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 Sammanfattning 

 

I en allt mer globaliserad värld ökar konkurrensen då fler företag ska tävla om de kunder som 
efterfrågar de produkter som erbjuds. Den ökande globaliseringen medför dock inte enbart 
negativa effekter för företag. En ny möjlighet ges till att lära sig av andra mer framgångsrika 
företag och ta del av vad som utmärker dem. Det japanska begreppet kaizen anses vara en del 
av vad som ligger bakom de japanska företagens framgångar och deras starka position på den 
internationella marknaden. Men vad är då kaizen? Detta är en av de frågor som vi försöker 
besvara i denna uppsats där begreppets ursprung, användningsområde samt vilka effekter som 
kan uppnås genom kaizen undersöks. Vi belyser även hur kaizen kan implementeras inom ett 
svenskt tillverkningsföretag. 
 

Denna undersökning har bedrivits genom en kvalitativ metod där ett antal semistrukturerade 
intervjuer har genomförts. Uppsatsen har en hermeneutisk utgångspunkt då olika texter har 
studerats och tolkats. Då det under forskningens gång ständigt tillkommit ny information, som 
varit av betydelse för oss att undersöka närmare, har vi använt oss av en abduktiv strategi där 
vi växlat mellan att studera vår referensram och empiri.  
 

Genom denna undersökning har vi insett att kaizen saknar en klar definition och dess olika 
benämningar är lika många som de förslag som finns på hur det kan implementeras. En 
gemensam översättning av ordet kaizen har vi dock funnit i form av ständiga förändringar till 
det bättre. Kaizen har ett tydligt samband med det produktionssystem som Toyota har 
utvecklat samt det som i västvärlden benämns som lean production. Divisionen Products inom 
det trucktillverkande företaget Atlet AB i Mölnlycke genomgår nu ett förändringsarbete där 
deras tolkning av lean production, vid namn Atlet Operations System, införs. Systemet består 
av en rad verktyg och metoder som implementeras med syfte att öka företagets effektivitet 
och där ett av de framtida verktyg som de avser att använda är kaizen. 
 
Vi har även kommit fram till att kaizen kan ses som en mentalitet eller ett tankesätt som 
genomsyrar det japanska samhället. De tankar som råder har lett till utvecklandet av en mängd 
olika metoder och verktyg som kan hjälpa ett företag att bli mer effektivt och minska sitt 
ickevärdeskapande arbete. Då andra företag började intressera sig för japanernas 
överlägsenhet inom produktion krävdes en mer konkret bild av kaizens innebörd. Detta erhölls 
genom att dokumentera de metoder som utvecklats ur tankesättet. Dessa metoder har därefter 
exporterats världen runt, bland annat i form av boken the Toyota Way, men även under det 
mer västerländska namnet lean production. Trots att samma metoder implementeras av de 
företag som befinner sig utanför Japan ställer vi oss frågande till om kaizen verkligen kan 
tillämpas fullt ut. Detta då vi anser att kaizen består av så mycket mer än metoder, det är ett 
tankesätt och en mentalitet som har formats utifrån den kulturella bakgrund som härstammar 
från Japan.     
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1. Inledning 

I detta kapitel redogör vi för bakgrunden till vår uppsats och vad som fick oss att skriva om 

kaizen. Här presenteras även vår problemdiskussion, våra frågeställningar samt vårt syfte.  

 

1.1 Bakgrund 

Under våra studier i företagsekonomi har vi vid ett flertal tillfällen kommit i kontakt med det 

japanska begreppet kaizen. Begreppet har beskrivits, om än flyktigt, inom en rad olika 

företagsekonomiska inriktningar såsom organisationsteori, verksamhetsstyrning, kalkylering 

och finansiering. Dessa beskrivningar har väckt vårt intresse och lett till att vi har valt att 

fördjupa oss och skaffa mer kunskap om detta ämne.  

 

Utifrån vår förförståelse från tidigare studier i företagsekonomi anser vi att gemensamt för i 

stort sett alla företag världen över är en strävan efter att uppnå en så hög lönsamhet som 

möjligt. Som ett led i detta arbetar företagen ständigt med att förbättra sin effektivitet. I 

varuproducerande företag sker detta bland annat genom att förbättra produktionen och 

därigenom minska produktionskostnaderna, förkorta produktionstiden, effektivisera 

produktionsprocesserna samt förbättra råvarukvaliteten. Företagen söker ständigt efter nya 

metoder för att utveckla sig, bli bättre och därmed uppnå en högre lönsamhet. Genom den 

globalisering som har skett och fortfarande sker i dagens samhälle får företagen större 

marknader att sälja sina produkter till samtidigt som antalet konkurrenter ökar. 

Globaliseringen leder även till nya möjligheter för företag att lära av varandras framgångar 

inom områden som organisering, produktion och företagsledning. Det blir alltmer vanligt att 

framgångsrika företag blir till förebilder för andra företag som genom att observera hur de 

arbetar försöker att implementera deras processer i den egna verksamheten. Japanska 

varuproducerande företag har under de senaste decennierna, med Toyota i spetsen, nått stora 

framgångar globalt. Detta har lett till att Japan och deras japanska arbetsmetoder har studerats 

under en längre tid. Ett antal företag i västvärlden har försökt att implementera den japanska 

företagskulturen med förhoppning om att kunna öka sin effektivitet och därmed bli mer 

lönsamma.  
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1.2 Problemdiskussion 

Enligt Meland & Meland (2006) fick japanska företag efter andra världskrigets slut ett rykte 

om att producera produkter av dålig kvalitet. Det var inte sällan som dessa produkter i 

västvärlden kallades för ”japanskit” till följd av dess dåliga kvalitet. Även Matouq et. al. 

(2007) beskriver hur japanska produkter var kända för att vara billigare men av sämre kvalitet. 

Efter andra världskriget var det nödvändigt för Japan att höja kvaliteten på sina produkter för 

att kunna öka sin export. Detta eftersom Japan inte hade tillräckligt med naturresurser för att 

kunna försörja den egna befolkningen. Två industrimän från USA skickades, enligt Meland & 

Meland (2006), till Japan efter krigets slut med syfte att hjälpa till vid uppbyggandet av den 

japanska industrins produktion samt att förbättra deras produkters kvalitet. Mycket fokus 

lades på kvalitet och kvalitetsutveckling, något som japanerna inte var sena att anpassa sig till. 

Detta amerikanska besök skulle visa sig ha en stor inverkan på Japans framtida 

tillverkningsindustri. 

 

Enligt Eriksson-Zetterquist et. al. (2006) ledde den japanska bilindustrins kvalitets- och 

produktivitetsresultat, med landets största biltillverkare Toyota i spetsen, till en kris för den 

amerikanska bilindustrin under 1970-talets slut. Amerikanska biltillverkare började tappa 

marknadsandelar till de konkurrerande japanerna. Detta ledde i sin tur till ett ökat intresse för 

”det japanska undret” och bland andra General Motors besökte japanska företag för att lära 

sig av deras framgång. Detta kan ses som början på Japans roll som en industriell förebild 

inom tillverkningsindustrin. Till grund för detta ligger att de på ett framgångsrikt sätt har 

lyckats utveckla bland annat logistiken i produktionsprocessen, arbetsprocessen samt 

relationen till sina underleverantörer.  Som viktiga delar av utvecklingen inom dessa olika 

områden kan nämnas självstyrande arbetsgrupper och Just-in-Time-produktion. Den 

sistnämnda är numera den främsta metoden inom både bilindustrin och andra branscher. De 

japanska managementinnovationerna har fått allt mer fäste inom västvärlden. Ett bra exempel 

på att de bygger på enkla metoder och principer istället för sofistikerade tekniska lösningar är 

kaizen. Meland & Meland (2006) menar att det inte är på grund av egna innovationer och 

uppfinningar som Japan har nått dessa framgångar. Japanska företag är snarare kända för att 

låna produktidéer från västvärlden för att senare utveckla och förbättra dem. 

 

Det tycks alltså som om Japans framgång inom tillverkningsindustrin snarare beror på sättet 

de producerar sina produkter än på själva produkten i sig, anser vi. Några aspekter har 

uppenbarligen förändrats då produkternas kvalitet väsentligt har förbättrats men hur detta har 
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varit möjligt är något som vi vill studera närmare. Det arbetssätt som har uppnåtts genom att 

använda sig av kaizen verkar ha positiva effekter på såväl produkternas kvalitet som på 

företagens effektivitet. Om dessa förändringar även kan implementeras i västerländska 

tillverkningsföretag med samma positiva resultat bör många företag ta lärdom av denna 

framgångssaga. Vi anser det därför även intressant att belysa hur kaizen kan implementeras i 

ett svenskt tillverkningsföretag samt hur denna implementering går till och vad de hoppas på 

att uppnå genom den. Då kaizen i flera fall har visat sig ha samma positiva effekter inom 

västvärlden kan detta komma att innebära viktiga konkurrensfördelar för de företag som är 

villiga att implementera detta och som lyckas göra det.  

 

1.3 Frågeställningar 

• Vad innebär begreppet kaizen? 

 – Hur används kaizen inom företag?  

 – Vad kan företag uppnå genom att använda kaizen? 

• Hur arbetar ett svenskt tillverkningsföretag med att implementera kaizen i sin 

verksamhet? 

 

1.4 Syfte 

Vårt syfte med denna uppsats är att skapa en djupare förståelse för det japanska begreppet 

kaizen samt hur ett svenskt tillverkningsföretag arbetar med att implementera det. 
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2. Metod 

I detta kapitel redogör vi för hur vi har gått tillväga då vi skrivit denna uppsats. Hur 

forskningen har varit uppbyggd och utförd kommer nedan att förklaras. Vi kommer även att 

belysa de problem som har uppkommit under processen.  

