad ledning som sätter upp mål och del mål för att få alla att jobba 

åt samma håll. I dags läget saknas det mål på hur många förbättringar som ska avverkas i 

veckan, månaden eller under ett år. Det som de strävar efter nu är att de försöker se till att 

den kurvan för avverkade förbättringar ska följa kurvan för inkommande. Om en av 

kurvorna börjar avvika är det något fel och då menar de att de inte når målsättningen.  

 

Kommunikation och teamkänsla 

Vi är eniga med informanterna om att det är väldigt viktigt att alla som är inblandade i 

och jobbar med aktivitetslistan blir informerade om den nya teknikplanen som tagits fram 

för att strukturera upp och göra det mer enkelt att arbeta med. Detta styrks av Kotter och 

Schlesinger (2008) som påpekar att det är viktigt att lägga stor vikt på förklarandet när en 

förändring görs.   

 

Det gäller att alla blir informerade om det nya sättet att tänka och att alla berörda förstår 

vad som gäller, vilket respondenterna medger att de inte har lyckats med än. Detta kan 

bero på att teknikplanen nyligen införts, men de tror och har även märkt att alla inte har 

förstått det helt.  
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Det har även vi kunnat konstatera utifrån intervjuerna att det finns brister i 

kommunikationen och att det inte fungerar lika bra som de tror att det gör. Vi menar, i 

likhet med Spear och Bowen (1999) att det krävs en tydlig handlingsplan för hur 

förbättringar ska ske och vem som ansvarar för genomförandet samt att alla blir 

informerade så att de förstår och uppfattar det rätt. Genom den nya teknikplanen som har 

tagits fram så blir det också mycket tydligare vem som ansvarar för vad.   

 

Ledning 

Lean tänkandet och förbättringsarbetet kommer från de högre upp i organisationen, vilket 

tyder på att ledningen är insatta i detta och vill förändra, vilket är viktigt enligt Kotter 

(2001) för ett bra ledarskap måste på ett trovärdigt sätt kunna få andra att tro på de 

budskap man lägger fram. Emiliani (2006) hävdar också att toppcheferna måste vara 

delaktiga för att det ska lyckas. Cheferna i fabrik X coachar personalen i produktionen 

och ger dem stöd i förbättringsarbetet och vi menar också att det är viktigt för det 

inspirerar och skapar motivation hos personalen. 

 

Företagskultur 

Det är viktigt att hela tiden jobba med ständiga förbättringar och de kallar det inte lean, 

utan för dem är det ett arbetssätt som fortlöper hela tiden och går på rutin. Eftersom de 

alltid jobbar med att förbättra så ingår det i deras arbetssätt att lösa problem, vilket Rother 

(2010) hävdar när denne säger att det ska vara en del av verksamheten. Ett problem är att 

inte personalen får tillräcklig information om pågående förbättringar och detta är 

återkommande brister i kommunikationen. Risken finns att personalen tröttnar på att 

komma med förbättringsförslag då de inte får feedback och stöd för dessa.  

 

Stabilitet 

Kunskap finns för att bedriva verksamheten, men det saknas tid. De projekt som bedrivs 

tar lång tid dels beroende på hur invecklade problemen är, men även på grund av lagar 

och regler samt riskanalyser och säkerhetsfrågor. Dessa punkter tar tid och det blir inte 

lika effektivt som önskat. Det är inget som kan eller får påskyndas, men med ett nytt 

arbetssätt och nya roller kommer det att bli effektivare. Liker (2009) hävdar att beslut ska 

fattas långsamt och att överväga alla alternativ så att de sedan kan genomföras snabbt. 
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5.4 Diskussions sammanställning 

