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Sammanfattning 

Under 1950-talet startade förbättringsarbetet i tillverkningsindustrin för att lösa 

problemen med dålig kvalitet. Med stabilare förbättringsarbete kan man nå bättre 

kvalitet och minska på sina kostnader. I en organisation bör man däför arbeta med 

ständiga förbättringar. För att implementera olika verktyg i ett arbete kräver det att 

man kommunicerar och samarbetar på ett rätt sätt för att nå ett bra resultat. Då 

kommunikation är en viktig hörnsten som påverkar och styr den dagliga 

verksamheten skapar det i sin tur en organisationskultur som är vad vi gör varje dag. 

Undermålig kommunikation kan leda till att problem och förbättringar inte lyfts fram 

vilket som i sin tur bildar en felaktig kultur i organisationen. När man ska 

kommunicera med medarbetare om förbättringar är det viktigt att motivera vilka 

fördelar det kommer att leda till att implementera en viss metod. När man sätter upp 

ett mål ska det vara utmanande så att organisationen arbetar utanför sin 

kunskapsgräns så man kan finna nya genombrott. 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur kommunikation och 

förbättringsarbete påverkar organisationskulturen för att därefter kunna komma fram 

till ett effektivare arbetssätt. Skribenternas fallstudie utgår från en kvalitativ metod 

med intervjuer och observationer för att få en förståelse om hur förbättringsarbete 

påverkas av kommunikation ute i verksamheten. Sedan har en insamling av 

sekundärdata genomförts genom att studera litteratur och tidigare studier. Efter att 

analyserat nuläget med relevant teori har skribenterna kommit fram till en potentiell 

lösning som besvarar skribenternas syfte och problemformulering. 

Problemformuleringen lyder, “Går det med hjälp av ett annorlunda arbetssätt skapa 

förutsättning för bättre kommunikation och förbättringsarbete så att man formar en 

ny organisationskultur?” 

En potentiell lösning som skribenterna har kommit fram till är att införa ett till led i 

verksamheten, ett till pulsmöte och att använda sig av förbättringskatans 4 steg för att 

lyckas göra framtida genombrott.  
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Summary 

The improvement work started in the 1950s in Japan in order to create better 

manufacuturing processes and to solve the problems of poor quality. With a more 

stable improvement work you can achieve better quality and reduce costs. In the 

organization everyone should work with improvement that are on going and don't 

stop. To implement different improvement tools it requires that you communicate 

and collaborate in the right way for a good result. Communication is an important 

cornerstone that influences and controls the daily works operations and it creates an 

organizational culture that is what we do every day. Substandard communication can 

lead to problems and improvements not being highlighted, which in turn forms an 

inaccurate culture in the organization. When you communicate with employees about 

improvements, it is important to tell what kind of benefits it will lead to 

implementing a particular method. When setting up a goal, it should be challenging 

so that the organization works outside their knowledge box and finds new 

breakthroughs. 

The purpose of the study is to gain a deeper understanding of how communication 

and improvement work affects the organizational culture in order to then arrive at a 

more effective way of working. Our case study is based on a qualitative method with 

the help of interviews and observations in order to gain an understanding of how 

improvement work is affected by communication in the business. Then, a collection 

of secondary data has been made by reading us into literature and previous research. 

After analyzing the current situation with relevant theory, we then came up with a 

potential solution that answers our purpose and problem formulation. The problem 

formulation is, "Is it possible, with help of a different way of working, to create the 

conditions for better communication and improvement work so that you form a new 

organizational culture?" 

One potential solution that we have come up with is to implement a teamleader in the 

business, one more meeting and to make use of the improvement kata 4 steps to 

make future breakthroughs possible. 
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Abstract 

I en organisation bör man arbeta med ständiga förbättringar. För att implementera 

olika verktyg i arbetet kräver det att man kommunicerar och samarbetar på ett rätt 

sätt för ett bra resultat. Då kommunikation är en viktig hörnsten som påverkar och 

styr den dagliga verksamheten skapar det i sin tur en organisationskultur som är vad 

vi gör varje dag.  

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur kommunikation och 

förbättringsarbete påverkar organisationskulturen för att därefter kunna komma fram 

till ett effektivare arbetssätt. Målet med studien är att komma fram till ett bättre 

arbetssätt gällande fallföretagets nuvarande förbättringsarbete och 

kommunikationsflöde så att man formar en ny organisationskultur. För att nå upp till 

syfte och mål utgår skribenterna bland annat från intervjuer, observationer, tidigare 

studier samt relevant litteratur inom forskningsområdet.  

En lösning som skribenterna har kommit fram till är att införa ett till led i 

verksamheten, ett till pulsmöte och att använda sig av förbättringskatans 4 steg för att 

lyckas göra framtida genombrott.  

Nyckelord: Kommunikation, Förbättringsarbete, Organisationskultur, Kaizen, 

Teamleader, Förbättringskatans 4 steg, Daglig styrning, Andon, PDSA-cykel, 

Kunskapsgräns 
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Förord 

Det här är ett examensarbete inom maskinteknik institutionen på 15 högskolepoäng 

som är skribenternas avslutande uppgift på högskoleingenjörsutbildningen, 

Industriell ekonomi på Linnéuniversitetet i Växjö. Fallstudien har genomförts på ett 

tillverkningsföretag. Arbetet har delats upp genom att skriva och diskutera samtliga 

delar gemensamt för bästa möjliga resultat. 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare på företaget som gav oss förtroende att 

utföra arbetet samt alla medarbetare som har hjälpt oss att utföra arbetet med hög 

kvalitet. Vi vill tacka vår handledare Joakim Bjurström från Linnéuniversitet som har 

coachat oss under hela arbetets gång samt gett oss ny kunskap och erfarenhet. Vi vill 

också tacka Fredrik Fjellstedt som har gett oss idéer och verktyg som man kan ha 

användning av under arbetets gång.  

Vi vill även tacka vår examinator Mirka Kans som har underlättat arbetet med hjälp 

av föreläsningar, seminarier och handledning för att få rätt struktur på arbetet.   

Till sist vill vi tacka de opponenter som har bidragit med konstruktiv kritik och 

förbättringsförslag under arbetets gång. 

 

 

Belmin Bahtic         &         Samuel Anderzon 

Växjö, 28 Maj 2019 
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1. Introduktion 

I det här kapitlet kommer skribenterna att beskriva introduktionen till 

fallstudien. 

 

1.1 Bakgrund 

I början på 1900-talet var leveranstiden mer än sex månader när en konsument 

önskade att köpa en bil. Som konsument fick man då besöka tillverkaren själv 

för att kunna komma överens om bilens specifikationer (Pascal, 2016). Idag kan 

man kan få en bil levererad inom två till tre månader (Di, 2017). En anledning 

till kortare leveranstider är att tillverkningsindustrin har utvecklats med nya 

teknologier, bland annat automatisering av robotar istället för manuellt utförande 

av arbete (Blackwell m.fl., 2017). För att skapa bättre tillverkningsprocesser 

startade förbättringsarbetet i tillverkningsindustrin under 1950-talet i Japan för 

att lösa problemen med dålig kvalitet. Med stabilare förbättringsarbete kan man 

nå bättre kvalitet och minska på sina kostnader. I en organisation bör man därför 

arbeta med ständiga förbättringar (Elf, Gauthereau & Witell, 2007).  

 

Vidare så har tillverkningsindustrin tagit fram nya tankesätt och metoder inom 

den så kallade Leanfilosofin. För att implementera dessa verktyg i en 

organisation kräver det att man kommunicerar och samarbetar på ett effektivit 

sätt för att nå bra resultat (Pascal, 2016). Kommunikation kan beskrivas som “en 

process där personer eller grupper sänder eller utväxlar kommunikation” 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014. s.258). Då kommunikation är en viktig hörnsten 

som påverkar och styr den dagliga verksamheten skapar det i sin tur en 

organisationskultur. Organisationskultur kan definieras som “kultur är vad vi 

gör varje dag” (Bjurström, 2016. s.77). Kultur existerar i varje verksamhet och 

visar hur man arbetar och den skiljer sig alltid ifrån andra verksamheter. 

(Bjurström, 2016). 

 

1.2 Problemställning 

Kommunikation är en central fråga inom industrin och för att lyckas är det 

viktigt att korrekt information förmedlas vid rätt tid och plats. När man ska 

kommunicera med medarbetare om förbättringar är det viktigt att motivera vilka 

fördelar det kommer att leda till när man ska implementera en viss metod. Om 

idén inte är tillräckligt tydlig kommer inget engagemang ifrån medarbetarna och 

den ansvarige måste då lägga tid på argumentation samt att svara på frågor som 

“varför” från personalen för att lyckas få igenom sin implementering 

(Abrahamsson & Isaksson, 2012). 

 

Undermålig kommunikation kan leda till att problem och förbättringar inte lyfts 

fram vilket i sin tur bildar en felaktig kultur i organisationen. Idag arbetar många 

företag på ett reaktivt arbetssätt. Det arbetssättet fokuserar på att endast lösa de 

nuvarande problemen som uppstår i en produktion istället för att arbeta mer 

långsiktigt och förebyggande med förbättringar. Ett reaktivt arbetssätt bildar en 

kultur som endast tar upp frågor kring försäljning, antal eller kvalitetsbrister 

vilket leder till att man inte tar upp frågor som: “Angående resultatet i går som 

vi inte är nöjda med, vad lär vi oss av det?” eller “Vi gjorde ett misstag i går 
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som kunden blev lidande av, vad är den verkliga orsaken till att det hände?” 

(Bjurström, 2016. s.78).  

 

Idag är det vanligt att man minskar på bemanningen på olika poster i en 

organisation i tro på att besultsprocessen ska gå fortare och att företaget blir mer 

resurseffektivt. Det här leder till att mellanchefer får för många arbetare att ta 

ansvar för vilket kan skapa stress som gör att man endast tänker kortsiktigt enligt 

forskning (Bjurström, 2016). Genom att tänka kortsiktigt bidrar det till att 

förbättringsarbetet i organisationen successivt stannar av och det bildar ett 

reaktivt arbetssätt. När man arbetar med ett förbättringsarbete är det viktigt att 

problem inte är över- eller understimulerande men utmanande så att en 

organisation arbetar utanför sin kunskapsgräns och hittar nya genombrott. 