 

2.1 Kvantitativ vs. kvalitativ metod 

Bryman & Bell (2005) menar att den mest grundläggande uppdelningen bland de traditioner 

som finns inom företagsekonomisk forskning är den mellan kvalitativ och kvantitativ 

forskning. Hollensen (1995) poängterar vikten av att vara medvetna om att begreppen 

kvantitativ och kvalitativ främst avser de data som insamlas och analyseras med hjälp av 

respektive teknik. Enligt Bryman & Bell (2005) lägger den kvalitativa forskningsstrategin 

fokus på ord istället för insamling och analys av siffror som den kvantitativa gör. Det är 

utifrån detta perspektiv som vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod. Då vi valde att 

utgå ifrån teorier om kaizen för att sedan undersöka hur ett företag arbetar med denna metod 

ligger den kvalitativa metoden närmast till hands. Detta då en djupare kunskap om ett 

specifikt ämnesområde har sökts. Att skaffa en djupare kunskap än den som erhålls via 

kvantitativa metoder är, enligt Patel & Davidson (2003), ett av huvudsyftena med kvalitativa 

undersökningar.  

 

Hollensen (1995) beskriver det val av metod som görs som en ”trade off” beträffande djup 

respektive bredd i analysresultaten. Uppsatsens författare måste med andra ord avgöra var 

fokus för undersökningen ska ligga. Bryman & Bell (2005) framhåller att skillnaden mellan 

kvantitativ och kvalitativ forskning inte enbart handlar om att olika företeelser mäts på ett 

kvantifierat sätt eller inte. Den kvalitativa forskningsstrategin betonar framförallt ett induktivt 

synsätt beträffande relationen mellan forskning och teori. Vidare anses den sociala 

verkligheten förändras utifrån människors skapande av den. Detta synsätt lägger även stor vikt 

vid hur den sociala verkligheten uppfattas och tolkas av individer. Hollensen (1995) menar att 

kvalitativa tekniker kännetecknas av en låg standardisering och strukturering samt en hög 

grad av flexibilitet vid utformningen av undersökningen. Vidare sammanfattar han teknikerna 

med att kvantitativa tekniker avser att svara på något utifrån få variabler hos ett stort urval 

svarande. Kvalitativa tekniker beskriver han istället som behandlande av en mängd variabler 

hos ett fåtal svarande. Då vi i denna uppsats sökte svar på hur implementeringen av kaizen 

görs inom ett svenskt tillverkningsföretag och vilka effekter som har kunnat urskiljas till följd 
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av detta har vi intervjuat ett antal anställda som befinner sig på olika nivåer och inom olika 

avdelningar i företaget. Även om vi har intervjuat ett flertal personer uppgår de inte till ett 

antal som gör att undersökningen kan anses vara kvantitativ.  För att kunna besvara de frågor 

som vi har ställt oss krävs dessutom att en kvalitativ undersökning görs. 

 

2.2 Vår forskningsstrategi 

Patel & Davidson (2003) fastställer att en forskares uppgift är att koppla samman teori och 

empiri. Enligt Bryman & Bell (2005) finns det två huvudsakliga forskningsstrategier för hur 

teori och empiri kan relateras till varandra, deduktion och induktion. Deduktion innebär att 

forskaren utgår från en redan existerande teori och har denna som grund vid insamling av 

data. Detta kan ses som att forskaren utifrån en eller ett flertal teorier formulerar ett antal 

hypoteser som sedan undersöks empiriskt. Om den insamlade informationen stämmer överens 

med teorin bekräftas den och om informationen misstämmer förkastas teorin. Denna metod 

kopplas ofta samman med en kvantitativ forskningsmetod. Induktion innebär istället att man 

utgår ifrån att teorier är något som skapas utifrån de data som samlats in och analyserats. Patel 

& Davidson (2003) likställer detta med att forskaren följer ”upptäckandets väg” då ett 

forskningsobjekt studeras utan att undersökningen har någon teoretisk grund. Enligt Bryman 

& Bell (2005) kopplas denna forskningsstrategi vanligtvis ihop med en kvalitativ 

forskningsmetod.  

 

Förutom dessa två metoder menar Patel & Davidson (2003) att det finns ett tredje sätt för 

forskare att koppla samman teori och empiri. Detta arbetssätt benämner de som abduktion och 

den kan ses som en kombination av de två tidigare nämnda metoderna. Fördelen med 

abduktion är att forskaren inte blir lika låst i sitt vetenskapliga arbetssätt som om han eller hon 

istället hade valt att arbeta enbart deduktivt eller induktivt. Bryman & Bell (2005) beskriver 

en liknande process som de benämner som en iterativ alternativt upprepande strategi. De 

menar att en forskare som tillämpar en induktiv arbetsprocess ibland även använder sig av en 

deduktiv process då han eller hon, för att ytterligare förstärka teorin, samlar in ytterligare 

information. Det är detta arbetssätt, att växla mellan att arbeta med teori och empiri som 

kännetecknar den iterativa strategin.  

 

Vårt arbetssätt kan sägas vara abduktivt. Detta då vi som grund läste in oss på ämnet kaizen 

genom att ta del av litteratur som redogör för ämnet. Utifrån litteraturen sammanställde vi 

sedan de frågor som vi använde vid våra intervjuer för att samla in empirisk information. Den 
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empiri vi erhållit har sedan analyserats och kopplats samman med den referensram vi utgått 

ifrån. Då ny information erhölls genom intervjuerna var det nödvändigt för oss att återgå till 

teorin och läsa in oss ytterligare på de nyfunna områdena. Under arbetets gång har vi ett 

flertal gånger växlat mellan teori och empiri för att skaffa ökad kunskap inom området och för 

att förstå de olika begrepp som vi har stött på. Detta har även varit nödvändigt för oss för att 

kunna analysera och förstå de resultat som vi erhållit under denna uppsats. 

 

2.3 Hermeneutik 

Enligt Norén (1995) är hermeneutikens utgångspunkt att det finns flera olika sätt att förstå 

verkligheten på. Hermeneutiken kan översättas med tolkningslära och kan på ett översiktligt 

plan ses som förmedling av traditioner och sammansmältning av olika typer av förståelse. 

Texten är det centrala i denna typ av forskning. Detta härstammar historiskt till då bibeltexter 

studerades i hopp om att se de enskilda texternas samband till hela bibeln samt till det sociala 

sammanhang som existerade då texterna skrevs. I metodologiska sammanhang är det 

forskaren som studerar texter och står för tolkningen av dem. Det centrala i en hermeneutisk 

forskning blir därmed forskarens förhållande till texten samt dess förförståelse och förståelse 

för ämnet. Förförståelsen kopplas till forskarens föreställning och tidigare erfarenheter av 

ämnets teoretiska traditioner. Det är väldigt sällsynt att den hermeneutiske forskaren saknar 

förförståelse om förståelse finns. Om förförståelsen överskrids i samband med tolkning av 

texten innebär detta att en ny förståelse erhålls. Med förståelse menas en genomgripande akt 

där omskapande, förnyelse och nya insikter hos forskaren eftersträvas. Patel & Davidson 

(2003) menar att den hermeneutiska forskaren sätter helheten och delarna i relation till 

varandra och pendlar däremellan tills en så fullständig förståelse som möjligt har erhållits. I 

och med detta kan den hermeneutiska forskningen ses ha tydliga abduktiva drag då forskaren 

pendlar mellan helhet och delar samt olika synvinklar under tolkningen av texter. Det unika i 

varje tolkning poängteras och en mångfald av tolkningar kan anses vara berikande i 

forskningen.   

 

2.3.1 Den hermeneutiska spiralen  

I den hermeneutiska cirkeln är det relationen mellan förförståelse och förståelse som står i 

fokus, enligt Norén (1995). Forskaren går in i arbetet med en förförståelse som sedan genom 

att tolka texter leder fram till en förståelse. Denna cirkel kan även ses som en spiral där flera 

sekvenser av förförståelse och förståelse leder till att forskaren kan genomföra en djupare 

tolkning av texterna. Förförståelsen för ämnet bör inte ses som en låst referensram av 
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forskaren. Varje text bör istället studeras med öppenhet så att möjlighet till en dialog och 

diskussion finns om hur texterna ska tolkas och analyseras för att skapa en djupare förståelse. 

Patel & Davidson (2003) menar att det i den hermeneutiska forskningsprocessen inte finns 

någon bestämd start- eller slutpunkt. Detta brukar kallas för den hermeneutiska spiralen och 

kan illustreras av följande citat: 

 

”Text, tolkning, förståelse, ny textproduktion, ny tolkning och ny 

förståelse, allt detta är delar i en helhet som ständigt växer och utvecklas” 

     (Patel & Davidson, 2003:31) 

 

I denna uppsats anser vi oss vara hermeneutiker då texter insamlade på olika sätt har tolkats 

för att skapa en djupare förståelse för ett ämne där viss förförståelse redan fanns. De texter 

som har samlats in har studerats och tolkats var för sig för att sedan sättas samman och 

därmed ge oss en förståelse för det ämnet övergripande. Våra primär- och sekundärkällor har 

gett oss olika förståelse när de studerats var för sig. Denna information har inte alltid stämt 

överens med den förförståelse som vi haft om ämnet. Därmed har det krävts att vi pendlar 

mellan de olika källorna för att uppnå en förståelse för vilka likheter och skillnader som fanns. 