Lean – begreppet 

Det skiljer sig åt mellan produktionspersonalen och cheferna på vilka sätt de ser på lean 

och förklarar detta begrepp. Cheferna är mycket insatta och gav oss utförliga och 

välformulerade svar medan operatörernas åsikter visar sig vara mera tvetydiga eftersom 

de inte vet riktigt förutom att det handlar om Toyota och 5S. Cheferna har mycket 

kunskap om lean och en bra grund att stå på, men det kanske handlar mera om att andra 

saker än lean prioriteras, vilket kan vara en anledning till att kunskap saknas hos 

produktionspersonalen. Det verksamheten har gjort bra är att chefer har fått någon form 

av utbildning beroende på vilken tjänst de har. Detta är precis vad Sörqvist (2004) hävdar 

är viktigt att chefer ska utbildas före medarbetarna för att de sedan ska kunna agera 

stödjande för dem. Det framkom att det ändå är ordning och reda i fabrik X då det har 

börjat med 5S en gång i tiden, det är nog kanske därför lean förknippas med 5S.  

 

Förbättringsarbete, aktivitetslistan inom fabrik X 

Utifrån enkätundersökningen är det inte många av operatörerna som vet vad en 

aktivitetslista är för något, de har inte heller vetskap om vilka som är engagerade i denna. 

Detta kan bero på att den termen inte används i produktionen utan den kallas för något 

annat, vilket i så fall tyder på att de inte talar i samma termer. Cheferna däremot vet 

precis vad en aktivitetslista är för något. Det som skiljer intervjuerna åt, är att de chefer 

som deltog i gruppintervjun har tagit fram den nya teknikplanen som de andra cheferna 

inte vet så mycket om. Produktionspersonalen såväl som cheferna anser att 

förbättringsarbetet inte fungerar bra, det tar alldeles för lång tid. Det framkom endast från 

gruppintervjun att det finns mål att jobba mot, det är dessa två kurvor som nämnts 

tidigare med inkommande och avverkade aktiviteter. Från de individuella intervjuerna 

och enkätundersökningen är det ingen som vet om att det finns något mål att jobba mot. 

Liker (2009), Geller (2002) och Rother (2010) menar att det är viktigt att alla arbetar mot 

ett gemsamt mål för att få alla att jobba mot samma håll och Liker (2004) tillägger att det 

kan vara bättre att tänka på långsiktiga mål istället för kortsiktiga mål. Även Beer et al. 

(2005) hävdar att ett gemensamt mål är en del av framgångsfaktorn för att lyckas. 

 

Kommunikation och teamkänsla 

Det är skilda åsikter angående deras uppfattningar om hur kommunikationen fungerar 

från produktionspersonalen till chefer på olika nivåer. Från intervjuerna framkom det att 

cheferna upplever att det fungerar bra och att de tycker det är viktigt med öppna dialoger, 

men resultatet av enkäten pekar på att den inte fungera bra. Kommunikationen mellan 
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produktionspersonalen fungerar utmärkt, men den visar sig vara sämre med de högre 

cheferna. Liker (2009) menar att det är viktigt med respekt, öppen kommunikation och 

tillit är viktigt för att nå det gemensamma målet. Alla upplever och uppfattar det mesta 

olika och det märks utifrån detta resultat. De är alla eniga om att personalen är 

motiverade och driftiga, men utifrån enkäten nämns det att detta saknas hos cheferna. Det 

kan bero på att det finns brister i den information som cheferna ger ut, eller så förmedlas 

den inte på ett sätt så alla förstår.  

 

Det finns teamkänsla bland operatörerna, vilket påverkar samarbetet positivt. All 

produktionspersonal anser att det är viktigt med personalmöten för att hålla sig 

uppdaterade, diskutera problem och för att dela med sig av sina kunskaper. Cheferna 

påpekar också att medarbetarna är flexibla och självgående samt att de är intresserade av 

att lära sig mera. En ledares uppgift enligt Geller (2002) är att hjälpa personalen att få den 

kompetensutveckling du behöver för att kunna sträva efter mål som känns meningsfulla. 

 

Ledning 

Det syns att det finns en liten vriden bild av verkligheten gentemot hur alla egentligen 

upplever den. Med det menar vi att cheferna tycker att de stödjer och coachar personalen 

medan medarbetarna själva anser att de inte får något stöd eller märker av att de bli 

coachade. Det kan dels bero på att chefen har för stor grupp så att alla inte känner sig 

trygga eller så är de nuvarande stödjande faktorerna som chefen ger inte tillräckliga. 