Överstimulerande innebär att organisationen har orealistiska mål, medan 

understimulerande innebär att målen är för enkla att nå upp till (Bjurström, 

2016).  

 

1.3 Problemformulering  

Går det med hjälp av ett annorlunda arbetssätt skapa förutsättning för bättre 

kommunikation och förbättringsarbete så att man formar en ny 

organisationskultur? 

 

1.4 Syfte och mål 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur kommunikation och 

förbättringsarbete påverkar organisationskulturen för att därefter kunna komma 

fram till ett effektivare arbetssätt. 

 

Målet med studien är att komma fram till ett bättre arbetssätt gällande 

fallföretagets nuvarande förbättringsarbetet och kommunikationsflöde så att man 

formar ny organisationskultur.  

 

1.5 Avgränsning 

Studien kommer att vara avgränsad till en mindre verkstad i en 

monteringsavdelning som utför manuellt arbete. Kommunikationsflödet är 

avgränsat från en verkstadschef ner till produktionsledare och montörer om vad 

för information de förmedlar sinsemellan och vad den leder till. I 

förbättringsarbetet är arbetet avgränsat till verkstadens avvikelsetavla, daglig 

styrning och Kaizen förbättringar. Den data som tagits fram och analyserats är 

tagen från år 2018 och framåt. Ekonomiska kalkyler är hämtad från år 2008 med 

konfigurerade siffror på grund av att datan har en hög sekretess men kan 

fortfarnade räknas på samma sätt. Studien är avgränsad till dessa områden för att 

kunna bearbeta informationen noga och för att inte ha för stort uppdrag att lösa.  
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2. Metod 

I det här kapitlet kommer skribenternas tillgångavägasätt, 

datainsamlingsmetoder, etik, reliabilitet  och validitet att förklaras samt 

analyseras. Teoretiska metoder kommer först förklaras följt av egen motivering 

till valda metoder.  

 

2.1 Kvantitativ och kvalitativ metod 

Kvantitativ forskning är insamling av stor mängd data som exempelvis 

surveyundersökningar där man gör ett utskick av enkäter till en stor grupp. 

Kvalitativ forskning är en metod vars primära syfte är att samla in information 

kring en mindre utvald grupp och har sedan länge används av samhällsvetare. 

Kvalitativ forskning förknippas som de mest använda datainsamlingsmetoderna, 

med bland annat observationer och intervjuer (Bryman, 1997).  

 

2.1.1 Fallstudie som forskningsmetod  

Fallstudie är en systematisk metod som används för att undersöka en vald 

forskningsfråga. Studien utgår från att ett problem upptäcks och därefter görs en 

plan om hur studien ska organiseras och vilken datainsamling som ska användas 

(Merriam & Nilsson, 1994). 

 

2.1.2 Skribenternas forskningsmetod 

Skribenternas fallstudie utgår från en forskningsfråga som handlar om att 

förbättra kommunikation och förbättringsarbetet med hjälp av ett annorlunda 

arbetssätt. En kvalitativ metod har tillämpats med hjälp datainsamlingsmetoderna 

intervjuer och observationer för att få en förståelse hur förbättringsarbetet och 

kommunikation är ute i verksamheten.  

 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Relationen mellan teori och empiri kan delas in i tre olika begrepp som är 

deduktion, induktion och abduktion (Patel & Davidson, 2011). Induktion är ett 

angreppssätt som är tvärtemot ett deduktivt angreppssätt där man först utgår med 

att börja observera verkligheten och sedan studera teori för att stärka det man har 

observerat i verkligheten (Patel & Davidson, 2011). 

 

I skribenternas fallstudie har ett induktivt angreppssätt tillämpats genom 

observationer, intervjuer och enkäter för att få en helhetsbild om problemet som 

studeras på fallföretaget. Efter en analys av nuläget har en genomgång av 

litteraturstudie och tidigare vetenskapliga artiklar genomförts för att kunna ta sig 

an problemet på bästa möjliga sätt.  

 

2.3 Datainsamling  

Det finns flera olika metoder för att samla in information så man kan få svar på 

sina frågeställningar. Man kan bland annat använda sig av enkäter, intervjuer, 

observationer och dokument. De metoder man använder sig av bör väljas utifrån 

bästa möjliga svar till sin frågeställning med hänsyn till den tid och material man 

har till befogande. Datan kan delas in i två olika grupper, primärdata och 
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sekundärdata. (Patel & Davidson, 2011). Primärdata utgår ifrån att det insamlade 

datan kommer ifrån direkta källor som exempelvis, observationer, intervjuer och 

samtal. I sekundärdata utgår från andrahandskällor som exempelvis, litteratur 

och artiklar (Jacobsen, 2002).   

  

En intervju sker genom ett möte mellan en respondent och korrespondent, där 

korrespondenten ställer en mängd olika frågor till respondenten som i sin tur 

lämnar ifrån sig information. Det finns olika typer av intervjuer som kan utföras 

exempelvis strukturerade- och ostrukturerade intervjuer (Merriam & Nilsson, 

1994). 

 

Enkät är en datainsamlingsmetod som används för att samla in information med 

hjälp av ett frågeformulär. Enkäter kan vara anonyma, konfidentiella eller 

skrivna med namn. Det är också viktigt att ha frågor med fasta svarsalternativ då 

respondenten ska kunna svara på en fråga genom att välja ett av flera alternativ 

(Patel & Davidson, 2011). 

 

Observationer kan ske på flera sätt, man kan exempelvis observera en händelse 

utifrån eller genom att man själv deltar i en aktivitet. Att utföra observationer är 

tidskrävande men det skapar en relevant- och objektiv information om studien 

(Björklund & Paulsson, 2012). 

 

Datainsamlingen har genomförts via primär- och sekundärdata. Med hjälp av en 

kvalitativ metod har intervjuer genomförts vid fyra separata tillfällen med åtta 

olika personer som är anställda på företaget. Respondenterna har valts utifrån 

deras kännedom kring kommunikationsflödet och förbättringsarbetet i företaget. 

Respondenterna är verkstadschef, produktionsledare, förbättringsgruppledare, 

Kaizen-manager, tekniker och montör. Frågorna som har ställts har varit 

strukturerade så att utrymme för egen tolkning inte har varit möjligt(Bilaga 3-8). 

Skribenterna valde att använda intervjuer i ett tidigt stadium för att få en tydlig 

bild om hur nuläget ser ut för att förstå sig på problemet bättre. Enkäter har 

delats ut till montörer och tjänstemän i pappersform efter genomförda 

observationer för att få en bättre förståelse om hur de förhandahåller sig mellan 

varann. Enkäterna hade två stycken frågor angående stopptider i produktionen 

för att se om de kommunicerar liknande angående stopp och innehöll åtta 

stycken svarsalternativ med olika tidsintervall. Personerna fick ringa in det bästa 

svarsalternativet som de tyckte passade bäst in i deras situation(Bilaga 1). 

 

Insamlingen av sekundärdata genomförde skribenterna genom att läsa in sig på 

litteratur och tidigare studier som handlade om kommunikation, 

förbättringsarbete och organisationskultur. Med hjälp av sökord som exempelvis 

kommunikations- och förbättringsverktyg kunde skribenterna hitta relevanta 

teoretiska begrepp som är till hjälp för att kunna undersöka skribenternas 

forskningsfråga. De teoretiska begreppen med fakta jämförde skribenterna alltid 

med annan litteratur för att säkerställa att tolkningen är densamma utifrån olika 

synvinklar. Litteraturen har valts utifrån författarens kunskaper inom de 
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beskrivna områderna och en undersökning av författarens referenser för att 

säkerställa en hög trovärdighet.    

 

Efter utförda intervjuer genomförde skribenterna alltid observationer ute i 

verkstaden för att vara säkra på att den informationen skribenterna fick stämde 

överens med verkligheten. Att använda sig utav fler källor stärker trovärdigheten 

och relevansen till arbetet. Skribenternas val att använda sig av enkäter är att 

man snabbt och enkelt kan få fram en stor mängd data med inte så stor insats. 

Det negativa med enkäter är att personerna som svarar kanske inte är ärliga och 

det kan göra att svaren inte blir trovärdiga fullt ut. För att rapporten ska ha hög 

trovärdighet jämförs deras svar med verkstadens uppskrivna avvikelsetavla där 

montörer skriver upp när ett stopp har inträffat för att se om variationen i svaren 

stämmer överens med tavlan.  

 

2.4 Etik 

När man gör en forskningsstudie är det viktigt att reflektera över sina val man 

gör och följa normerna för ett vetenskapligt skrivande. När man ska arbeta med 

sin forskningsetiska frågeställning är det också viktigt att uppfylla kraven från 

två uppdragsgivare som i skribenternas fall är skolan och ett företag. Inom etiken 

finns det fyra stycken krav att ta hänsyn till när man skriver och dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Blomkvist & Hallin, 2017) 

 

Vid utförandet av intervjuer och enkäter hos företaget har etiska aspekter 

tillämpas då de berörda parterna har blivit informerade om studiens syfte inför 

utförandet. Vid varje tillfälle har personen tillfrågats om ett samtycke att delta i 

studien. Företaget har valts att hålla sig anonym vid publicering av materialet för 

att inte andra företag ska kunna identifiera deras metoder. Den informationen 

som samlas in på företaget har innan publicering och redovisning godkänts av 

företaget så att inte olämplig data läcks ut.  

 

2.5 Reliabilitet och validitet 

Vid datainsamling avser reliabilitet faktans trovärdighet, det vill säga att faktan 

som samlas in stämmer. Validitet innebär att datainsamlingen ska vara av 

relevant i sammanhanget och ska kunna uppnå syftet samt problemformuleringen 

med studien (Patel & Davidsson, 2011).  