Eftersom en del av de personer vi intervjuade gav information som tidigare inte var bekant för 

oss har det varit nödvändigt för oss att gå tillbaka och skapa en ny förförståelse för detta, för 

att sedan tolka det på nytt och därmed erhålla en djupare förståelse. Olika delar av våra 

sekundärkällor har även lett till den hermeneutiska spiralen då ämnet sällan har tolkats på 

samma sätt av de olika författarna i den litteratur som vi har studerat. Vi anser att detta har 

berikat vår kunskap och väckt många tankar inför den slutliga analysen av de olika 

uppfattningar som vi har stött på under forskningens gång. Kaizen som begrepp saknar en 

entydig definition och omfattas av ett flertal olika tolkningar och teorier som har lett oss in på 

ett antal sidospår. Vi ansåg det därför nödvändigt att även beröra de närbesläktade begreppen 

the Toyota Production System (TPS) och lean production.  

 

2.4 Primär- och sekundärdata 

Enligt Patel & Davidson (2003) finns det två huvudgrupper av data att använda sig av när det 

kommer till insamling av information; primär- och sekundärdata. Den största skillnaden 

mellan dessa är forskarens närhet till den som lämnar informationen. Primärdata består av 

information som erhållits genom närhet till den som lämnar den, till exempel genom 

ögonvittnesskildringar och intervjuer. Hollensen (1995) menar att primärdata även kan ses 
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som en mer specifik data då den syftar till att skaffa information som direkt berör det ämne 

som studeras. Patel & Davidson (2003) framhåller att insamling av primärdata ofta är resurs- 

och tidskrävande då de rätta personerna att intervjua först måste hittas, varefter intervjuerna 

ska genomföras samt materialet bearbetas. I vår uppsats finns primärdata i form av 

intervjusvar. Vi anser att de primärdata som vi har erhållit är representativa då ett flertal 

personer med olika befattningar inom företaget har intervjuats. 

 

Enligt Bryman & Bell (2005) består sekundärdata av information som har samlats in av en 

annan person än forskaren själv och som redan existerar vid arbetets start. Sekundärdata kan 

bestå av bland annat böcker, artiklar, årsredovisningar och statistiska sammanställningar. 

Fördelen med att använda sig av sekundärdata är att den är mindre tids- och resurskrävande 

att samla in samt att erhållen data ofta är av hög kvalitet. Dock finns det även begränsningar 

med denna typ av data. Då den inte har sammanställts av forskaren själv finns anledning till 

att granska vilken kvalitet den har samt att dess aktualitet bör begrundas. Det kan även skapa 

problem för forskaren då just de data som är av intresse kanske inte finns tillgängliga. I denna 

uppsats har vi samlat in sekundärdata genom litteratur om ämnet samt genom artiklar och 

avhandlingar. Då dessa sekundärdata inte har utformats i samma syfte som för denna uppsats 

har enbart de mer bakomliggande fakta och den generella informationen kunnat användas. 

 

2.5 Kvalitativa intervjuer 

Enligt Darmer (1995) är det svårt att ge några generella riktlinjer då det kommer till hur en 

kvalitativ intervju bör genomföras. De metoder som kan vara fördelaktiga i en situation kan 

vara direkt olämpliga i en annan. Enligt Patel & Davidson (2003) används en kvalitativ 

intervju för att identifiera och upptäcka egenskaper inom det studerade området. Detta innebär 

att inga i förväg formulerade svarsalternativ kan utformas för de som intervjuas samt att inget 

korrekt eller sant svarsalternativ finns på den ställda frågan.   

 

2.5.1 Deskriptiv/Djupintervju 

I vår första frågeställning, med två tillhörande underfrågor, sökte vi svar på vad kaizen är och 

hur det fungerar. Eftersom vi under våra tidigare kurser i företagsekonomi har berört kaizen 

hade vi en viss grundläggande kunskap inom området. Genom litteratur har vi erhållit 

ytterligare kunskap beträffande hur metoden har utvecklats och vad den karaktäriseras av 

samt hur den implementeras inom japansk tillverkningsindustri. Darmer (1995) menar att en 

djupintervju syftar till att skaffa ytterligare kunskap inom ett område där grundläggande 
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kunskap redan finns. De frågor som vi ställt under intervjuerna angående begreppet kaizen 

kan därmed ses som en djupintervju genom att vi sökte djupare kunskap inom ett område där 

viss kunskap redan fanns. Patel & Davidson (2003) benämner en undersökning inom vilken 

viss kunskap redan existerar som deskriptiv undersökning. Dessa undersökningar är 

beskrivande och forskaren begränsar sig till att studera några delar inom det ämne som är av 

intresse.  

  

2.5.2 Explorativ/Förklarande intervju 

En undersökning som genomförs med avsikt att fylla i de luckor av kunskap som saknas inom 

ett område anser Patel & Davidson (2003) vara utforskande eller explorativ. Dess främsta 

syfte är att samla så mycket information och kunskap som möjligt inom området. Enligt 

Darmer (1995) benämns denna typ av intervju, där kunskap inom området är liten eller ingen 

kunskap finns sedan tidigare, som en förklarande intervju. Den förklarande intervjun kan vara 

användbar som vägledning för hur frågorna i en djupintervju ska utformas och vad de ska 

omfatta. Det är därför inte ovanligt att en förklarande intervju först används för att sedan 

följas av ytterligare en omgång intervjuer där en djupintervju genomförs.  

 

Trots att vi ansåg oss ha en viss kunskap om kaizen var vår kunskap om dess implementering i 

svenska företag begränsad. Därför sökte vi i denna uppsats genom vår andra frågeställning 

även svar på hur metoden kan implementeras i ett svenskt företag. I den litteratur som vi har 

studerat beskrivs främst hur kaizen används inom japanska företag. Vi misstänkte att det i 

svenska företag råder en annan mentalitet och företagskultur som kan komma att påverka hur 

kaizen mottas samt hur lätt den nya arbetsmetoden accepteras och därmed efterföljs. Detta då 

det japanska samhället och hur det är uppbyggt skiljer sig väsentligt från vårt samhälle. 

Eftersom vår fokus riktades mot dessa mer praktiska frågor var vår kunskap begränsad. Detta 

innebär att en förklarande intervju lämpligen används för att uppnå ytterligare kunskap om 

ämnet. Då vi mötte anställda från olika nivåer inom företaget individuellt, gav det oss en 

möjlighet att under intervjuernas gång anpassa våra frågor allt eftersom vår kunskap ökade. 

Därför kan de intervjuer som utfördes först anses vara av mer förklarande karaktär för att 

senare utvecklas mot djupgående.  

 

2.5.3 Struktureringsgrad 

Darmer (1995) framhåller att vid genomförandet av en kvalitativ intervju brukar dess 

struktureringsgrad klassificeras. En intervju kan enligt honom vara strukturerad, 
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semistrukturerad eller ostrukturerad. Det som är avgörande för denna klassificering är i hur 

stor utsträckning frågor förbereds och hur dessa är konstruerade. I en ostrukturerad intervju 

finns sällan några frågor utan den intervjuade tillåts att tala fritt om vad denne vill men med 

inlägg från intervjuaren. I en strukturerad intervju försöker intervjuaren istället skapa en tydlig 

”fråga-och-svar-situation” där den utformade intervjuhandledningen noga efterföljs. I den 

semistrukturerade intervjun finns ett antal punkter nedskrivna som intervjuaren vill belysa. 

Dessa punkter kan vara tydligt utformade som klara frågor eller mer löst i form av stolpar. 

Frågorna eller stolparna behöver inte följa någon speciell ordning utan en strävan efter en 

flytande dialog i intervjun eftertraktas. Patel & Davidson (2003) anser att intervjuns 

utformning är uppbyggd av två variabler, graden av standardisering respektive strukturering. 

Standardisering avser hur intervjuaren valt att utforma sina frågor medan strukturering 

bestämmer hur pass fri den intervjuade är att formulera sina svar på dem. 

 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer då vi valde att utgå ifrån ett antal punkter 

beträffande kaizen som vi ville diskutera med de intervjuade. Vi hade i förväg mejlat denna 

intervjuguide till respektive person för att ge denne möjlighet till att förbereda sig inför de 

frågor som skulle diskuteras. Denna mall inte följts slaviskt utan mer använts som stöd för 

vad vi ämnat beröra under intervjuns gång, dock inte i någon särskild ordning eller med någon 

speciell uppdelning i form av tid och utrymme. Vi har även försökt att utforma intervjuerna så 

att de mer blev till ett samtal och en diskussion än en utfrågning. Detta har inneburit att de 

intervjuade har fått möjlighet att, till viss del, utforma innehållet i intervjun och styra fokus till 

de delar av ämnet som de var intresserade av och specialiserade på.  

 

Darmer (1995) menar att beroende på vilken typ av intervju som används kan ett samband ses 

till dess struktureringsgrad. En explorativ/förklarande intervju bör inte vara allt för 

strukturerad. Då kunskap söks inom ett område där den egna kunskapen är begränsad är det 

svårt att formulera frågor av det strukturerade slaget. Här kan dock en semistrukturerad 

intervju med fördel användas då det ofta finns viss kunskap om vilka frågor som bör ställas 

för att få området förklarat. Genom semistruktur finns även en möjlighet till att ställa 

fördjupande frågor om något av intresse nämns som antigen krävs en tydligare förklaring eller 

som skapar följdfrågor. Även inom en djupintervju bör strukturering undvikas, detta då 

kunskap som ligger djupare ofta erhålls genom att den intervjuade själv får styra dialogen 

genom en ostrukturerad intervju. Genom den ostrukturerade intervjun får personen själv 

beröra de delar av området som denne finner intressanta. Dock kan frågor användas som en 
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inledning till intervjun. Den intervjuade får sedan möjlighet att utforma svaret efter sina egna 

åsikter och erfarenheter. Genom att använda sig av inledande frågor får intervjun en mer 

semistrukturerad karaktär där frågorna till viss del styr de ämnen som behandlas.    