Enligt Geller (2002) är det viktigt att en ledare är empatisk och flexibel, både lyssna och 

leda samt förstå människors perspektiv för att kunna ge råd och stöd.  

 

Idén med att börja arbeta enligt leankonceptet och med förbättringar inom denna 

verksamhet kommer från de högre cheferna, men de är ändå inte engagerade i detta 

arbete. Produktionspersonalen saknar att de högre cheferna inom organisationen är ute 

och visar sig och sitt intresse i produktionen, vilket skulle uppskattas och som även styrks 

av Kotter (2001) och Emiliani (2006) menar att en nyckelfaktor för att lyckas är att högsta 

cheferna har varit delaktiga. Däremot är chefen som håller i tavel-mötena ofta ute och 

diskuterar med operatörerna, vilket stärker relationerna mellan dem. Det stämmer in på 

Geller (2002) om vad ett bra ledarskap är. 

 

Företagskultur 

Ständiga förbättringar är viktigt för alla medarbetarna, men tyvärr så har de tröttnat på att 

komma med förbättringsförslag, då de ser att det inte händer så mycket med dessa. De har 

alla sett en minskning av inkommande förslag på förbättringar och alla är eniga om 
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orsaken, det tar för lång tid att genomföra dessa aktiviteter. En del av orsaken till 

problemet håller nu på att förbättras genom den nya teknikplanen och förhoppningsvis 

leder det till ett effektivare arbete, så att de som jobbar med detta märker och känner av 

det. Det är också viktigt att produktionspersonalen ser en förbättring så att förtroendet 

kommer tillbaka och de ser en mening med att lämna in förbättringsförslag. Medarbetarna 

behöver också få mera tydlig information om pågående förbättringsarbeten, vilket de 

saknar idag. Enligt Rother (2010) är det en del i kaizen att hela tiden sträva efter 

förbättringar och därför är det väldigt viktigt att personalen fortsätter komma med förslag 

och idéer.  

 

Stabilitet 

Från intervjuerna framkommer det att kunskapen finns för att bedriva verksamheten 

effektivt, men att det saknas tid och resurser till att göra det. Detta nämns även i 

enkätundersökningen och produktionspersonalen tycker dessutom att resurserna inte 

används optimalt. Skulle tiden användas optimalt, vilket de försöker göra nu med det nya 

arbetssättet kan det leda till förbättringar och ett steg i positiv riktning. För att sedan 

uppnå framgångar med förbättringsarbetet och få en stabilitet i verksamheten krävs det 

enligt Sörqvist (2004) engagerade ledare. 
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6 Slutsats och förslag till fortsatta studier 

Under denna rubrik ges en slutsats av arbetet utifrån frågeställningarna, förslag 

på hur fabrik X ska kunna vidareutveckla och effektivisera sitt förbättringsarbete 

samt förslag till fortsatta studier och forskning. 

6.1 Slutsats 

Syftet med denna studie är att analysera hindrande faktorer för förbättringsarbetet i de 

dagliga arbetsprocesserna i ett industriföretag. Utifrån analysen av resultatet från 

fallstudien nämns här några nyckelfaktorer som upplevs som hindrande vid 

förbättringsarbete.  

 

En hindrande faktor vid förbättringsarbetet som ständigt återkommer är att 

kommunikationen är bristfällig. Den information som ska förmedlas når antingen inte 

hela vägen fram eller också har vederbörande fått information men inte förstått dess 

innehåll. Operatörerna saknar tillräcklig kunskap om lean arbetet på grund av tids-, och 

personalbrist. Förbättringsarbetet går för långsamt, enligt både medarbetare och chefer 

och produktionspersonalen tycker dessutom att arbetsprocessen är dåligt strukturerad. 

Operatörerna saknar ledare som driver förbättringsarbetet och ansvarar för att det utförs 

samt resurser för ändamålet.  

 

Det finns en förvriden bild av verkligheten gentemot hur den faktiskt upplevs.  