 

En hög reliabilitet har säkerställts genom att intervjua kunnig personal med 

expertis i sitt område och den data som har samlats in har stärkts med hjälp av att 

kombinera olika metoder. Att genomföra observationer ute i verksamheten ökar 

skribenternas förståelse om det dagliga arbetet och på så sätt ökar förståelsen på 

vilken data som är relevant. För att säkerställa en hög validitet har skribenterna 

noga planerat vilka personer och datainsamlingsmetoder som ska användas. För 

att säkerställa att rätt typ av data är insamlad har skribenterna i samråd med 

personal på företaget och handledare kommit överens om hur skribenternas 

metod ska genomföras. En annan faktor som ökar sanningskriterierna i 
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skribenternas rapport är att examinator, handledare och studenter har under 

tillfälle gett synpunkter och förbättringsförslag.  
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3. Teori  

I det här kapitlet kommer en tidigare studie och teoretiska begrepp att 

förklaras.   

 

3.1 Tidigare studie kring kommunikationens betydelse för kultur 
I en tidigare studie av Abrahamsson & Isaksson (2012) beskrivs det om hur 

implementering av Lean påverkas av kultur. Där nämns flera orsaker som kan 

påverka organisationskulturen, bland annat geografisk plats, platsstorlek, vilken 

typ av produktion och företagstradition. Att få en förståelse för hur kulturen 

påverkar implementeringen av Lean har en undersökning genomförts genom att 

studera korrelationen mellan Lean:s 14 steg och Hofstede’s fem dimensioner. 

Hofsetede’s fem dimensioner är: Individualism (IDV), distansindex (PDI), 

undersökningsindex för osäkerhet (UAI), maskulinitet (MAS), och långsiktig 

orientering (LTO). Några av Leans 14 steg är exempelvis att skapa en kultur som 

gör rätt från början och att tillämpa visuella kontroller så problem inte göms. 

Man betygsätter de 14 stegen med hjälp av de fem dimensionerna genom att 

korrelationen utvärderas som svag, medium och stark korrelation, samt om 

korrelationen är positiv eller negativ. Sedan summeras värdena som summan av 

korrelationerna för de länderna man har studerat som bland annat var Sverige 

(Abrahamsson & Isaksson, 2012). 

 

Genom att analysera tabellerna kunde man se att i Sverige har man 

implementeringsproblem på grund av att index för UAI är lågt. En orsak till det 

låga indexet skulle kunna vara att personalen inte förstår sig på varför en 

implementering ska göras och ställer följdfrågor till valda implementeringen. 

Personen som är ansvarig måste då lägga tid på argumentering och svara på 

frågor “varför” från personalen för att lyckas få igenom en implementering. En 

anledning till att det problemet uppstår kan vara att den som är ansvarig inte 

förklarar syftet och helhetsbilden som gör att medarbetarna ställer sig emot 

frågan (Abrahamsson & Isaksson, 2012).  

 

Slutsatsen av studien är att bland Sveriges företag är det viktigt med att 

argumentera och kommunicera strukturerat för vilka fördelar en förbättring av 

Lean kan medföra i en verksamhet (Abrahamsson & Isaksson, 2012).  

 

3.2 Kommunikation 

Begreppet kommunikation kan beskrivas som “en process där personer eller 

grupper sänder eller utväxlar kommunikation”. (Jacobsen, Thorsvik. 2014, 

s.258). En kommunikationsprocess som utbyter information består av en sändare 

som förmedlar ett budskap och mottagare som tolkar budskapet. Information ska 

också förmedla känslor, ideér och attityder mellan vederbörande personer. För 

att kunna förmedla information på rätt sätt är det viktigt att tillämpa korrekt 

tonläge och kroppsspråk, eftersom stora delar av kommunikationen är icke 

verbal (Jacobsen & Thorsvik, 2014).  
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Det finns fler stycken kommunikationskanaler man kan använda sig utav i 

verksamheter som bland annat icke-verbal kommunikation, skriftlig 

kommunikation och kommunikation med bilder. Icke-verbal kommunikation kan 

vara saker som bland annat kroppsrörelser, kroppshållning ögonkontakt, tonläge 

och ansiktsuttryck. När man kommunicerar hjälper kroppsspråket dig att visa 

dina känslor och engagemang som leder till att man blir mer trovärdig för sina 

medarbetare. Skriftlig kommunikation är att man kommunicerar via olika 

nättjänster och meddelanden. Det är viktigt att vara tydlig vid sitt skrivande så 

det inte uppstår missuppfattningar hos motparten då det kan leda till förvirring 

och irritation. Kommunikation med bilder är ett bra verktyg att använda så att 

man kan visualisera olika diagram för att ge ett tydligt budskap för de 

involverade (discanalys, 2018).  

 

3.3 Organisationskultur 

Organisationskultur kan definieras som “vad vi gör varje dag” (Bjurström, 

2016. s.77). Kultur existerar i varje företag och beskriver dess beteende och 

skiljer sig alltid ifrån andra företag. Kultur bildas efter de regler ett företag väljer 

att följa och det kan vara svårt att se om man gör rätt eller fel saker för att nå sina 

mål man strävar mot, när man är djupt förankrad i en organisation. Kultur är inte 

något som sitter fastklistrat i väggarna som många tror utan det går att ändra på 

om man ändrar sitt beteende med skarpare frågor och regler. Om man efterfrågar 

liknande saker varje dag kan man lätt gå miste om problem som inte lyfts upp. 

Det är viktigt att man inte enbart frågar om resultatsiffror utan att man även tar 

ett steg längre och fråga vad var det som verkligen hände (Bjurström, 2016). 

 

För att ändra sitt beetende i verksamheten och skapa en ny och starkare kultur 

ska man ha daglig upprepning av det nya tankesättet. När man gör förändringar i 

verksamhetens kultur är det viktigt att se det som en utmaning eftersom i 

obekanta miljöer lär man sig nya saker som man kanske inte sett tidigare. När 

man är i obekanta miljöer är det viktigt att ha en kultur där det faktiskt är okej att 

göra fel eftersom man lär sig av sina misstag. Den kultur vi har i dagens 

samhälle gör att många människor inte alltid tycker om att göra misstag och vill 

istället vara i en position där man känner sig mer bekväm och inte vågar utmana 

sig själv. 94/6 regeln är ett bra tankesätt att utgå ifrån när man som organisation 

är i en utvecklingsfas och vill förändra saker. 94 procent av alla fel som uppstår i 

processen är på grund av att systemet är uppbyggt på fel sätt och 6 procent är 

endast människans fel (Bjurström, 2016).  

 

Är man en rädd organisation som enbart är ute efter att ha bra resultatsiffror kan 

det leda till att man bland annat sänker kostnader för att spara på resurser och 

man får även lägre leveransförmåga och flexibilitet så att produktionen går 

nedåt. Det här tankesättet kan benämnas som den “onda cirkeln” där man har en 

backväxel. Den goda cirkeln är ett arbetssätt där man istället vill ha en 

framåtväxeln med hög säkerhet som bland annat leder till bra kvalitet, 

leveransförmåga och hög produktivitet (Bjurström, 2016).  
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3.4 Daglig styrning  

Daglig styrning är ett pulsmöte som innebär att det ska gå snabbt att förmedla 

information som pågår maximalt i 15 minuter. Här tar man upp problem 

angående nuläget, vad som har hänt under gårdagen och hur man löser problem 

som har uppstått. Att använda daglig styrning varje dag formar en kultur som ger 

bättre struktur för kommunikation. Det här leder till att problemen kommer upp 

fortare och goda förutsättningar för daglig träning (Bjurström, 2016). 

 

3.5 Lean  

Innebörden av Lean är att man vill eliminera alla former av slöserier i en process 

och endast skapa värde för kunden, det vill säga det som inte genererar något 

värde i en process för kunden ska elimineras. Inom Lean finns det mängder av 

olika hjälpmedel som kan hjälpa till att minska den icke värdeskapande tid som 

till exempel 5S, Kanban, Andon, Kaizen och Hoshin Kanri (Bergman & Klefsjö. 

2015). 

 

3.6 5S 

Begreppet 5S skapades i Japan och står för fem ord, sortera, strukturera, städa, 

standardisera och skapa vana. Syftet med 5S är att ha sin arbetsplats strukturerad 

och minimera slöseri (Toyota forklift blog. 2018). 

 

Sortera - Här ska arbetsplatsen hållas fin. Förutom att sortera saker är det viktigt 

att avlägsna det som inte behövs på sin arbetsplats. Genom att sortera blir 

arbetsuppgifter enklare, mer utrymme skapas och lättare att köpa in verktyg och 

material (Toyota forklift blog. 2018). 

 

Strukturera - I det här steget organiserar man så att saker har avsedda platser så 

att man lättare kan finna dem. Det är viktigt att varje föremål har just sin avsedda 

plats och egen väl synlig markering (Toyota forklift blog. 2018). 

 

Städa - Här ska arbetsplatsen hållas ren och har som syfte att skapa en prydlig 

arbetsplats där ytor ska vara rena och där oordning inte existerar. Det är bra att 

dokumentera arbetet med hjälp av fotografier för att skapa goda rutiner så att 

man vet hur arbetsplatsen ska se ut (Toyota forklift blog. 2018). 

 

Standardisera - Syftet med att standardisera är att skapa så bra arbetsplats man 

bara kan. Här fastställs rutiner och regler så att saker som upprepas görs på 

likadant sätt varje gång (Toyota forklift blog. 2018). 

 

Skapa vana - Det här är väldigt ofta det svåraste steget att lyckas få att fungera. 

Här ska rutiner och regler följas och syftet är förbättra och underhålla 

standarden. De fyra S-en, sortera, strukturera städa och standardisera ska följas 

upp och även skapa vana kring dem (Toyota forklift blog. 2018). 

 

3.7 Andon 

Andon är ett hjälpmedel att hålla processerna igång för att undvika ett stopp i 

produktionen. Andon är en person som får en indikation från en medarbetare där 
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personen exempelvis ropar, drar i ett snöre eller trycker på en knapp när hjälp 

behövs (Toyota forklift blog. 2018). 