 

Det undersökta företaget består av både en tjänstemannasida och en verkstadssida. Vi ansåg 

därför att det var av intresse att de fick svara på samma typ av frågor för att vi skulle få en bra 

bild av hur förändringsarbetet påverkat olika delar inom företaget. Då dessa två sidor av 

verksamheten är av väsentligt olika karaktär har detta även inneburit att inte samma typ av 

förändringar har skett inom de olika delarna. Frågorna var i samtliga fall, med två undantag, 

likadana till samtliga intervjuade. Då vi utformade de frågor som vi ställde till företagets 

japanska VD krävdes det att vi tog hänsyn till ett flertal aspekter. Som nytillsatt VD är han 

inte lika insatt i de förändringar som har skett inom företaget och därmed undvek vi att ställa 

frågor som berörde detta. Istället berörde dessa frågor mer företaget generellt samt hans 

erfarenheter av att arbeta inom svenska och japanska företag och vilka skillnader han anser 

finns. Då han ursprungligen är från Japan, där en annan företagskultur råder angående hur ett 

företags VD bör bemötas, var vi även tvungna att ta detta i beaktande. De frågor som vi 

ställde till honom var därför mindre direkta och vi valde att utforma dem ostrukturerat för att 

lämna möjlighet till honom att tala om det han ansåg var viktigt och det han hade kunskap 

om. Vid intervjun av den konsult som anlitats av det undersökta företaget för att hjälpa till vid 

företagets förändringsarbete krävdes även andra typer av frågor. Detta då vi genom denna 

intervju sökte svar på hur de gått tillväga för att implementera förändringarna, hur denna 

process vanligtvis sker samt specifik information beträffande deras samarbete med företaget. 

 

2.5.4 Datainsamling 

Enligt Patel & Davidson (2003) är det i en kvalitativ undersökning viktigt med förberedelser 

inför insamlingen av data. Om en intervju ska genomföras är det av vikt att ta hänsyn till ifall 

de frågor som har formulerats täcker samtliga aspekter av intresse. Det är även av vikt att 

frågorna är tydliga så att den intervjuade inte missuppfattar dem. Intervjuaren bör även beakta 

om de frågor som ska ställas är anpassade för den som ska besvara dem samt om alla frågor 

på det förberedda formuläret är väsentliga. Genom att ta ställning till detta innan en intervju 

genomförs försäkrar forskarna sig om att få information som är väsentlig för det fortsatta 

arbetet.  
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Arbete med bearbetning av kvalitativt material omfattar enligt Patel & Davidson (2003) oftast 

arbete med textmaterial i form av sammanställning av intervjuer. Det kan vara en fördel att 

löpande bearbeta och analysera det material som erhålls då det kan ge idéer om hur arbetet 

bör gå vidare. Genom att analysera det erhållna materialet direkt efter intervjun kan 

upptäckter ske om något har blivit förbisett eller missuppfattats. Aspekter som är nya och 

oväntade kan ha framkommit vilket leder till att undersökningen berikas. Med hjälp av att 

löpande notera dessa saker kan den slutliga analysen underlättas. Detta då anteckningarna har 

gjorts medan informationen fortfarande var färsk eller utan att ny tillkommit. Vi valde att, 

även om samtliga intervjuer spelades in, föra stödanteckningar om den information som 

erhölls. I direkt anknytning till intervjuernas slut diskuterade vi även igenom dem och skrev 

ner ett antal stolpar utifrån svaren som erhölls. Detta för att se om vi har tolkat svaren på olika 

sätt men även för att se om några nya funderingar uppstod som vi borde försöka få svar på i 

efterföljande intervjuer. Då ett flertal personer fick belysa just sin bild av förändringarna 

ledde detta till att situationer har tolkats olika mellan personerna. Genom att diskutera detta 

med varandra i direkt anslutning till intervjuerna kunde vi lättare hitta dessa olikheter och 

därmed vara mer observanta för hur nästa person uppfattat förändringsarbetet. Vi kunde även 

dra fördelar av de anteckningar som gjorts under intervjuns gång då det blev lättare att komma 

ihåg vilken person som sagt vad när det längre fram var tid för att sammanställa det empiriska 

material som erhållits. 

 

Vidare menar Patel & Davidson (2003) att val av metod för registrering av intervjuns svar 

även bör beaktas. Det finns två huvudsakliga metoder för att registrera de svar som har 

erhållits. Dels genom att löpande under intervjun föra anteckningar, vilket ofta är en svår 

uppgift som kräver träning för att vara tillfredsställande. Dels genom att göra en 

ljudinspelning där fördelen är att de svar som erhålls registreras ordagrant. Då en 

ljudinspelning görs krävs det att den som intervjuas har gett sin tillåtelse till detta. En nackdel 

med att använda sig av ljudinspelning är att efterarbetet ofta blir omfattande och tidskrävande 

om intervjuerna skrivs ut. Närvaron av en bandspelare kan även påverka de svar som erhålls 

eftersom svaren registreras exakt och finns kvar för framtida uppspelning. Personen kan 

därför komma att uttrycka sig mer förnuftigt och strukturerat vid en inspelning än vad som 

skulle ha gjorts utan en bandspelares närvaro.  

 

Då vi ansåg att vår kunskap och förmåga att föra anteckningar som fångade allt i intervjuerna 

var begränsad valde vi att använda oss av en bandspelare. Samtliga intervjuer inleddes med att 
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vi frågade om den som skulle intervjuas godkände bandspelarens närvaro. Vi informerade den 

intervjuade om att inspelningens syfte enbart var att fungera som minne för oss i vårt arbete 

med uppsatsen. Samtliga intervjuade gav sitt tillstånd till att en inspelning av intervjun 

genomfördes. Då vi hade genomfört alla intervjuer överförde vi ljudinspelningarna till skriven 

text genom transkribering. Detta för att underlätta vår sammanställning och analys av den 

erhållna empirin.   

 

2.6 Kvalitet inom kvalitativa studier  

Enligt Patel & Davidson (2003) används begreppen reliabilitet och validitet då kvalitet 

studeras inom kvantitativa respektive kvalitativa undersökningar. Dock tillskrivs de två 

begreppen något skilda innebörder beroende på vilken typ av undersökning de förhåller sig 

till.  

 

2.6.1 Reliabilitet 

Enligt Ejvegård (2003) anger reliabiliteten hur tillförlitlig och användbar undersökningen är. 

En undersöknings reliabilitet påverkas bland annat av vilka instrument som används. Om rätt 

instrument har använts anses undersökningens reliabilitet vara hög. Vilken typ av 

mätinstrument som används avgörs till stor del av forskaren som därmed bör beakta 

instrumentens reliabilitet. Vid utförandet av en intervju är det frågeformuläret som utgör 

mätinstrumentet och därmed bör de ställda frågornas utformning beaktas. Bryman & Bell 

(2005) menar att reliabiliteten berör frågan om undersökningens resultat skulle bli detsamma 

om den genomfördes igen eller om den kan påverkas av slumpmässiga och tillfälliga aspekter. 

Reliabiliteten är av större vikt då det kommer till kvantitativa undersökningar och har där en 

annan innebörd än i de kvalitativa. Enligt Patel & Davidson (2003) behöver inte ett 

annorlunda svar på en fråga i en kvalitativ undersökning innebära att reliabiliteten är lägre 

utan snarare att personen har ändrat sin uppfattning angående frågan. Det är därmed viktigt i 

en kvalitativ undersökning att se till hela situationen som råder vid undersökningens tidpunkt. 

I kvalitativa studier närmar sig reliabilitetsbegreppet ofta validitetsbegreppet till så stor grad 

att reliabilitet sällan används. I stället får validiteten en vidare betydelse som även innefattar 

den betydelse reliabilitet ges.   

 

Under våra intervjuer med anställda inom det aktuella företaget introducerades begrepp som 

för flertalet av de intervjuade var nya. Detta väckte, enligt dem själva, nya tankar och idéer 

om hur de kan fortskrida sitt arbete. Om samma frågor skulle ställas till dessa personer igen så 
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är sannolikheten för att vi skulle få andra svar stor. Detta då de intervjuade för tillfället 

genomgår en process där förändringsarbetet inom företaget fortfarande utvecklas och de är 

mottagliga för nya idéer och tankar. Att nya svar skulle erhållas på de redan ställda frågorna 

anser vi inte påverkar vår reliabilitet. Detta med hänsyn till den förändringsprocess som 

verksamheten och därmed de intervjuade personerna nu genomgår vilket kan leda till att deras 

åsikter och tankar utvecklas och förändras.  

 

2.6.2 Validitet 

Enligt Ejvegård (2003) avser validiteten om forskaren verkligen lyckas att mäta det som han 

eller hon avser att mäta i undersökningen. Patel & Davidson (2003) menar att då validitet 

studeras inom en kvalitativ undersökning ligger fokus på att studera hela forskningsprocessen 

i motsats till att studera rätt företeelse vilket görs i den kvantitativa undersökningen. Validitet 

i forskningsprocessen kan utgöras av hur forskaren tillämpar den kunskap som denne har 

sedan tidigare om ämnet. Då datainsamling berörs, beror undersökningens validitet på om 

forskaren har lyckats samla information som leder till en trovärdig tolkning av det undersökta 

området. I kvalitativa undersökningar genomförs ofta en eller flera intervjuer vars material 

sedan kommer att skrivas ut. Under arbetets gång är det ofrånkomligt att författaren själv 

lägger in en del av sina egna värderingar i materialet. Detta kan åtgärdas genom att använda 

sig av så kallad kommunikativ validitet vilket innebär att den som intervjuats får ta del av 

forskarens resultat för att sedan ge återkoppling om de tolkningar och slutsatser som har 

dragits är rimliga och korrekta.  