Produktionspersonalen tycker att cheferna/ledningen inte stödjer och coachar dem i 

arbetet, vilket cheferna säger att de gör och att det är mycket viktigt. Cheferna anser 

dessutom att de högre uppsatta cheferna är delaktiga i förbättringsarbetet, medan 

produktionspersonalen hävdar att de inte är engagerade och delaktiga. Medarbetarna 

menar att det inte går att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt eftersom det inte finns 

tillräckligt med kompetens, resurser, tekniker och pengar. Cheferna inom 

produktionsverksamheten hävdar att det saknas personal med tillräcklig specifik kunskap. 

Cheferna från gruppintervjun anser att det är svårt att få alla att förstå och acceptera den 

nya arbetsprocessen med teknikplanen. Dessa menar vidare att det finns tillräckligt med 

kunskap, men för lite tid till att bedriva verksamheten effektivt. En annan hindrande 

faktor är att det saknas uppsatta mål med förbättringsarbetet. 
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Det finns dock flera faktorer som tyder på att den nya arbetsprocessen med 

förbättringsarbetet i fabrik X kommer att bli mera effektivt. Det nya arbetssättet kommer 

att leda till en mera öppen kommunikation och att förbättringsarbetet synliggörs för all 

personal. Cheferna nämner att trots den korta tiden har de börjat se förändringar till det 

bättre och upplever att det blivit effektiviserat. Mer personal har tillsatts för att jobba med 

aktivitetslistan, vilket har varit ett väldigt stort problem tidigare då det inte fanns 

tillräckligt med tid och personal för att bedriva det på ett effektivt sätt.  

 

En annan viktig stödjande faktor är motivationen och engagemanget, som finns hos både 

chefer och produktionspersonal, men har dessvärre minskat hos de sistnämnda eftersom 

de upplever att förbättringsarbetet inte fungerar som det borde. Det kan ändras till det 

bättre igen när de själva kommer att märka den positiva förändringen av att flera 

aktiviteter blir åtgärdade eller tar kortare tid. För att synliggöra detta måste det också 

sättas upp realistiska mål att arbeta mot. 

 

6.2 Förbättringsförslag 

Utifrån slutsatsen kan vi föreslå följande åtgärder, som kommer att fungera som 

stödjande faktorer för ett effektiviserat förbättringsarbete vid fabrik X. 

 

Det är väldigt viktigt att kommunikationen fungerar vid förändringsarbete, men även i det 

dagliga arbetet för att undvika problem och missuppfattningar. Det krävs en förbättring av 

kommunikationen mellan all personal i de berörda befattningsnivåerna samt 

produktionspersonalen. Det nya arbetssättet med teknikplanen kommer att leda till en 

mera öppen kommunikation och att förbättringsarbetet synliggörs för all personal. De 

högre uppsatta cheferna bör visa sig i produktionen och vara delaktiga i 

förbättringsarbetet, vilket också leder till en bättre kommunikation mellan dem och 

operatörerna. Detta styrks av Emiliani (2006) som hävdar att toppchefer måste vara 

delaktiga för att lyckas och Liker (2009) menar att öppen kommunikation och respekt är 

viktigt för att nå målet. 

  

Alla behöver nödvändig kunskap, inte bara cheferna. Se till att produktionspersonalen får 

utbildningar i lean och förbättringsarbete, då kanske de också får en bättre förståelse för 

att förändringar tar tid. Det går inte att påskynda förändringsarbeten, utan det krävs 

långsiktiga processer för att det ska bli en stabil och effektiv verksamhet. 

Produktionspersonalen behöver stöd och coachning i arbetet, för att kunna 
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vidareutvecklas och känna att arbetet är meningsfullt, vilket Sörqvist (2004) och Kotter 

(2001) också påpekar. 