 

3.8 Grottmänniskosyndromet  

I dagens organisationer är det vanligt att minska på bemanningen i tro att vara 

resurseffektivare och fortare i sitt beslutsfattandet. Mellanchefer får då en stor 

grupp människor att ta ansvar för vilket kan leda till stress på grund av mycket 

administrativa uppgifter. Under stressen stängs den främre hjärnhalvan av som 

tar hand om det långsiktiga tänkande. Beteendet blir istället ett 

grottmänniskosyndromet där man inte kan utnyttja medarbetarnas kreativitet och 

kompetens till fullo för ett bättre förbättringsarbete (Bjurström, 2016). 

 

3.9 Funktionell design 

I dagens industrier är det vanligt att man bygger verksamheter i en funktionell 

design som innebär att man samlar yrkesroller i olika hierarkinivåer, se figur 1. 

Anledningen att denna design används är att det är enklare att följa upp 

kostnader, kalkylera priser och leda en sådan process (Bjurström, 2016). 

 

 
Figur 1: Funktionell design i ett företag (Bjurström, 2016). 

 

3.10 Kaizen 

Kaizen är ett japanskt begrepp och är “ett systematiskt arbete för att 

åstadkomma ständiga förbättringar”. (Bergman., Klefsjö. 2015. s. 48). I det här 

arbetssätt gör man förbättringar kontinuerligt, stora som små där kreativitet och 

innovationstänkande är viktiga egenskaper för att kunna utföra arbetet (Bergman 

& Klefsjö. 2015).  

 

3.11 Förbättringsgrupper 

Förbättringsgrupper är en grupp människor som arbetar kontinuerligt med 

förbättringar för att öka kvaliteten och sitt eget arbete. Att arbeta kontinuerligt 

med förbättringar i grupper gör det till en levande arbetsplats, ökad kundnöjdhet 

och förbättrad förmåga. I gruppen finns det en ansvarig ledare som tar hand om 

att bygga upp ett bra samarbete, hålla i möten, vad som behöver göras, bygga 

goda relationer, följa upp kontinuerligt förbättringarna och det skapar ett 

effektivt organisatoriskt lärande (Bjurström, 2016). 

 

3.12 PDSA-cykeln  

PDSA-cykeln är en modell för kontinuerligt lärande och skapades av W.Edwards 

Deming. I modellen är det 4 stycken faser som är planera, gör, studera och lär 

(Bjurström, 2016). 
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Planering - I den här fasen beskrivs det noga hur man ska genomföra arbetet i 

detalj. När experiment ska genomföras är det viktigt att ta små steg i taget och 

alltid notera stegen samt notera vad man förväntar sig kommer att hända i 

nästkommande steg. (Rother, 2013). 

 

Gör - I det här steget genomförs själva experimentet som planerades i steget 

innan (Rother, 2013). 

 

Studera - I denna fas studeras utfallet från experimentet för att se om det stämde 

överens med ens förväntningar och studera vad var det som faktiskt hände efter 

utförandet (Rother, 2013). 

 

Lärande - Det viktigaste i denna fas är att lära sig när det inte alltid blir som man 

har tänkt sig. Vid ett uppnått resultat ska man arbeta med att standisera och 

stabilisera processen. PDSA-cykel är en lärandeprocess som man ska arbeta med 

kontinuerligt och få nya lärdomar om ens process (Rother, 2013). 

 

3.13 Kunskapsgräns  

Kunskapsgräns är den gräns för vad vi kan och inte kan. Har man gränsen tydlig 

blir det lättare att utmana sina medarbetares kompetens så de kan ta sig ur 

komfortzonen för att lyckas hitta nya lösningar och ideer som de inte stött på 

innan (Bjurström, 2016).  

 

3.14 Hoshin Kanri 

Hoshin Kanri är ett planeringsverktyg som används för att kunna uppnå sin 

vision. För att kunna göra det är det viktigt att veta att man går i rätt riktning för 

förbättringar och hur tar man sig dit. Hoshin Kanri är även en filosofi där man 

fokuserar på att ta sig an de stora kritiska problemen genom att veta nuläget och 

vägen till visionen. För att lyckas med det vill man inte bara se på resultatet utan 

även processen från ett långsiktigt perspektiv som man sedan kan utvärdera. 

Istället för top-down(Högsta ledning till montörer) metoden så involverar Hoshin 

golvet i tidigt skede med hjälp av catchball-metoden. När man arbetar med 

förbättringar ska man involvera alla leden i organisationen för bästa resultat. En 

organisation brukas delas in högsta ledningen, avdelning, team och individuell. 

Högsta ledningen bestämmer vilken riktning och mål för hela verksamheten. 

Sedan kommuniceras dessa ideer och mål ner i hierarkin till alla nivåer har 

förstått problemet och en konsensus är uppnådd. Konsensus innebär att alla är 

delaktiga och vet vad uppgiften går ut på (Pascal, 2016).  

 

I Hoshin Kanri använder man också A3-kommunikation som är uppbyggd som 

en PDSA-cykel där A3 är hela planeringsfasen. I A3 utgår man ifrån att ha ett 

problem som bryts ner till ett prioriterat problem och för att sedan komma fram 

till grundorsaker för att implementera motåtgärder.  
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3.15 Förbättringskatans 4 steg 

Förbättringskatan består av fyra stycken steg som är ta ur riktning, förstå nuläget, 

etablera nästa måltillstånd och experimentera mot måltillståndet. Kata står för 

“ett repeterbart mönster som med tillräcklig träning blir ett naturligt sätt att 

göra något på utan att man tänker på att man gör det” (Bjurström, 2016. s. 189).  

 

Ta ut riktning - Innan man börjar arbeta med förbättringar är det viktigt att ha en 

medellång- och lång riktning att sträva emot. Riktningen ska gå mot företagets 

visioner, behov, syfte och ambitioner. Målet som strävas efter ska vara en 

utmaning som är konkret, mätbart och som inte försämrar andra delar i processen 

exempelvis om man vill öka effektiviteten med 15% så ska inte kvaliteten 

försämras på produkten (Bjurström, 2016). 

 

Förstå nuläget - När riktningen är gjord är nästa steg att ha kunskap om var 

företaget befinner sig just nu. För att förstå nuläget kan man använda sig av en 

modell som heter Job Method som är en hörnsten inom Kaizen. Job Method 

innehåller fyra steg som är bryt ner jobbet, ifrågasätt varje detalj, utveckla den 

nya metoden och använd den nya metoden (Bjurström, 2016).  

 

Steg 1: Bryt ner jobbet - Här skrivs alla detaljer ner som exempelvis material, 

automatiskt- och manuellt arbete om hur man gör i nuläget (Bjurström, 2016). 

 

Steg 2: Ifrågasätt varje detalj - Här ska man ifrågasätta om alla detaljer med hjälp 

av fem “v” och ett “h”(5V1H). Frågor ställs som, "Varför är detta nödvändigt? 

Vad är dess syfte? Var bör det göras? Vem är bäst kvalificerad att göra det?  

Hur är bästa sättet att göra det på? (Bjurström, 2016. s.198). Dessa detaljer är 

exempelvis rörelser, verktyg, maskiner, material och säkerhet (Bjurström, 2016). 

 

Steg 3: Utveckla den nya metoden - Här ska ska man se över sina aktiviteter 

genom att eliminera-, kombinera-, omfördela- eller förenkla aktiviteter och sedan 

arbeta fram nya idéer som dokumenteras till den nya metoden (Bjurström, 2016). 

 

Steg 4: Använd den nya metoden - Här ska man visa sin metod genom att 

övertyga ledning och medarbetare, få ett sista besked om godkännande kring 

punkter som säkerhet, kvalitet, kostnad, kvantitet. Efter det ska man börja 

använda sin metod och sedan ge beröm till de som har hjälpt till (Bjurström, 

2016) 

 

Etablera ett måltillstånd - Här ska man etablera ett måltillstånd som ska beskriva 

vad som kommer att vara annorlunda. Måltillståndet ska involvera alla 

medarbetare och uppgiften ska inte vara omöjligt eller för enkelt att uppnå. 

Uppgiften bör vara svår men genomförbar för att medarbetarna ska känna av en 

motivation och ambition för att uppnå visionen. Måltillståndet ska beskrivas 

konkret, inte innehålla en motåtgärd som exempelvis att införa 5S som är just för 

ett specifikt problem. Det ska dessutom vara mätbart genom att använda 

nyckeltal och inte använda ord som öka eller minska. När måltillståndet är 

etablerat ska man arbeta med synliga hinder som exempelvis buffertar, 
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flaskhalsar och variation vilket leder till att företag arbetar med uppgifter som 

verkligen står i vägen för att uppnå målet och inte arbeta med uppgifter som de 

tror sig behöva göras (Rother, 2013). 

 

Experimentera mot tillståndet - Här sker genomförande av metoden med hjälp av 

PDSA-cykeln och experiment bladet, se figur 2. Innan man ska utföra 

experimentet ska man skriva vad för utförande som ska ske och vilka 

förväntningar man har innan utförandet. Efter utförandet återkopplas det som 

faktiskt hände och vad man lärde sig utav det första steget. Det viktiga är att göra 

ett steg i taget vid förändringar för bästa möjliga återkoppling och resultat 

(Bjurström, 2016).  

 

 
Figur 2: Experimentbladet för PDSA-cykel (Bjurström, 2016). 