 

Vi har använt oss av kommunikativ validitet då vi efter att ha sammanställt empirin i vår 

uppsats låtit de som blev intervjuade läsa sammanställningen ta del av den. Därigenom har de 

getts möjlighet att ha synpunkter på vår sammanställning och påpeka om vi har missuppfattat 

eller feltolkat den information som de har gett oss vid intervjuerna. Då de personer som har 

intervjuats, trots sina olika positioner, har kommit i kontakt med det förändringsarbete som nu 

sker inom företaget eller som i ett fall hade annan information som var väsentlig att ge oss 

anser vi vår validitet vara hög. Genom att vi har studerat litteratur från olika författare anser vi 

även att vi har skapat en god bild av hur ämnet är uppbyggt och vad det innebär vilket 

ytterligare har stärkt validiteten.  
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2.7 Val av företag 

Ambitionen med denna uppsats var, förutom att få en djupare kunskap om vad kaizen innebär, 

att studera hur ett svenskt företag arbetar med att införa kaizen i sin verksamhet. Då kaizen 

tillämpas inom tillverkningsindustrin i Japan ansåg vi att det var av intresse att studera hur 

metoden implementeras inom samma typ av industri i Sverige. Även om det förekommer att 

andra typer av företag än tillverkande använder sig av kaizen i sin verksamhet, ansåg vi att det 

är enklare att skapa förståelse för fenomenet om det studeras i sin ursprungsmiljö. Ett av de 

västerländska företag som med hjälp av japanska metoder försöker att effektivisera sin 

verksamhet är Atlet AB. Sedan år 2006 har de arbetat tillsammans med konsultfirman JMAC 

Scandinavia för att implementera kaizen via sin tolkning av lean production. Detta 

tillsammans med det faktum att Atlet är verksamma inom tillverkningsindustrin gjorde att vi 

såg företaget som ett lämpligt studieobjekt.  

 

2.8 Presentation av Atlet AB 

Enligt information på Atlet AB:s hemsida ligger företaget i Mölnlycke strax utanför Göteborg 

och erbjuder kunder olika typer av truckar och lagerlösningar såsom låglyftande plocktruckar, 

ledstaplare och skjutstativtruckar. Företaget har idag en stark position på marknaden och 

förutom huvudkontoret i Mölnlycke har de även dotterbolag i Frankrike, Tyskland, 

Belgien/Holland, Norge, Danmark och USA samt återförsäljare på marknader världen över. 

Totalt har företaget verksamhet i över 30 länder. Företaget har idag cirka 1000 anställda samt 

en omsättning på 185 miljoner Euro. I september 2007, köpte japanska Nissan Motor Co. Ltd 

via sitt dotterbolag, Nissan Forklift B.V., 100 procent av aktierna i Atlet AB. Vi kommer i 

denna uppsats enbart att fokusera på Atlet AB:s huvudkontor i Mölnlycke och deras 

förändringsarbete. 

 

Atlet AB i Mölnlycke består av ett antal divisioner med olika funktioner. Den del som står för 

produktionen av truckar heter Products. Det är i denna del av Atlet som det förändringsarbete 

vi har valt att studera pågår. Då vi hädanefter nämner Atlet eller Products i denna uppsats 

syftar vi till denna division inom Atlet AB. Om inte annat anges i texten syftar vi till både 

tjänstemannasidan och verkstadsdelen av Products.   
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2.9 Presentation av JMAC Scandinavia  

JMAC Scandinavia (Japan Management Association Consultants) är, enligt deras hemsida, ett 

konsultföretag som etablerades i Göteborg 1999. Företaget är ett joint venture mellan ett 

svenskt och två japanska konsultföretag samt JMAC Inc. JMAC Scandinavia erbjuder utifrån 

sin kompetens inom produktion, produktutveckling samt logistik sina kunder effektiviserade 

och beprövade verktyg och metoder som många framgångsrika japanska företag använder sig 

av. Som grund för JMAC:s arbetssätt ligger lean production och the Toyota Production 

System. Syftet är att hjälpa svenska industriföretag att öka effektiviteten och ge bestående 

resultat på lång sikt och därigenom större vinst 

 

2.10 Urval och presentation av intervjuade personer 

Då vi sedan tidigare hade en kontakt inom Products hjälpte denna person oss att göra ett urval 

av personer som kunde ge oss empirisk information om förändringsarbetet. Eftersom denna 

person är en bekant till oss sedan tidigare valde vi att inte genomföra en intervju med denne 

då det skulle kunna påverka uppsatsens trovärdighet. Genom den spridning som kan utläsas 

av de intervjuade personernas olika befattningar inom företaget anser vi att en representativ 

grupp har skapats. Detta har gett oss goda möjligheter att ta del av information om 

förändringsarbetet inom flera delar av företaget samt att få olika anställdas åsikter om hur det 

har upplevts samt huruvida åsikterna beträffande dess nytta skiljer sig åt.   

 

De intervjuer som vi genomförde på Products skedde under en tidsperiod på två dagar. 

Samtliga anställda vid Products intervjuades i olika lokaler inom företaget. Detta gav oss även 

en möjlighet till att besöka deras produktion och med egna ögon se hur monteringen 

genomförs. Konsulten från JMAC Scandinavia intervjuades på sitt kontor veckan före 

intervjuerna på Products genomfördes. Intervjuernas längd varierade mellan 30 till 90 minuter 

beroende dels på den intervjuades avsatta tid för oss och dels beroende på den information de 

kunde ge oss. De personer som har intervjuats kommer att presenteras nedan i den ordning 

som intervjuerna genomfördes.  

 

Stefan Peterson, Chief Consultant JMAC Scandinavia, arbetar som konsult med att sälja och 

lära ut hur produktutveckling bedrivs med leanfilosofin samt metoder enligt Toyotas filosofi. 

Peterson gav oss en bild av samarbetet med Products samt hur arbetet med implementeringen 

har sett ut hos just dem. Dessutom tillhandahöll han uppgifter om hur JMAC arbetar då de 

anlitas av ett företag och hur förändringsprocessen ser ut.  
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Peterson är den enda person som har intervjuats som inte är anställd inom Products. De 

personer som presenteras nedan är samtliga anställda inom Products.  

 

Anders Ytterberg, chef produktionsteknik, ansvarar för alla de produktionstekniska bitarna 

vilket innebär att tillhandahålla produktionen med den rätta utrustningen för att arbetet ska 

kunna flyta på. Han arbetar även med effektivisering och rationalisering inom produktionen. 

Ytterberg kunde erbjuda en bild ur ett tjänstemannaperspektiv hur hans arbete har förändrats 

genom detta arbete.  

 

Gert Abrahamsson, produktionsledare, har ett ansvar för att nå nyckeltal och budget samt ett 

personalansvar för två avdelningar inom produktionen som består av tre arbetslag. Som 

mellanchef har Abrahamsson tagit del av förändringsarbetet ur ett tjänstemannaperspektiv 

men har även sett hur arbetet har förlöpt i produktionen.  

  

Janne Dahlgren, produktionstekniker, ansvarar för att produktionen ska löpa friktionsfritt 

och hitta lösningar på eventuella problem som tillstöter. Han ansvarar även för att utveckla 

produktionen för att göra monteringen så effektiv som möjligt genom studier och 

layoutförändringar. Dahlgren har ett tvärfunktionellt ansvar då han är med under hela 

processen och samarbetar med inköp, konstruktion, produktion med mera. Då han även är 5S-

samordnare har han kunnat erbjuda en bild av hur arbetet med detta har fortskridit samt vad 

dess effekt har blivit.  

 

Roger Sölvenäs, chef inköp & logistik, har ansvar för att förse produktionen med det material 

de behöver för att kunna tillverka truckarna. Då Sölvenäs är chef över en del inom företaget 

som ofta kan förändras för att minska bundet kapital i material ansåg vi att det var av intresse 

att ta del av hur förändringsarbetet inom hans avdelning hade gått till samt vilka effekter det 

har lett till. 

 

Marita Christmansson, förändringsledare, är civilingenjör i grunden och docent i produkt- 

och produktionsutveckling vid Chalmers. Den forskning som hon bedrev innan sin anställning 

hos Products har handlat om att utvärdera existerande produktionssystem inom företag. 

Christmansson har som ansvarig för förändringsarbetet gett oss en teoretisk bakgrund till 

varför arbetet inleddes samt hur det fortskrider. Hon har försett oss med information om vilka 
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verktyg och metoder som används, både teoretiskt och praktiskt, samt vilka effekter som 

önskas uppnås genom dem.   

  

Dan Ulmestrand, chef konstruktion, är ansvarig för den tekniska delen av 

produktutvecklingen. Inom hans ansvarsområde finns alla konstruktörerna men han ansvarar 

även för projektledning och utprovning av nya konstruktioner. Ulmestrand har försett oss med 

information om hur förändringsarbetet har bedrivits inom konstruktionsavdelningen. 