 

Det är mycket viktigt med ledare som har kunskap och förmågan att driva 

förbättringsarbetet. Vid förändringsarbeten krävs det också att alla som är involverade i 

det vet varför detta görs och förstår meningen med det. Sätt upp realistiska mål att sträva 

efter så alla vet vad de arbetar mot och visa resultatet för personalen så att de ser att det 

har hänt något med deras förbättringsförslag. Ledaren måste kunna hjälpa och styra sina 

medarbetare i rätt riktning för att kunna nå de önskade målen, vilket även Geller (2002) 

och Kotter (2001) hävdar. 

 

Det går inte att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt om det saknas kompetens, 

resurser, tekniker och pengar. Alltså måste arbetsprocesserna och de tillgängliga 

resurserna ses över för att få en stabil och välfungerande verksamhet. Cheferna måste 

arbeta aktivt med att få alla att förstå och acceptera den nya arbetsprocessen med 

teknikplanen, för att få medarbetarna motiverade och engagerade. De bör således fortsätta 

med den positiva inställningen till den nya teknikplanen och se till att arbeta med ständiga 

förbättringar på ett mera effektivt sätt.  

 

6.3 Förslag till fortsatta studier 

Några frågeställningar som kan vara bra att arbeta vidare med kan vara: 

 

 Hur kan kommunikationen förbättras mellan produktionspersonal och chefer? 

 Vilka mål kan vara realistiska att sätta upp och sträva efter vid förbättringsarbete 

inom stålindustrin? 

 Hur ska chefer och ledare gå tillväga för att återfå förtroendet för sina 

medarbetare? 

 Hur lyckas man få de högre uppsatta cheferna att vara mera delaktiga i 

produktionspersonalens dagliga arbete? 

 

6.4 Bidrag till framtida forskning 

Under detta examensarbete har det uppstått problemområden som skulle vara intressanta 

att studera vidare i framtida forskning. Människan är den viktigaste och främsta 
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framgångsfaktorn inom stort sett alla organisationer. Vid ständigt förbättringsarbete är det 

mycket viktigt att alla är delaktiga och väl informerade om pågående förändringar. Alla 

måste förstå den information som förmedlas för att få samma bild av problemet för att 

sedan kunna arbeta mot ett gemensamt mål. Vi har under arbetets gång upptäckt att 

cheferna har en bild av verkligheten medan produktionspersonalen har en helt 

annan. Tyvärr så finns det i dagsläget ingen forskning inom detta område vad det gäller 

hantering av denna förvridna verklighetsbild. Intressant och givande fortsatt forskning 

skulle kunna vara att öka kunskapen om varför chefer och medarbetare uppfattar och ser 

på saker på olika vis samt hur detta problem kan lösas. 
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Bilaga 1 Enkätundersökning 

Missiv 

Vi är två studenter från högskolan i Gävle som nu under vår sista termin på 

ekonomiingenjörsprogrammet utför ett examensarbete på er arbetsplats. 

Det här brevet är till er som ska medverka i en enkätundersökning gällande ert 

förbättringsarbete på fabrik X. Vi genomför en analys av hur förbättringsarbetet 

enligt gällande aktivitetslista framskrider och vilka problem som finns med denna 

arbetsprocess. 

 

Vårt syfte med denna enkätundersökning är att få ta del av era erfarenheter, 

upplevelser och synpunkter angående förbättringsarbetet. Era åsikter är mycket 

viktiga för oss i vårt arbete för att kunna få en så klar bild av processen som 

möjligt. Vår önskan är att få tydliga, utförliga och så uppriktiga svar som möjligt 

för att få en bild som överensstämmer med verkligheten. 

Individuella svar kommer inte att kunna relateras till enskilda personer i resultaten 

som vi kommer att använda oss av i vår skriftliga rapport. Om utrymmet för 

svaren inte räcker till önskar vi att ni fortsätter på ett blankt papper där ni skriver i 

vilket område svaret berör och numret på frågan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack på förhand. 

Med vänliga hälsningar. 