 

3.16 Val av teori  

De beskrivna begreppen i teorikapitlet har hjälpt skribenterna att uppnå syftet 

och problemformuleringen i studien. Valet till att studera de teoretiska begreppen 

kommunikation och organisationskultur i studien var för att få en bättre 

förståelse för vad som innebär vad i vardera område. Begreppen är en stor del av 

skribenternas syfte i arbetet vilket innebär att det är viktigt att studera 

huvudområdena noga för att förstå sig på dem. Att studera begreppet daglig 

styrning hjälpte till att jämföra den teoretiska beskrivningen av begreppet med 

den praktiska delen för att se om det stämmer överens med varandra och därmed 

kunna finna brister i kommunikationsflödet på fallföretaget. Begreppet Lean är 

ett brett område att studera och innehåller en rad olika förbättringsverktyg som är 

till hjälp i studien för att hitta lösningar som går att tillämpa i företag. Genom en 

litteraturundersökning av leanfilosofin kunde skribenterna hitta begrepp och 

lösningar till studien som Andon och förbättringskatans 4 steg. Begreppet 

kunskapsgräns användes till för att förstå sig på tankesättet om hur man kan 

tänka för att komma till ett nytt måltillstånd och genombrott. Att studera 

begreppen 5S, grottmänniskosydromet, Kaizen, Hoshin Kanri, funktionell 

design, förbättringsgrupper och PDSA-cykeln var på grund av att fallföretaget 

tillämpade dessa begrepp i sitt arbete och skribenterna valde därför att studera 

nuläget och kontrollera med de teoretiska begreppen för att se eventuella 

skillnader i verkligheten för att kunna finna brsiter och förbättra nuläget.  
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4. Empiri 

I det här kapitlet kommer skribenterna att beskriva den empiriska datan som 

tillhör fallföretaget. 

 

4.1 Verkstad 

Verkstaden är uppdelad i ett organisationsschema som är byggt på en funktionell 

design enligt figur 3. Schemat är uppdelad i sex kategorier, varav 5 

underkategorier. OPX är Verkstadschef, OPXA är produktionsledare för 

montering, OPXM är produktionsledare för bearbetning, OPXP är indelat i 3 

personer som är logistiker, OPXQ är en kvalitetstekniker och OPXT är indelat i 

3 personer som är produktionstekniker (produktionsledare, intervju, 2019). 

 

Figur 3: Verkstadens organisationsschema. 

 

Verkstadschefen ansvarar för hela verkstaden och som till stor del består av att 

driva Kaizen gällande förbättringar samt större administrativa arbets- och 

planeringsuppgifter (verkstadschef, intervju. 2019). 

 

En produktionsledare i verkstaden är en förstalinjechef ute i produktionen och är 

en mellanhand till montörer och verkstadschef. Arbetsuppgifterna omfattar att 

leda samt motivera montörer, se till att rätt kompetens finns, upprätthålla hög 

säkerhet, följa upp produktionens mätetal och planera kommande utbildningar. 

Produktionsledaren har cirka 30 montörer att ha ansvar för samt att fördela varje 

montör till olika arbetsplatser där de ska arbeta under dagen (produktionsledare, 

intervju. 2019). 

 

4.3 Kommunikationsflödet i montering 

Produktionsledaren börjar dagen med att se över närvaron och vid klockan 07:30 

- 08:00 går produktionsledaren en Gemba-Walk runda ute i verkstaden. Gemba-

walk är en arbetsmetod som går ut på att produktionsledaren gör en rundtur ute i 

produktionen varje morgon och kommunicerar med montörer för att se antalet 

gjorda mixrar och att se tappade timmar som är uppskrivna på Gröna-huset som 

avvikelser. Gröna-huset är ett A3-papper som finns ute på varje arbetsstation i 

verkstaden där montörerna skriver upp när en avvikelse har skett och hur länge 

stoppet varade (produktionsledare, intervju, 2019). 

  

När produktionsledaren har sammanställt antalet tappade timmar, frånvaro och 

antalet gjorda mixrar tar han med sig det till daglig styrning som börjar klockan 

08:30. På daglig styrning samlas verkstadschef och samtliga tjänstemän för att 
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prata om hur gårdagen såg ut samt se ifall det finns några kommande problem 

som väntar under dagen. Mötet sker en gång om dagen och tar cirka 15 minuter, 

där alla viktiga nyckeltal skrivs upp på daglig styrning tavla. På tavlan skriver 

man upp och diskuterar säkerheten och frånvaro, antalet kvalitetsbrister, 

leveranssäkerhet, lagernivå, produktivitet som mäts en gång i veckan och 

engagemang gällande om någon medarbetare har något förbättringsförslag 

(verkstadschef, intervju. 2019). 

 

Under dagliga styrning kommunicerar man även upp problem på en 

problemavvecklingstavla. På tavlan beskrivs var ett fel har inträffat, vad för typ 

av fel, varför det har inträffat, om det är åtgärdat, vem som ska ta på sig 

uppgiften och när man gör en återkoppling på problemet skrivs upp för att se om 

det är löst. Beroende på vad för typ av fel som har inträffat tilldelas det en 

tjänsteman som blir ansvarig för uppgiften. När mötet är slut för verkstadschefen 

för han informationen vidare från daglig styrning till nästa möte där han 

kommunicerar med andra verkstadschefer samt platschefen på hela företaget 

(verkstadschef, intervju. 2019). 

 

4.4 Information gällande stopp på Gröna-huset 

Sammanställning av enkäter(Bilaga 1) i diagram 1 och 2 visar om vederbörande 

personer har samma kommunikationsuppfattning om vad som anses vara ett 

stopp. 

 

 
Diagram 1: Svar från tio stycken tjänstemän angående stopp.  
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Diagram 2: Svar från 19 stycken montörer angående stopp. 

 

Sammanställning av enkäter(Bilaga 1) gällande när en avvikelse bör skrivas upp 

visas i diagram 3 och 4 för att se hur stor variation det är i kommunikation 

mellan montörer och tjänstemännen.  

 
Diagram 3: Svar från 10 stycken tjänstemän angående när ett stopp bör antecknas.  
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Diagram 4: Svar från 19 stycken montörer angående när stopp bör antecknas. 

 

4.5 Förbättringsarbete 

På företaget vill man ständigt ta nya marknadsandelar och öka omsättningen. I 

verkstaden får man inför varje år nyckeltal som man ska nå upp till för bland 

annat för produktivitet, säkerhet och kvalitet.  

 

I verkstaden arbetar man med två olika förbättringsarbeten som är Point-Kaizen 

och Kaizen. I Point-Kaizen arbetar förbättringsgrupper som består av berörda 

montörer från olika arbetsstationer. De samlas varje 14:e dag i cirka 20 minuter 

och kommunicerar om det behövs göras någon förändring eller förbättring. Det 

kan röra sig om förbättringar i hela verkstaden gällande produktionen, inne på 

kontoret eller i logistiken. Point-Kaizen har som syfte att åtgärda förbättringar 

direkt utan några större resurser eller åtgärder (verkstadschef, intervju. 2019). 

 

Kaizen är en metod de arbetar med en gång i månaden och pågår en till tre dagar 

där större förbättringar sker gällande säkerhet, kvalitet och produktivitet. 

Personalen brainstormar med olika idéer och tankar som kan förbättras i 

verkstaden utifrån de givna nyckeltal de har fått av ledningen. Idéerna läggs 

sedan in i en lista med potentiella förbättringar. När alla idéer och potentiella 

förbättringar är samlade går verkstadschefen och produktionsledarna igenom 

vilka 10 förbättringar som de anser är kapabla att göras under året. Ibland kan det 

förekomma nya idéer under året som då prioriteras före de uppsatta 

förbättringarna. Parametrar som säkerhet prioriteras alltid att åtgärdas först. Det 

nuvarande efterfrågan från ledningen är att införa 5S på alla monteringsstationer 

och har som syfte att öka produktiviteten. (verkstadschef, intervju. 2019). 

 

Inför varje Kaizen tillfälle ska den huvudansvariga skriva ner en 

kravspecifikation innan ett Kaizen kan påbörja. Kravspecifikationen innehåller 

nio rutor med problembeskrivning, avgränsningar för arbetet, tidsplan, mål, 

leveranser, ekonomiska resurser, nyckeltal, involverade personer och 

kommunikationsplan, se figur 4.  
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Figur 4: Kaizen-kravspecifikation 
 

När kravspecifikationen är genomförd börjar man med att lösa problemet genom 

att tillämpa en variant av en A3-kommunikation för att komma fram till 

motåtgärder. När förbättringarna har implementerats sker dock ingen större 

uppföljning vilket leder till att man inte får nyckeltal på hur stor inverkan 

förbättringen har gjort. I figur 5 är verkstadens A3-kommunikation som 

beskriver deras arbetssätt som börjar med att klargöra problemet, bryta ner 

problemet, sätta måltillstånd, analysera grundorsaker, utveckla motåtgärder, 

studera motåtgärder noga, utvärdera processen och resultatet och standardisera 

processen. A3-kommunikation är en relativt ny metod på företaget som precis 

har introducerats och man håller på att lära sig hur man ska använda den. 
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Figur 5: Företagets A3-kommunikation.  
 

4.6 Ekonomisk kalkyl  

På monteringsavdelningen är timkostnader uppdelade på varje tillverkningslinje 

där DL, TOR 1, TOR 2, TOF 2, TOF 3, TOF 4 och TOF 5 blir summan av totala 

kostnaden för en timme, se tabell 1. Direkt lön(DL) baseras på att det inte är 

flera montörer på samma arbetsstation utan timkostnaden är beräknad för en 

arbetare. TOR 1 är indirekta material, TOR 2: El- och transportkostnader, TOF 

2: Avskrivningar för verktyg, TOF 3: Avskrivningar för maskiner, TOF 4: 

Lokalhyra, TOF 5: Personalkostnader. Kalkylen tar inte hänsyn till 

försäljningsförluster som man går miste om vid en timmes stopp. 
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Timba

s 

 

Timba

s 
   Totala  

  
       

2008 

Benämnin

g 
Timba

s 
Inde

x 
Bem

. DL     
x 

index 
   avskr.   