 

Keiji Ikeda är sedan november 2007 VD för Atlet AB. Han har sedan 1982 arbetat inom 

Nissan Motor Companys truckdivision. Ikeda har sin bakgrund inom marknadsföring och 

försäljning i Japan och Europa. Vi valde att intervjua honom med förhoppning att han kunde 

tillgodose oss med mer generell information om hur kaizen används inom den japanska 

företagsvärlden. Vi hoppades även att han skulle kunna belysa eventuella skillnader som han 

uppfattar mellan japansk och europeisk företagskultur.   

 

Oscar Andersson, montör, men har även rollen andon som kan ses som en hjälpresurs inom 

verksamheten. Han ansvarar för att lösa plötsliga problem som kan uppstå inom produktionen 

samt se till att eventuella produktionsstopp blir så korta som möjligt. Han ska även verka 

långsiktigt för att undvika att samma problem återkommer. Andersson har haft flera roller 

inom produktionen vilket gör att han har kunskap inom många delar. Han deltar även vid 

provbygget av nya produkter innan de kommit ut i produktion och får då ge montörens syn på 

hur monteringen fungerar. Då Andersson är den person som har störst koppling till 

produktionen ansåg vi att det var av intresse att ta del av hur han upplevde det 

förändringsarbete som sker. Han har även gett oss sin uppfattning av hur förändringarna har 

mottagits av övrig verkstadspersonal. 

 

2.11 Balans mellan referensram och empiri 

Kaizen är för många ett bekant begrepp men vi, liksom säkerligen merparten av dem som 

läser denna uppsats, har ingen djupare kunskap i vad det faktiskt innebär. Vi kommer därför 

att inleda vår referensram med att försöka förklara vad kaizen är, vad det innebär och hur det 

används. Detta för att skapa en djupare kunskap hos läsaren om kaizen innan vi går vidare och 

analyserar hur den kan appliceras inom ett svenskt företag. Aspekter som berörs i teorin 

kommer därmed inte alltid ha en empirisk motsvarighet. Anledningen till detta är att vi ansåg 

det nödvändigt, för att kunna skriva en uppsats om ämnet, att först förklara dess betydelse. 
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2.12 Metoddiskussion 

Då kaizen är ett ämne som inte är lika vanligt som många andra ämnen inom företagsekonomi 

var utbudet av litteratur mer begränsat. En del av den litteratur som vi fann var därmed av 

äldre karaktär. Detta kan leda till att litteraturens trovärdighet är lägre än vad som är önskvärt. 

Dock har vi bedömt att den funna litteraturen trots sin ålder är väsentlig för denna uppsats. 

Detta speciellt då en del av den äldre litteraturen är skriven av personer som har ett starkt 

samband med kaizens ursprung och anses ha stor kunskap inom ämnet samt som har haft stort 

inflytande vid utformningen av kaizen som begrepp. 

 

En annan viktig aspekt att belysa som kan påverka det resultat som vi har erhållit i denna 

uppsats är den korta tid som har förlöpt sedan förändringarna inom Products infördes. Då 

omstruktureringar av detta slag sker inom ett företag kan det ta ett flertal år innan det riktiga 

resultatet kan utläsas. Products är vid skrivandets tidpunkt endast i den inledande fasen av 

arbetet trots att det har pågått sedan år 2006. Detta innebär att det kan vara för tidigt för att 

utläsa exakt vilka effekter arbetet kommer att leda till. De intervjuades åsikter om effekterna 

är därmed enbart baserade på det som kan utläsas i dagsläget samt deras spekulationer om 

framtiden. Om denna uppsats hade genomförts tio år efter dessa förändringar skulle kanske en 

mer nyanserad bild erhållas då de skulle ha mer distans till processen och kunna se det utifrån 

ett annat perspektiv. Det hade troligtvis även varit lättare att då se det verkliga resultatet av de 

förändringarna som har gjorts. Det hade därmed varit av intresse att återvända till förtaget 

längre fram i tiden för att följa upp hur deras arbete med kaizen har fortskridit och utvecklats 

samt vilka effekter som har uppnåtts.   
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3. Kaizen 

I detta kapitel presenteras vår referensram, det vill säga den information vi förvärvat genom 

att läsa litteratur som behandlar ämnet. Då vi i denna uppsats utgår från kaizen har vi valt att 

börja med en introduktion till detta begrepp. Vi belyser begreppets betydelse samt dess 

ursprung och innebörd. Under uppsatsens gång stötte vi på en del begrepp som, om än inte 

synonyma, kan ses som närbesläktade med kaizen. Dessa två är the Toyota Production System 

och lean production. Vi kommer därför även att belysa dessa två under detta kapitel. 

 

3.1 Introduktion 

Enligt Meland & Meland (2006) består det japanska ordet kaizen av två tecken. Det första 

tecknet kai innebär förändring medan zen tillskrivs innebörden till det bättre. När de två orden 

kombineras får det ytterligare en innebörd nämligen ständig. Ständig förändring till det bättre 

blir därmed den fullständiga översättningen av ordet kaizen. Schalin (1999) menar att kaizen 

innebär förbättringar inom ett flertal områden inom verksamheten samt att dessa kan ske både 

privat och i arbetslivet. Kaizen är både övergripande och genomgripande samt ser till såväl 

helheten som detaljerna. Kaizen är processinriktat där ständiga förbättringar av 

arbetsprocessen leder till ett bättre resultat. Detta innebär att kaizen är ett evighetsarbete där 

ständiga förbättringar är nödvändiga och dessa bör vara en integrerad del av den dagliga 

verksamheten.  Doolen et. al. (2008) definierar kaizen som att plocka isär något för att sedan 

sätta ihop det på ett bättre sätt.  

 

Enligt Imai (1991) är, inom den japanska företagsvärlden, begreppet kaizen så djupt rotat att 

de flesta företagsledarna inte ens reflekterar över det. Då kaizen konstant tillämpas inom 

företag i Japan innebär det även att deras företag inte kan förbli de samma under en längre tid 

då begreppet förespråkar konstant förändring. Ett flertal försök har gjorts att förstå Japans 

”ekonomiska mirakel” som det ofta har kallats. Journalister, affärsfolk och forskare har 

studerat de japanska företagen med syfte att urskilja vad som har gjort dem så framgångsrika 

under efterkrigsåren. Fokus har lagts på de unika ledarskapsmetoder som är typiska för Japan 

som till exempel livstidsanställningssystemet där löner avgörs av vilken ålder den anställda 

har samt hur länge den har arbetat inom företaget. Inom detta system avgörs dessutom vilken 

fackförening en anställd tillhör av vilket företag han eller hon är anställd på och inte vilken 

yrkeskategori han eller hon tillhör. Dock är det inte de kulturella, sociala och politiska 

faktorerna som har lett till de japanska framgångarna utan allt kan härledas till användandet 
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av kaizen. Varför dessa japanska ledarskapsfilosofier varit så framgångsrika har i verkligheten 

väldigt lite, eller inget, att göra med dess kulturella bakgrund. Då de saknar grund ur ett 

kulturellt perspektiv innebär detta att de framgångsrikt kan tillämpas även på andra håll.  

 

”Skillnaden har inte med nationalitet att göra. Den har med mentalitet att göra” 

     (Imai, 1991:17) 

 

Kaizenstrategin är det dominerande konceptet bakom gott ledarskap i Japan och denna löper 

som en röd tråd genom de system, den filosofi och de problemlösningsredskap som utvecklats 

inom landet under de senaste decennierna enligt Imai (1991). Genom kaizen erkänner varje 

företag som tillämpar det att företaget har någon form av problem inom olika områden. 

Användandet av strategin leder till en företagskultur där alla inom verksamheten vågar 

erkänna problemet och därmed kan åtgärder göras. De problem som råder kan vara inom 

enbart en funktion av företaget men det kan även vara av ett tvärfunktionellt slag där många 

av företagets delar berörs.    

   

 

”Om man inte har sett en man på tre dagar, bör hans vänner ta sig en ordentlig titt på 

honom för att se vilka förändringar som han genomgått” 

    (Gammalt japanskt talesätt, Imai, 1991:24) 

 

Detta citat kan illustrera hur den japanska kulturen ställer sig till förändringar, att det är djupt 

rotat att en förändring utan slut är möjligt menar Imai (1991). Han anser att innebörden av 

citatet är att om man inte har träffat en person på tre dagar har en förändring skett, något annat 

är inte tänkbart och vad förändringen består av bör försöka urskiljas av andra. Förändring är 

ett sätt att leva i Japan men skillnad görs mellan två typer: gradvisa och abrupta. Den abrupta 

förändringen är mer synbar än den gradvisa och kan därmed lätt uppfattas av samtliga. Båda 

dessa typer kan ses inom Japanska företag men den gradvisa förändringen verkar inte vara 

lika vanlig i västvärlden. Skillnaden mellan hur en förändring uppfattas kan vara avgörande 

när en förståelse för kaizen söks. Konceptet med gradvisa förändringar inom japanska företag 

har lett till att dessa ofta inte uppfattas lika tydligt men har gett effekten att företag inte kan 

förbli detsamma under en längre tid. Då studier bedrivits vid företag i väst har dessa små 

förändringar inte existerat. Grundtanken med kaizen är att förändringar till det bättre ska vara 

kontinuerliga och omfatta samtliga inom företaget, från företagsledningen ner till de anställda. 
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Kaizen innebär även, sett ur ett brett perspektiv, att vårt sätt att leva förtjänar att konstant 

förbättras vare sig man ser till sitt arbetsliv, sällskapsliv eller familjeliv.     