Sofia Olofsson & Markus Lauridsen 
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Enkätfrågor till personalen 

Lean- begreppet 

1. Vad betyder Lean för er?____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Har ni fått någon utbildning i Lean? 

- Om ja, vilken/vilka?________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

- Om nej, varför inte?________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Skulle ni vilja/behöva mera kunskap om Lean?__________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Förbättringsarbete, Aktivitetslistan inom fabrik X 

1. Fungerar ert förbättringsarbete bra? 

- Om ja, på vilket sätt?_______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

- Om nej, varför inte?________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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2. Vad är en aktivitetslista och hur fungerar den?___________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Vilka personer är engagerade i aktivitetslistan?__________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Finns det några problem med aktivitetslistan?___________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Finns det några uppsatta mål för förbättringsarbetet?______________________ 

__________________________________________________________________  

6. Hur mycket tid lägger ni på förbättringsarbete?__________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Tycker ni processen runt aktivitetslistan behöver förbättras?________________ 

- Om ja, varför?_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Kommunikation och Teamkänsla 

1. Hur fungerar kommunikationen på arbetsplatsen mellan alla medarbetare, 

chefer och ledningen?________________________________________________     

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Tycker ni att det finns teamkänsla bland de anställda på fabrik X?___________ 

- Om nej, varför inte och hur skulle den kunna förbättras?___________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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3. Hur ofta har ni personalmöten på fabrik X? Vad är syftet med dessa och 

uppfylls det i så fall?_________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Tycker ni att personalmöten är nödvändiga/viktiga?  

- Om ja, varför?_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

- Om nej, varför inte?________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Vilka brukar delta i dessa personalmöten?______________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Ledningen 

1. Stödjer och coachar cheferna/ledningen er i förbättringsarbetet? 

- Om ja, på vilket sätt?_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

- Om nej, varför inte?________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Hur ofta är de högre cheferna ute på fabriksgolvet och pratar med er och ser 

över arbetsprocesserna?______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Företagskultur 

1. Brukar ni komma med förbättringsförslag? 

- Om ja, vad händer med dessa då?______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

- Om nej, varför inte?________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Får ni tillräcklig information om pågående förändringsarbeten?_____________ 

3. Hur informeras ni om förändringsarbeten?______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Tycker ni att det är viktigt att arbeta med ständiga förbättringar? 

- Om ja, varför?_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

- Om nej, varför inte?________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Drivs era förbättringsarbeten som projekt eller är de en del av verksamheten?__ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Vad gör ni när ni ser brister/fel på arbetsplatsen?_________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Stabilitet i verksamheten 

1. Tycker ni att fabrik X har tillräckliga resurser (personal, kompetens och teknik) 

för att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt?__________________________ 

- Om nej, vad saknas?________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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2. Vet ni vad som förväntas av er i ert arbete (tydlig arbetsbeskrivning)? 

- Om ja, vilket ansvar har ni?__________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

- Om nej, varför inte?________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Tycker ni att det finns tillräckligt med kunskap och tid för att bedriva 

förbättringsarbete?___________________________________________________ 

- Om nej, vad beror det på?____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

Missiv 

Vi är två studenter från högskolan i Gävle som nu under vår sista termin på 

ekonomiingenjörsprogrammet utför ett examensarbete på er arbetsplats. 

Det här brevet är till er som genom en intervju ska medverka i en undersökning 

gällande ert förbättringsarbete på fabrik X. Vi genomför en analys av hur 

förbättringsarbetet enligt gällande aktivitetslista framskrider och vilka problem 

som finns med denna arbetsprocess. 

 

Vårt syfte med denna intervju är att få ta del av era erfarenheter, upplevelser och 

synpunkter angående förbättringsarbetet. Era åsikter är mycket viktiga för oss i 

vårt arbete för att kunna få en så klar bild av processen som möjligt. Vår önskan 

är att få tydliga, utförliga och så uppriktiga svar som möjligt för att få en bild som 

överensstämmer med verkligheten. 

Individuella svar kommer inte att kunna relateras till enskilda personer i resultaten 

som vi kommer att använda oss av i vår skriftliga rapport. 