  
    DL     

  

 

TOR  

1   

 

TOR  

2   

 

TOF  

2   

 

TOF  

3   

 

TOF  

4   

 

TOF  

5   
  SUMM

A  

Line 1 5 000 1,20 1,0 5 000 6 000 81 700 361,16 135,63 28,89 3,81 16,34 
229,4

7 41,73 817,03 

Line 2 5 570 1,20 1,0 5 570 6 684 74 202 361,16 135,63 28,89 3,81 13,32 
229,4

7 41,73 814,02 

Line 3 4 444 1,30 1,0 4 444 5 777 61 698 361,16 146,93 31,30 4,13 13,88 
248,5

9 45,21 851,21 

Line 4 1 770 1,10 1,0 1 770 1 947 69 624 361,16 124,33 26,48 3,50 39,34 
210,3

5 38,25 803,40 

Line 5 50 1,00 1,0 50 50 8 717 361,16 113,02 24,08 3,18 
174,3

5 
191,2

2 34,77 901,79 

Line 6 3 281 1,40 1,0 3 281 4 593 42 544 361,16 158,23 33,71 4,45 12,97 
267,7

1 48,68 886,92 

Line 7 500 1,00 1,0 500 500 15 571 361,16 113,02 24,08 3,18 31,14 
191,2

2 34,77 758,58 

 Line 8 63 1,00 1,0 63 63 817 361,16 113,02 24,08 3,18 12,97 
191,2

2 34,77 740,41 

Tabell 1: Verkstadens  kostnader per arbetsstation.  
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5. Analys  
I det här kapitlet kommer skribenterna att analysera den empiriska datan från 

fallföretaget.  

 

5.1 Verkstad 

Skribenterna anser att verkstadens arbetsgrupper är indelat på ett strukturerat sätt 

med huvud- och underkategorier. Skribenterna anser även att posterna innehåller 

rätt sorts personal och kompetens för att produktionen ska kunna hålla igång. 

Eftersom en produktionsledare har cirka 30 personer att ha ansvar för leder det 

till att hans arbetsuppgifter ofta går ut på att se över att montörer är på plats samt 

att ansvara för sjukskrivning och att bevilja semester. En produktionsledare 

kommer därför inte ut i verkstaden så mycket som de egentligen behövs eftersom 

de har mycket administrativa uppgifter att utföra.  

 

5.2 Kommunikationsflödet på i montering 

Att genomföra en Gemba-walk varje morgon är en bra rutin för att skapa 

trygghet hos montörer. Det är viktigt att inte endast efterfråga nyckeltal eftersom 

montörer kan då känna en saknad dialog om hur de mår. Produktionsledaren 

bestämmer varje morgon vilken montör som ska vara på respektive arbetsstation 

och det kan leda till att montörer inte alltid vet om ens medarbetare är sjuk förens 

produktionsledaren kommer på Gemba-walken. Det här gör att man måste 

fördela om kapaciteten på arbetsstationer eller anpassa om produktionen. Det här 

är mindre bra eftersom att montörers arbetsuppgifter ändras med kort varsel 

vilket kan leda till förvirring och frustration. 

 

Att använda Gröna-huset är en bra metod för att fånga upp avvikelser. Efter ha 

genomfört observationer ute i verkstaden, enkäter angående stopp och analyserat 

Gröna-huset från september 2018 kan man se att det saknas en röd tråd genom 

organisationen. En anledning till att det sker kan vara att produktionsledaren är 

för långt ifrån montörer och skulle behöva vara ute mer i verkstaden. Gröna-

huset har istället blivit en tavla där man endast skriver upp tappade timmar för att 

sedan kunna redovisa det på daglig styrning. Vid analys av data ser man att de 

största avvikelserna som noteras är oftast stopp över 30 min och att en del 

arbetsstationer hoppar över att skriva ner avvikelser vid jämna mellarum. Att inte 

skriva ner de små avvikelserna som inträffar kan i det långa loppet leda till att 

små fel blir till stora fel. Lyfter man inte upp de små felen och tar reda på deras 

grundorsak leder det till att förbättringsarbetet  mest genomförs på ett reaktivt 

sätt. Nyckeltal som produktionsledaren tar med sig från Gröna-huset kan 

dessutom ge fel värde på daglig styrning tavlan på grund av att en avvikelse inte 

alltid noteras. 

 

Skribenterna anser att daglig styrning är en bra metod att tillämpa då man snabbt 

fångar upp problem som har uppstått.  Har man ett möte som pågår i cirka 15 

minuter blir besultprocessen kort och koncist när man endast pratar om aktuella 

problem. Daglig styrning tavlan tar upp viktiga nyckeltal gällande produktionen 

och skribenterna anser att metoden är bra då man tydligt ser hur nuläget ser ut 

och vad som avviker. Daglig styrning sker endast en gång per dag och 
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skribenterna anser inte att det är det mest optimala tillvägagångssätt för att följa 

upp mål och nyckeltal. Problemutvecklings-tavlan anser skribenterna är en bra 

metod för att kunna visuellisera de nuvarande problem som man står inför och 

behöver lösas. Något som har observerats under daglig styrning är att man lätt 

skjuter upp nästa uppföljning av när problemet ska vara åtgärdat vilket leder till 

att procssen tar längre tid än vad den behöver.  

 

5.3 Information gällande stopp på Gröna-huset 

I diagram 1 kan man se att tjänstemän anser att ett stopp är mellan noll till 15 

minuter, där 40% anser att ett stopp är mellan fem till tio minuter. I diagram 2 

kan man se att montörer anser att ett stopp är mellan noll till 45 minuter, där 26% 

anser att ett stopp är mellan 15-20 minuter. Skillnaden mellan diagram 1 och 2 är 

att tjänstemän hamnar i det lägre intervallet av minuter i jämförelse med 

montörer som hamnar främst från 15 minuter och uppåt om vad som anses vara 

ett stopp.  

 

I diagram 3 är svaren från tjänstemän något förskjutet åt höger i jämförelse med 

diagram 1, de anser att avvikelser bör noteras mellan tre till 45 minuter. I 

diagram 4 svarar montörer att de skriver upp en avvikelse mellan noll till 45 

minuter. Skillnaden mellan diagram 3 och 4 är att montörer anser främst att 

stopp över 15 minuter bör noteras medan tjänstemän anser att redan efter fem till 

tio minuter att ett stopp bör noteras. 

 

Utifrån svaren från enkäterna kan man tydligt se att det inte finns någon röd tråd 

från ledning ner till montörer då personal har olika uppfattningar om när ett 

stopp ska noteras. Det blir då tydligt att man inte kommunicerar fram de små 

felen eftersom man inte anser att de är tillräckligt viktiga för att skriva upp och 

det kan leda till att förbättringsarbetet försämras. En orsak till varför montörer 

inte alltid skriver upp avvikelser är att uppföljningen på gröna huset saknas. 

Montörer ser inte vad som händer med informationen som de skriver ner och de 

får ingen återkoppling om vad som har varit de största orsakerna till ett problem.   

 

I datainsamlingen har skribenterna jämfört enkäten med Gröna-huset där man 

kan utläsa att montörer svarar på enkäter med lägre antal minuter i jämförelse 

med de stoppen som står i Gröna-huset. Det här gör att svaren inte blir helt 

tillförlitliga från montörerna i enkäter och det kan bero på att arbetarna är väldigt 

lojala till företaget och inte känner sig helt bekväma att svara ärligt. 

 

5.4 Förbättringsarbete 

Att ha en specificerad och tydlig målsättning från ledningen anser skribenterna är 

bra men att ha ett lågt mål på anser skribenterna vara svagt och kan leda till att 

medarbetarna understimuleras.  

 

Skribenterna anser att verkstadens arbetssätt med Point-Kaizen är en bra 

grundtanke att ha varje 14:e dag genom att involvera montörer till små 

förbättringar på grund av att de kan sitt arbete bäst. Att ha det varje 14:e dag blir 

inte så effektivt eftersom personalen kommer öva på ett specifikt beteende och 
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det leder till att Point-Kaizen blir istället “business as usual” som betyder att 

mötet blir en vana utan ett konkret syfte. 

 

Kaizen är en bra arbetsmetod som verkstaden arbetar med och när de har gjort 

klart en uppgift anser skribenterna att det hade varit bättre att följa upp 

förbättringen för att se om det verkligen har blivit något större förändring. Det är 

viktigt att man vet grundorsaken till varför problem uppstår för att veta vilken 

förbättring som bör göras. Att implementera 5S på alla arbetsstationer anser 

skribenterna är en motåtgärd mot ett specifikt problem och det ökar inte 

produktiviteten markant om processen är uppbyggd på ett fel sätt som skapar 

problem. Att använda en kravspecifikation i följt av en A3-kommunikation anser 

skribenterna är ett bra verktyg för att få en visuell bild över problemet och följer 

en röd tråd hur man ska gå till väga från första steget till implementeringen.   

 

5.5 Ekonomisk kalkyl 

Utifrån Gröna-huset kan man utläsa att stopptider som noteras är höga. Att inte 

skriva upp de mindre stoppen leder till att man går miste om de små problemen 

som i slutändan genererar större kostnader. Man förlorar inte enbart för 

kostnaden att produktionen står still utan även också utebliven försäljningen. Ett 

exempel kan vara om det varje dag inträffar små stopp som inte skrivs upp. På 

248 arbetsdagar om året resulterar det till 124 timmar stopp per år om en person 

har 30 min stopp dagen. Multiplicerar man det med 822 kr som är medelvärde 

för totalkostnad för alla arbetsstationer ger det en kostnad på 101 928 kr per år 

för en person. I monteringen arbetar det cirka 35 personer och det här blir då en 

kostnad på 3 567 480 kr per år (Bilaga 8). 

 

5.6 Sammanfattning av problem 

 Otydligt mellan ledningen och montörer om vad som anses vara ett stopp 

ute i produktionen.  

 Få och korta Point-Kaizen möten vilket gör att de blir “business as 

usual”. 

 Daglig styrning blir mer ett möte där man främst pratar om gårdagens 

problem.  

 En produktionsledare har för många montörer under sig och får mycket 

administrativt arbete att utföra.  

 Kaizen uppgifterna utgör inte så stora genombrott och man följer inte upp 

nyckeltalen angående utfallet av förbättringen.  

 Montörer saknar en personlig dialog under Gemba-walk, frågor gällande 

mätetal efterfrågas endast.  

 Det saknas ett tydligt mål och syfte med att använda Gröna-huset på alla 

stationer som har lett till att montörer skriver upp avvikelser när de själva 

känner för det. 
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6. Förbättringsförslag  

I det här kapitlet kommer skribenterna att beskriva lämpliga förbättringsförslag 

som har tagits fram.  