 

3.2 Kaizen – ett paraplybegrepp 

Enligt Imai (1991) kan kaizen ses som ett samlingsbegrepp för en mängd olika aktiviteter som 

ett företag bör utföra för att öka sin framgång, ett paraplykoncept. Under paraplyet kan de 

olika delarna som leder till framgång hittas. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

   

    Figur 1, Kaizen - paraplyet (Imai, 1991:23) 

 

Vi har i denna uppsats valt att enbart fokusera på några av de punkter som Imai inkluderar 

under sitt kaizen-paraply. Detta då det finns en obalans i paraplyet där vissa punkter har 

tillskrivits stor innebörd och omfattande text medan andra inte har nämnts utöver denna bild. 

En del av punkterna har även en nära anknytning till varandra vilket gör det svårt att förmedla 

deras innebörd om de separeras och beskrivs var för sig. Trots detta anser vi att paraplyets 

relevans för uppsatsen är stor då det ger en bild av hur Imais tankar kring kaizen går. De 

punkter som kommer att behandlas närmare i detta kapitel har vi valt utifrån den relevans som 

de tillskrivs i litteraturen, hur frekvent de används samt hur väl de kan ges ett annat perspektiv 

genom vår insamlade empiri.  

 

Ortiz (2006) poängterar vikten av att involvera samtliga personer på olika nivåer inom 

företaget för att implementeringen av kaizen ska kunna lyckas. Det bör integreras i samtliga 

processer inom företaget med syfte att eliminera slöseri med tid och resurser, skapa standarder 

samt att ha en ren och organiserad arbetsplats. De förbättringar som sker genom kaizen är ofta 
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små och diskreta men resultatet av dessa kan på lång sikt bli stora och betydelsefulla. 

Tillverkare ska ständigt fundera över vilka förändringar och förbättringar som kan göras inom 

företaget, detta då kaizen blir framgångsrikt genom de anställda och deras handlingar och inte 

genom nya maskiner och utrustningar. Imai (1991) menar att metodens budskap är att ingen 

dag bör gå förbi utan att något förändras till det bättre inom företaget.  

 

3.3 Just-in-Time (JIT) 

Just-in-Time (JIT) innebar enligt Hindle (2003) ett helt nytt angreppssätt av 

tillverkningsprocessen då det introducerades i Japan under 1970-talet. Men det finns även de 

som hävdar att denna idé utvecklades redan på 1950-talet då överkapacitet inom stålindustrin 

gjorde det möjligt för japanska skeppsbyggare att utnyttja detta genom att begära leveranser 

då det passade dem. Detta ska för vissa byggare ha lett till en minskning av lagret 

motsvarande trettio dagars material till tre dagar. JIT-systemet kom att sprida sig och kopieras 

av företag både i och utanför Japan. I USA rådde en viss skepsis som klingade av då företag 

som Hewlett-Packard lyckades införa systemet trots kulturskillnaden.   

 

Enligt Hindle (2003) kallades det gamla systemet där inventarier fanns i lager för alla 

tänkbara behov lite skämtsamt för Just-in-Case system. Utgångspunkten med JIT är att först 

då processen behöver dem, förse den med delar. Avsikten med detta är att stora besparingar 

görs genom att varje steg i produktionsprocessen inte längre har behov av ett buffertlager. 

Hannam (1993) beskriver denna del av JIT som ”the pull-production aspect” vilket innebär att 

delar och produkter produceras först då de behövs istället för att produceras och sedan lagras.  

Det lilla lager som trots allt finns i JIT-processen förvaras inte i förråd utan vid slutet av varje 

process. På så sätt är produktionen av ytterligare delar styrd enbart genom att operatören på 

nästa process i kedjan avlägsnar en del ifrån lagret. Överproduktion undviks eftersom det 

inom JIT enbart efterfrågas de delar som processen längre fram i kedjan behöver. Imai (1986) 

beskriver implementeringen av detta arbetssätt som att vända på den tankeprocess som 

vanligtvis förekommer, och anses normal, genom att nästa process styr hur mycket som 

tillverkas istället för tvärtom.  

 

Hindle (2003) beskriver att de ackumulerade och oanvända inventarierna inte enbart är dyra 

att förvara utan att hanteringen av dem även kräver både tid och kraft. Även om detta är de 

kanske tydligaste fördelarna med JIT anser han att det finns ytterligare. En av dessa är att 

personalen blir mer direkt involverad i att kontrollera sitt eget behov av material samt att det 
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möjliggör att på samma monteringsband tillverka olika modeller samtidigt. Detta var något 

som inte var möjligt innan JIT då monteringslinjer enbart kunde hantera en modell åt gången. 

Enligt Imai (1991) var det Taiichi Ohno på Toyota som utvecklade JIT-systemet utifrån 

behovet av ett system med vilket de skulle kunna tillverka ett flertal bilmodeller men i liten 

skala. Detta gick i motsatt riktning mot att massproducera en sorts bil som skedde i 

västvärlden vid denna tidpunkt. Ohno strävade även efter att eliminera olika slöserier som kan 

finnas i produktionsprocessen. Då han ansåg att överproduktion var det mest centrala slöseriet 

vilket i sin tur orsakade andra spill var även detta ett fokus som låg till grund för utvecklingen 

av det nya produktionssystemet. Hannam (1993) menar att det var ur Toyotas så kallade 

kanban system som JIT utvecklades. Enligt Imai (1991) kan ordet kanban översättas till 

kontrollkort och används i detta system som ett kommunikationsredskap. Från början var 

kanban ett återbeställningskort eller dokument som användes för att beställa delar till varje 

process genom att det skickades mellan olika avdelningar. Numera är kanban ofta en låda som 

är försedd med ett kanban kort där detaljer över de delar som ska tillverkas står. En kanban 

skickas till den funktion som berörs med en beställning över de råvaror som behövs för att 

delar ska kunna produceras. Således innebär det att varje gång monteringen kräver en färdig 

produkt rör sig ett antal kanban bakåt i produktionskedjan vid beställning och framåt då 

delarna fylls på.  

 

3.4 Total Quality Control (TQC) 

3.4.1 Introduktion  

Enligt Imai (1991) finns det en rad olika vägar som kan väljas för att nå fram till kaizen varav 

Total Quality Control (TQC) ses som den ”raka vägen”. Detta begrepp inkluderar saker som 

till exempel kostnadsbesparingar, effektivitet, kvalitetssäkring, säkerhet och tidsplanering. I 

väst har TQC-begreppet ofta setts som ett område för kvalitetsstyrningsingenjörer och 

kopplats samman med Quality Control (QC). Vidare poängterar Imai (1991) att det är viktigt 

att begreppen TQC och QC inte förväxlas med varandra. Han framhåller, för att undvika att 

begreppen misstolkas och för att förmedla den korrekta innebörd som begreppet har i japansk 

mening, att ytterligare ett begrepp har utvecklats benämnt Company Wide Quality Control 

(CWQC). Avsikten är att detta begrepp ska ge en tydligare bild av innebörden av japansk 

kvalitetsstyrning för observatörer från andra länder. Dock är det vanligast att japanska företag 

fortfarande för sin företagsövergripande styrverksamhet använder sig av begreppet TQC. 

Franzén et. al. (1992) menar att termen CWQC tydligt fastställer att kvalitetsstyrningen är 

viktig inom samtliga delar av ett företag och inte enbart inom produktionen. De fastställer att 
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uttrycket kvalitet vanligtvis förknippas med innebörden produktkvalitet och prestanda. Imai 

(1991) framhåller att när det kommer till TQC är det inte produktkvaliteten eller prestanda 

som begreppet avser utan fokus ligger istället på människokvaliteten. Med detta avses att 

bygga in kvalitetsmedvetande hos de anställda, vilket även benämns som att de blir kaizen-

medvetna. Han menar att om ett företag lyckas med att göra sina anställda kaizen-medvetna 

innebär det att de redan är halvvägs framme vid målet vilket är att framställa 

kvalitetsprodukter.  

 

3.4.2 PDCA-cykeln och standardisering 

Imai (1991) menar att en verksamhet kan ses som beståendes av tre byggstenar: mjukvara, 

hårdvara samt ”människovara”. Inom TQC gäller det att först fokusera på de mänskliga 

aspekterna innan de beträffande mjuk- och hårdvara kan behandlas. Inom ett företags 

arbetsmiljö finns både funktionella samt tvärfunktionella problem som personalen behöver ha 

hjälp med att kunna identifiera. Utifrån de problem som identifierats behöver de sedan 

kunskap om olika problemlösningsredskap för att klara av dem. Resultaten av ett löst problem 

bör sedan, för att hindra att det uppkommer igen, dokumenteras i form av till exempel 

arbetsnormer. Franzén et. al. (1992) menar att detta arbetssätt brukar visas med hjälp av 

PDCA-cykeln (Plan, Do, Check, Act). Denna cykel åskådliggör hur tillämpning av kaizen 

arbetar med att lösa ett problem och avser att förbättra processer. Då ett problem är löst med 

hjälp av dessa fyra steg går man vidare till nästa problem och börjar cykeln igen. På svenska 

översätts de fyra stegen som: planera, utför, studera (korrigera) och lär (inför).  

 

Imai (1991) beskriver PDCA-cykeln som en serie av insatser som utförs med avsikt att 

frambringa förbättring inom verksamheten. För att överhuvudtaget kunna använda sig av 

PDCA-cykeln måste den första utgångspunkten vara de rådande arbetsnormerna inom 

 
Planera 

 
Lär 

 
Utför 

 
Studera 

Figur 2, PDCA-cykeln (Franzén et.al. 1992:15) 
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företaget. Franzén et. al. (1992) menar att en process kan förbättras först då den 

standardiserats.  