 

Vi vill påpeka att det är frivilligt att delta i våra intervjuer och ni kan välja att 

avbryta intervjun när som helst. Under intervjun kommer vi att använda oss av 

förutbestämda frågor med eventuella nödvändiga följdfrågor och som vi tidigare 

sagt så är dina svar viktiga för vårt arbete. Vad det gäller personuppgifter och 

informationshantering så kommer detta att hanteras konfidentiellt. Det är alltså 

inga obehöriga som kommer att ta del av dessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack på förhand. 

Med vänliga hälsningar. 

Sofia Olofsson & Markus Lauridsen 
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Intervjufrågor till ledningen 
 

Lean- begreppet 

1. Vad betyder Lean för er? 

2. Har ni fått någon utbildning i Lean? 

- Om ja, vilken/vilka? 

- Om nej, varför inte? 

3. Skulle ni vilja/behöva mera kunskap om Lean? 

 

Förbättringsarbete, Aktivitetslistan inom fabrik X 

1. Vad är en aktivitetslista och hur fungerar den? 

2. Vilka personer är engagerade i aktivitetslistan? 

3. Vilka processer ingår? 

4. Finns det några problem med aktivitetslistan? 

5. Hur många problem/förbättringsförslag avverkas i månaden? 

6. Finns det några uppsatta mål för förbättringsarbetet?  

7. Varför infördes det en ny teknikutvecklingsplan? 

8. Hur gick beslutet till och vad är det som skiljer den nya jämfört med den äldre? 

9. Fungerar den nya arbetsgången bättre jämfört med den äldre? 

10. Hur jobbar ni med denna? 

11. Har ni flera arbetsuppgifter än att arbeta med aktivitetslistan? 

- Om ja, vilka?  

12. Hur mycket tid lägger ni på aktivitetslistans förbättringsarbete? 

13. Tycker ni processen runt aktivitetslistan behöver förbättras? 

- Om ja, varför? 

 

Kommunikation och Teamkänsla 

1. Hur fungerar kommunikationen på arbetsplatsen mellan alla medarbetare, 

chefer och ledningen? 

2. Tycker ni att det finns teamkänsla bland de anställda på fabrik X? 

- Om nej, varför inte och hur skulle den kunna förbättras? 

3. Hur ofta har ni personalmöten på fabrik X? Vad är syftet med dessa och 

uppfylls det i så fall? 

4. Tycker ni att personalmöten är nödvändiga/viktiga?  

- Om ja, varför? 

- Om nej, varför inte? 

5. Vilka brukar delta i dessa personalmöten? 

 

Ledningen 

1. Anser ni det viktigt att stödja personalen i deras förbättringsarbete? 

2. På vilket sätt stödjer ni personalen? 

3. Vad gör ni för att motivera personalen så att de deltar och/är aktiva i 

förändringsarbeten? 

4. Hur ofta är de högre cheferna ute på fabriksgolvet och pratar med er, övriga 

medarbetare och ser över arbetsprocesserna? 
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Företagskultur 

1. Brukar personalen komma med förbättringsförslag? 

- Om ja, vad händer med dessa då? 

- Om nej, varför inte? 

2. Anser ni att personalen får tillräcklig information om pågående 

förändringsarbeten? 

3. Hur informerar ni personalen om förändringsarbeten? 

4. Har kunder någon roll i förändringsarbeten? 

- Om ja, hur? 

5. Tycker ni att det är viktigt att arbeta med ständiga förbättringar? 

- Om ja, varför? 

- Om nej, varför inte? 

6. Drivs era förbättringsarbeten som projekt eller är de en del av verksamheten? 

7. Vad gör ni när ni ser brister/fel på arbetsplatsen? 

 

Stabilitet 

1. Tycker ni att fabrik X har tillräckliga resurser (personal, kompetens och teknik) 

för att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt? 

- Om nej, vad saknas? 

2. Vet ni vad som förväntas av er i ert arbete (tydlig arbetsbeskrivning)? 

- Om ja, vilket ansvar har ni? 

- Om nej, varför inte? 

3. Tycker ni att det finns tillräckligt med kunskap och tid för att bedriva 

förändringsarbete? 

- Om nej, vad beror det på? 
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