 

Skribenterna har kommit fram till en hypotes som de anser vara mer lönsam än 

det nuvarande arbetssättet. Det nya arbetssättet tillför ett bättre 

kommunikationsflöde och ett mer strukturerat förbättringsarbete som formar en 

ny organisationskultur i verksamheten. Organisationskultur beskriver vad vi gör 

varje dag och om vi ändrar arbetssättet får vi därför en ny organisationskultur. 

 

6.1 Nytt arbetssätt i förbättringsarbete 

Skribenterna har kommit fram till att införa ett till led i verksamheten, se figur 6. 

 

 
Figur 6: Organisationsschema med nytt led för monteringsavdelningen. 
 

Det nya ledet ska innehålla fyra stycken teamleader som befinner sig mellan 

produktionsledare och montörer och ansvarar för två arbetsstationer vardera. 

Teamleaders huvudsakliga uppgift är att vara en hjälpande hand till 

produktionsledaren och stötta montörer i deras arbete. När montörer stöter på 

problem ute i processen ska en teamleader fungera som en andon. Övrig tid ska 

teamleader sammanställa stopptiderna från Gröna-huset i ett diagram för att ta 

fram de mest frekventa felen. Ett fel ska skrivas upp efter tio minuter och ska 

vara en standardiserad tid för hela avdelningen. Sammanställning av fel ska ske 

varje vecka och teamleader samt produktionsledaren ska tillsammans komma 

överens om vilket problem som ska åtgärdas under Point-Kaizen eller Kaizen. 

Point-Kaizen möten ska utökas till 30 minuter och genomföras en gång i veckan 

istället för varannan vecka. Efter varje genomförda förbättring ska en 

efterkontroll göras för att se om implementeringen har gjort en större förändring 

och lyckat resultat. Om det inte har blivit en lyckad förbättring får man gå 

tillbaka och göra en lärande process med hjälp PDSA-cykel, se figur 2.  

 

6.2 Kommunikationsflöde 

Skribenterna har kommit fram till att förbättra det nuvarande 

kommunikationssättet i daglig styrning genom att införa ett ytterligare pulsmöte 
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vid dagens slut där man ska diskutera följande frågor: Hur ligger vi till just nu? 

Är dagens problem lösta? När blev problemet åtgärdat? Hur blev problemet 

åtgärdat? Är stegen noterade så att vi vet hur man ska gå tillväga vid liknande 

fel? Vad är vårt nästa steg? Hur ser det ut för kommande dag? och vilka problem 

väntar oss? 

 

När problemet uppstår i processen ska man diskutera fram en kortsiktig lösning 

som ska vara löst inom 24 timmar och gör att processen kan fortlöpa. Därefter 

gäller det att ta fram en långsiktig lösning som är väl genomtänkt lösning och 

som innebär att problemet inte får uppstå igen och den ska vara klar inom 10 

arbetsdagar.  

 

6.3 För ett bättre framtida läge 

När man har kontroll och en stabil process med minskad variation genom det nya 

arbetssättet ska man arbeta med att göra nya genombrott för att nå ett bättre 

framtida läge, se figur 7. När man ska arbeta mot ett nytt måltillstånd kan man 

använda sig av förbättringskatans 4 steg. Där man kan exempelvis ställa frågan 

till organisationen: ”Vad hindrar oss att göra 10% mer produkter denna månad 

utan att försämra kvalitet och arbetsmiljö?”. Att arbeta med den sortens frågor 

gör att man kan göra nya genombrott och nå ett nytt måltillstånd. 

 

 
Figur 7: Förbättringscykeln (Bjurström, 2016). 
 

6.4 Investeringskostnad 

Att investera i fyra stycken teamleaders ger en kostnad på 2 866 165,76 kr 

årligen för företaget(Bilaga 9). Investeringen gör det möjligt för teamleaders att 

hjälpa montörer i deras dagliga arbete så att förlustkostnader för 35 stycken 

arbetare på 3 567 480 kr kan minskas årligen. Beräkningen tar inte hänsyn till 

den uteblivna försäljning företaget går miste om när man inte producerar ett x 
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antal produkter. I diagrammet kan man utläsa att i x-axeln är det antal personer 

och i y-axeln totala kostnaden i kronor, se diagram 5. Teamleader som då lyfter 

upp problemen i ett tidigt stadium och kan därefter stabilisera processen och 

sedan arbeta med nya genombrott med hjälp av förbättringskatans 4 steg.  

  

 
Diagram 5: Investeringskostnad mot förlustkostnader.  

 

När en teamleader blir en andon kan stopptider minskas på grund av att 

teamleader är på plats och försöker åtgärda felen så snabbt som möjligt. I 

exemplet nedan visar det nuvarande arbetssättet med förlustkostnader när 35 

personer har 30 minuters avbrott varje arbetsdag som kan bero på bland annat 

materialbrist, kvalitetsproblem, kaffe- och toalettpauser. Om fyra teamleader 

lyckas att dra ner på avbrott från 30 till 10 minuter per person kommer det leda 

till en minskning på förlustkostnader med 2 378 320 kr per år(Bilaga 10), se 

diagram 6. 

 

 
Diagram 6: Skillnad i pengar för olika förlustkostnader.  
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7. Diskussion och slutsats 

I det här kapitlet kommer skribenterna att diskutera studiens olika delar med 

deras åsikt. 

 

Syftet med studien var att få en djupare förståelse för hur kommunikation och 

förbättringsarbete påverkar organisationskulturen för att därefter kunna komma 

fram till ett effektivare arbetssätt. Vi anser med den analys och 

förbättringsförslag vi har kommit fram till i studien att vårt syfte har uppnåtts. Vi 

har fått en tydlig bild om hur kommunikation i ett företag styr förbättringsarbetet 

och arbetssättet som i sin tur formar en organisationskultur. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Metodvalen som har använts under fallstudien har genomsyrat en hög relevans 

och trovärdighet för att få en välskriven rapport. Det har varit viktigt att göra en 

bra insamling av data för att få en god förståelse för det problem man studerar 

som resulterar i ett mer tillförlitligt resultat. Datainsamlingen på fallföretaget har 

genomförts via intervjuer, observationer och enkäter som hjälpt till att få en 

klarare bild om nuläget. 

 

I kommande arbete när man utför intervjuer kan det vara bra att spela in 

respondentens svar för att lättare se efteråt om det är något man missade som 

personen sa. En montör har endast intervjuats, för en bättre trovärdighet hade det 

varit bättre att intervjua fler montörer för att få fler åsikter från olika perspektiv. 

Strukturerade intervjuer har genomförts, något man också skulle kunna ha med 

till nästa undersökning är att använda sig av ostrukturerade intervjuer för att få 

en möjlighet till en mer öppen diskussion med följdfrågor. Att använda sig av 

mer ostruktuerade frågor hade också kunnat ge oss en bredare syn angående 

nuläget. 

 

Upprepning av observationer har varit till en stor hjälp för att se nuläget och för 

en högre reliabilitet. Till nästa arbete hade man kunnat göra det annorlunda 

genom att vara delaktiga i förbättringsmöten och föra diskussioner istället för att 

endast observera. Det här hade möjligen kunnat ge oss större förutsättningar för 

att identifiera fler brister som existerar.  

 

Enkäter har varit en bra metod för att få in en relativ stor datamängd på kort tid 

och med en liten arbetsinsats. Vid kommande arbete kan det vara bra att ha fler 

enkäter om exempelvis vad montörerna anser hur deras nuvarande arbetssätt om 

Gröna-huset fungerar.  

 

Att skribenterna använde sig av ett induktivt angreppssätt framför ett deduktivt 

eller abduktivt angreppssätt är för att kunna veta vilken litteratur och 

vetenskapliga artiklar man ska studera vidare på. I den här studien anser 

skribenterna att ett deduktivt eller abduktivt angreppssätt skulle kunna 

genomföras också. Att genomföra de andra angreppssätten hade kunnat leda till 

att man kanske fortare förstår sig på vilka brister som finns eftersom man har 

genomfört redan en litteraturstudie på forskningsområdet och skapat sig en bättre 
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uppfattning om andra verktyg och metoder som går att använda sig av. Med 

hjälp av det induktiva arbetssättet har primärdata först samlats in hos 

fallföretaget. För en ökad trovärdighet och relevans har sekundärdata används för 

att förstå vilka problem man står inför i nuläget. Sekundärdatan har hjälpt oss 

under studien att komma fram lösningar till de problem som har identifierats. I 

kommande undersökning anser vi att det hade varit bra att ha fler vetenskapliga 

artiklar i studien eftersom det hade ökat vår reliabilitet och validitetet i 

fallstudien. Att studera fler artiklar inom valt ämne hade kunnat hjälpa oss att se 

fler forskningsresultat som kan vara relevanta till våra förbättringsförslag i 

fallstudien.  

 

7.2 Förbättringsförslagsdiskussion 

7.2.1 Förbättringsarbete 

Att införa fyra stycken teamleaders i monteringsavdelningen tror vi är en lönsam 

investering i det långa loppet. Fördelen med att införa teamleaders är att 

företaget kommer kunna få upp problem fortare och sedan se de största 

avvikelserna som bör åtgärdas. Färre stopp kommer att inträffa då montörer 

kommer att ha möjlighet att använda teamleaders som andon.  

Arbetet kommer att underlätta för produktionsledaren, då han kommer få mer tid 

att tillbringa ute i verksamheten istället för arbeta med administrativa uppgifter 

och behöver endast kommunicera med fyra stycken teamleaders för att få ut 

information till montörer. När produktionsledaren får tillbringa mer tid att 

studera processen i jämfört med nuläget kommer det leda till att han kan hjälpa 

till med förbättringsarbetet ännu mer.  

 

Vi valde att sätta en standadiserad stopptid på tio minuter på grund av att det inte 

ska vara allt för jobbigt för personal att skriva upp en avvikelse. Om man hade 

haft tiden på fem minuter hade det kanske blivit ett mer spring till 

avvikelsetavlan och det hade kanske lett till att man tappar arbetstimmar istället. 

Tio minuter anser skribenterna är en lagom tid att börja med och allt mer tiden 

går kan man minska den standardiserade tiden eller finna en annan metod för 

uppskrivning med hjälp av förbättringskatans 4 steg. 

 

Att se avvikelserna i tidigt stadium på det sammanställda diagrammet gör att 

man kan minska stopptiderna innan de blir större problem. Att visa de mest 

frekventa felen i ett diagram kan leda till att montörer får större motivation att 

arbeta när de ser vilka problem som de ska undvika. Om man minskar stopptider  

så kommer det leda till mer gröna nyckeltal på daglig styrning tavlan. Det är 

viktigt att göra en grundinvestering i kraft för att nå dit man vill komma. 

Nackdelarna med att införa teamleaders kan vara att det är en dyr investering 

kortsiktigt för att man inte är redo att ta det steget för verkstaden. Ett nytt led och 

arbetssätt tar sin tid att lära upp och kan leda till att investeringen inte blir lyckad 

från första dagen.  

 

Att utöka tid och frekvens på Point-Kaizen skapar möjligheter för djupare 

diskussioner angående problem som uppstår i verkstaden. Genom att förändra 

förbättringsmötet kommer det leda till att mötet inte blir “business as usual” utan 
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att man får istället mer tid till att genomföra tidskrävande förbättringar i 

processerna. Nackdelarna med utökat Point-Kaizen kan vara att tiden inte 

används på rätt sätt och blir därmed bortkastad tid.  

  

7.2.2 Kommunikationsflöde 

Att införa ytterligare ett pulsmöte medför till att man kommer kunna prata mer 

om vad som händer just nu i verkstaden än att ständigt bara prata om vad som 

hände under gårdagen. Fördelen med det här är att problem som uppstår lyfts 

fram tidigare istället för att vänta till dagen efter för att veta vad som har skett på 

monteringsavdelningen. Är det något ledningen måste ta tag i så kommer 

problemet upp innan dagens slut och kan därmed planeras i tid. Man får ännu 

mer koll på processens välmående och ser i tidigare skede om man kommer 

kunna nå de uppsatta målen. Nackdelen med ytterligare ett 15 minuters pulsmöte 

är att information som tas upp inte nödvändigtvis behöver förmedlas till alla 

involverade vilket leder till förlorad arbetstid till att utföra andra uppgifter.  

 

Att ha en bestämd tid för att kortsiktigt komma fram till en lösning på 24 timmar 

och en långsiktig lösning på 10 arbetsdagar leder till att tjänstemän behöver 

arbeta med ett högre arbetstempo. Det här är bra eftersom man skjuter därför inte 

upp problem utan tar i tu med de direkt. Att korta ner tiden för den långsiktiga 

lösningen leder även till att de involverade personerna utökar sin förmåga att 

komma fram till fortare och hållbarare lösningar. Nackdelen med ett högre 

arbetstempo är att vissa arbetare kan känna en högre oro och stress att prestera på 

tid vilket i längden kan leda till sjukskrivning.  

 

7.2.3 För ett bättre framtida läge 

Vi tror att förbättringskatans 4 steg är ett bra alternativ för att nå ett bättre 

framtida läge i organisationen. När man har fått en stabil process är det viktigt att 

göra nästa steg med nya genombrott. Att inte arbeta med nya genombrott leder 

till att att förbättringsarbetet i processen stannar av och man går tillbaka till ett 

normalläge som man har varit sedan tidigare, se figur 7. Fördelen med denna 

metod är att man har ett strukturerat arbetssätt att följa för gå ur sin 

kunskapsgräns. Nackdelen med den här metoden är att inlärningsprocessen tar 

sin tid och kan därför dröja innan arbetssättet får sin fulla effekt. 

 

7.2.4 Investeringskostnad 

Vi anser det är viktigt att våga göra en grundinvestering i verkstaden för att 

lyckas få rörelse och resultat. Det vi kan se är att investeringen är en stor kostnad 

på att införa fyra stycken teamleaders i diagram 5. Det kan löna sig i längden om 

man lyckas arbeta på det strukturerade arbetssättet eftersom de minskar 

stopptider och förbättrar processerna. Förulustkostander på 3 567 480 kr är 

egentligen betydligt större om man även räknar med utebliven försäljning. I 

diagram 6 ser vi att om man minskar stopptider leder det till minskade kostnader 

som i sin tur kan leda till att vinstpengar kan användas till att förbättra 

processerna och skapa nya genombrott för en konkurrenskraftigare framtid.  
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7.3 Organisationskultur  

Genom att implementera ett nytt arbetssätt i kommunikation och 

förbättringsarbete skapar man förutsättning för att bilda en ny 

organisationskultur. Det man kan se från tidigare studier i kapitel 2.1 är att i 

Sverige måste ledningen argumentera betydligt mer för att lyckas få igenom en 

implementering. När man vill implementera ett nytt arbetssätt är det därför 

viktigt att kommunicera på rätt sätt och vara tydlig med vilka fördelar det kan 

medföra. Det är också viktigt att ha ett genomförbart mål att sträva efter så att 

medarbetare varken blir över- eller understimulerade. Om målet inte blir 

genomförbart bildas en organisationskultur där medarbetarna endast tycker att 

det är tråkigt att vara på arbetsplatsen. När man ska ändra på arbetssättet är det 

viktigt att hamna mellan över-och understimulans på grund av att medarbetare 

får större engagemang och lyckas därmed gå över sin kunskapsgräns för att 

lyckas skapa nya genombrott. I en organisation kan det vara svårt att se vilka 

brister man ska arbeta med. Det kan bero på att man är “hemmablind”, man har 

arbetat i en organisation så pass länge att det nuvarande arbetssättet har blivit en 

vana som man trivs med och man ser därför inte vilka brister man har. Med hjälp 

av ett annorlunda kommunikationsflöde kan man förändra förbättringsarbetet 

vilket då formar en ny organisationskultur. Om man har en organisationskultur 

där man hela tiden försöker spara in pengar, resurser och arbetskraft bildas en 

ond i cirkel i företaget istället. Därför är det viktigt att våga göra en 

grundinvestering i verkstaden för att lyckas få en god rörelse och ett bra resultat 

för att bilda en god cirkel. 

 

7.4 Slutsats 

Allt vi säger och gör påverkar vår verksamhet vilket leder till att en kultur bildas. 

Vi anser att syftet med studien har uppnåtts då vi har fått en bättre förståelse för 

hur viktigt det är att kommunicera på rätt sätt ute i en verksamhet för att nå ett 

lyckat förbättringsarbete som i sin tur bildar en ny organisationskultur.  

 

Fallstudiens problemformulering har varit: “Går det med hjälp av ett annorlunda 

arbetssätt skapa förutsättning för bättre kommunikation och förbättringsarbete så 

att man formar en ny organisationskultur?” Vi anser att det går med hjälp av ett 

annorlunda arbetssätt att förbättra kommunikation och förbättringsarbete så att 

man formar en ny organisationskultur. En potentiell lösning är att införa ett till 

led(teamleader) i verksamheten, ett till pulsmöte och att använda sig av 

förbättringskatans 4 steg för att lyckas göra framtida genombrott, där 

kommunikationen spelar en viktig roll för att lyckas med en implementering av 

ett nytt arbetssätt. Genom att införa ytterligare ett till led med teamleader har 

man möjlighet att förändra kommunikationsflödet och lättare lyfta upp problem 

som uppstår i processen. Att införa ett till pulsmöte medför till att man kan ha en 

diskussion om hur dagens problem ser ut och vilka problem vi står inför. Att 

arbeta med förbättringskatans 4 steg skapar förutsättning för att kunna ta sig till 

en ny nivå och göra genombrott.  

 

För vidare studier inom valda forskningsområdet skulle man kunna studera 

vidare på vilka kommunikations- och förbättringsverktyg som går att tillämpa 
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från industrisektorn till sjukvården i Sverige för att lyckas minska på 

väntetiderna på läkarbesök. Det man kan studera är hur man med hjälp av mer 

resurser underlätta för läkare att få mindre adminsitrativa uppgifter att utföra så 

de får mer tid för patienter. 

 

Lärdomar som industrisektorn kan dra nytta av skribenternas arbete är att de ska 

våga investera i kraft, de ska underlätta för mellanchefer genom att inte vara 

underbemannade, de ska försöka fånga upp problem i ett tidigt stadium, de ska 

utföra diskussioner i nutid och våga utmana organisationen för framtida 

genombrott genom att arbeta utanför sin kunskapsgräns. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Enkäter för tjänstmän och montörer 
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Bilaga 2: Intervju 
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Bilaga 3: Intervju 
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Bilaga 4: Intervju 
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Bilaga 5: Intervju 
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Bilaga 6: Intervju 

 

 

Bilaga 7: Intervju 
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Bilaga 8: Investeringskalkyl 1 

 

0,5 h(30 min)/stopp*248 dagar/år= 124 h/år    

 

(817.03 + 814.02 + 851.21 + 803.40 + 901.79 + 886.92 + 758.58 + 740.4) / 8  

≈ 822 kr/arbetsstation 

 

124 h/år * 822 kr = 101 928 kr/år 

      

101 928 kr/år * 35 personer = 3 567 480 kr/år 

 

 

Bilaga 9: Investering av teamleader 

 

8 h/dag * 248 dagar/år * 361,16 kr/h = 716 541,44 kr /person  

 

1 person 716 541,44 kr 

2 personer 1 433 082,88 kr 

3 personer 2 149 624,32 kr 

4 personer 2 866 165,76 kr 

  

Bilaga 10: Investeringskalkyl 2 

 

0,167 h(10 min)/stopp*248 dagar/år= 41,33 h/år   

  

(817.03 + 814.02 + 851.21 + 803.40 + 901.79 + 886.92 + 758.58 + 740.4) / 8  

≈ 822 kr/arbetsstation 

 

41.33 h/år * 822 kr = 33 976 kr/år 

 

33 976 kr/år * 35 personer = 1 189 160 kr
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