 

Imai (1991) betonar att förbättring inte kan ske utan standardiserade arbetsbeskrivningar eller 

arbetsnormer. Tydliga normer och skalor måste finnas för varje process, maskin och 

medarbetare så att företaget exakt kan veta hur det står i nuläget. Han menar att 

standardisering vanligtvis sker genom att ett annat hjul används, SDCA (Standardize, Do, 

Check, Action). Dessa komponenter kan på svenska översättas till standardisera, utföra, 

korrigera, införa. Först efter att denna cykel fungerar för att stabilisera och fastställa 

förhållanden kan PCDA användas för att förbättra dessa. Imai (1991) beskriver att avsikten är 

att med hjälp av denna ständigt pågående förbättringscykel få människor att bli mer kaizen-

inriktade och ha den disciplin som krävs för att åstadkomma kaizen i arbetet. Han menar att 

både ledning och medarbetare sporras av att denna cykel ständigt roterar och att denna även 

kan ge anställda som utför de mest monotona arbetsuppgifter en känsla av gemenskap.  

 

Ett axiom som beskriver hur TQC fungerar är enligt Imai (1991:63): ”Kvalitetsstyrning börjar 

med utbildning och slutar med utbildning.” Vidare förklarar han att införandet av TQC inom 

ett företag i Japan alltid börjar med utbildning av chefer och anställda. Det är viktigt att 

samtliga anställda inom företaget, på alla dess nivåer, samarbetar för att kvalitetsstyrning ska 

kunna implementeras på ett effektivt sätt. Det är det som begreppet CWQC eller TQC 

innebär, att det ska ske på samtliga nivåer inom en organisation och inte enbart i den högsta 

ledningen.   

 

3.4.3 Kundkvalitet  

”Alla insatser kring TQC i Japan utförs i medvetenhet om kundens behov.” (Imai 1991:68) 

Målet med TQC är enligt Imai (1991) i grund och botten att tillfredsställa kunderna och deras 

behov genom att erbjuda produkter eller tjänster som de vill ha. En viktig källa till detta är att 

lyssna på kundernas klagomål och det är bland annat därför som det är en viktig del av TQC-

programmet att ha ett datasystem med hjälp av vilket datainsamling och utvärdering kan ske. 

Imai (1991) menar att kunders klagomål tillsammans med information om kunders krav från 

marknadsförings- och försäljningspersonalen måste samlas in för att en tillfredsställande 

tjänst eller produkt ska kunna utvecklas. Detta sker genom att dessa data förs vidare till 

konstruktions-, projekterings- och produktionsavdelningarna inom företaget. På detta sätt 

krävs att TQC genom ett effektivt kommunikationsnätverk utökas till samtliga avdelningar 
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inom verksamheten. Av denna anledning har företag i Japan inom TQC utvecklat olika 

redskap, organisationsformer och system för att främja denna typ av verksamhet. Ett företags 

konkurrenskraft stärks på ett säkert sätt genom att förbättring ständigt sker utifrån motivet att 

den sker för förbättringens skull. Imai (1991:64) menar att uttrycket ”Kvalitet först, vinst 

senare” på ett tydligt sätt beskriver TQC och kaizens natur. Med detta menas att om företaget 

i första hand fokuserar på kvaliteten av sina produkter kommer vinsten automatiskt. Eftersom 

fokus inom TQC ligger på data, processer och fakta istället för resultat motiveras de anställda 

att söka efter orsaken till problemet i produktionslinjens föregående process.  

 

3.4.4 Inte bara kunden är kund 

Imai (1991) framhåller att genom att inte enbart se konsumenten som kund, utan även de 

anställda som i nästa arbetsprocess tar emot produkten för fortsatt montering som kunder 

främjas kvalitetstänkandet. Det är sällan de som tillverkar, till exempel en bil, som träffar den 

kund som sedan köper den. Detta kan leda till att de anställda inte är lika måna om att göra ett 

bra arbete. Om istället medarbetarna i nästa steg inom produktionen ses som kund leder detta 

till att de arbetar för att lösa eventuella problem som finns inom den egna arbetsprocessen 

samt att defekta delar inte skickas vidare. Ifall en produkt som är defekt förs vidare i 

processen drabbas även de som arbetar ”nedströms”. Det är dessa människor eller kunder, 

ibland i form av de verkliga slutkunderna, som vanligtvis märker följderna av ett problem. Ur 

detta tänkande kommer frasen: ”Nästa process är kund.” (Imai 1991:67). Även inom de andra 

delarna av företaget bör detta tankesätt användas, till exempel kan tillverkningen ses som 

konstruktörernas kund. Motivet till kvalitetstänkandet kan förklaras av följande mening:  

 

”Hela kvalitetsbegreppet vilar på antagandet, att om man försäkrar sig om kvalitet i 

förhållande till varje kund på varje steg i processen, så kan man vara säker på kvalitet i 

fråga om den färdiga produkten.”  

     (Imai 1991:67) 

 

Imai (1991) menar att anledningen till att japanska produkter nått sådan framgång världen 

över är att de genom användning av TQC-begreppet har byggt sina system utifrån syftet att 

tillfredsställa kunden. Detta är grunden för till exempel utveckling, konstruktion, service av 

produkter samt produktion. För att kvaliteten på material och lager ska förbättras bör TQC, 

förutom samtliga nivåer inom företaget, inbegripa leverantörer, distributörer och 

underleverantörer. Begreppet tvärfunktionellt ledarskap har sitt ursprung i att olika 
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avdelningar inom TQC samarbetar då verksamheter innefattar olika funktioner. Detta kan ses 

som att murarna mellan de olika avdelningarna rivs inom de företag som inför TQC. TQC 

framhåller värdet av information och kommunikation såväl som sammanför de anställda kring 

allmänna mål.  

 

3.5 Förslagsverksamhet 

Imai (1991) beskriver att enligt Jenjiro Jamada, VD för Japanska Förbundet för 

Mellanmänskliga Relationer, bör ett förslagssystem vara uppbyggt av tre steg. Det första 

steget består i att de anställda, med företagsledningens hjälp, ska komma fram med förslag 

beträffande arbetsplatsen och arbetsvillkor, hur enkla förslagen än är. Avsikten bakom detta är 

att medarbetarna får hjälp att se hur de utför sitt arbete. Nästa steg är att rusta de anställda att 

komma med bättre förslag genom internutbildning som ger dem kunskap att analysera 

problem och miljö. Jamada menar att det är först då de anställda är både utbildade och 

intresserade som företagsledningen bör tänka på de ekonomiska effekterna av förslagen vilket 

är det tredje och sista steget. Han menar att förslagssystemet därför måste ses i ett mer 

långsiktigt perspektiv av företagsledningen och att många av de problem västerländska 

företag stöter på beror på att de första två stegen hoppas över.  

 

Japan Human Relations Association (1992) framhåller att det bakomliggande syftet med 

kaizen förslagsaktiviteter är detsamma som med andra aktiviteter inom företag, att skapa och 

öka vinst. Det finns två metoder som kan användas för att skapa vinst, öka försäljningen och 

hålla kostnader nere. Således kan även förslagsaktiviteter inom kaizen ses som antingen idéer 

för att öka försäljningen eller idéer för att hålla ner kostnader. Förslag för att hålla kostnader 

nere kan till exempel bestå av sätt att göra arbetet mer effektivt och att minska olika typer av 

slöseri. I denna kategori hamnar de allra flesta förslag gällande att öka produktionen på 

arbetsplatsen. Förslag för att öka försäljningen kan till exempel handla om idéer för att öka 

servicen, produktimagen samt produktutbudet. Det är framförallt inom områdena för 

marknadsföring, försäljning och service som dessa förslag på förbättring uppkommer.  

 

Inom västvärlden anses det att varje anställd måste vara hängiven till att förbättra företaget för 

att det ska kunna konkurrera effektivt på den globala marknaden, enligt Japan Human 

Relations Association (1992). Ett sätt att göra detta är genom förslagssystem vilket är något 

som använts i till exempel USA under många år. Imai (1991) redogör att ungefär samtidigt 

som Deming och Juran, strax efter andra världskrigets slut, införde statistisk kvalitetsstyrning 
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införde de även förslagsverksamhet. Bakom detta införande i Japan låg Training With 

Industries (TWI) och det amerikanska flygvapnet. Många japanska chefer införde även 

förslagsverksamhet i sina företag efter att ha besökt USA efter kriget. Den amerikanskt 

utformade förslagsverksamheten kom snart att ersättas av en japanskt utformad sådan.  

 

Japan Human Relations Association (1992) menar att det är en stor skillnad på antalet förslag 

per anställd i genomsnitt i USA jämfört med i Japan. I USA kommer varje anställd med i 

genomsnitt 0,2 förslag per år medan japanska arbetare lämnar in 20 idéer per år. Författarna 

nämner Toyota som exempel där de anställda varje år lämnar två miljoner idéer, varav mer än 

80 procent av dem genomförs. Som bakomliggande orsak till denna stora skillnad mellan 

japanska och västerländska förslagssystem presenteras de filosofiska skillnaderna. Följande 

tre punkter anses vara de tydligaste skillnaderna: 

 

• Fokus mellan de olika typerna av förslagssystem skiljer sig. Japanska förslagssystem 

utgår ifrån att ju större deltagandet är desto större är möjligheten till kaizen, det vill 

säga ständiga (pågående) små förbättringar. Av denna anledning ligger fokus på 

deltagande. Inom de traditionella västerländska förslagssystemen ligger fokus istället 

på storlek genom att de stora idéerna belönas.  

 

• Även vad det gäller belöning till de anställda för deras idéer skiljer de sig åt. Inom de 

japanska systemen ligger tonvikten inte på ekonomisk belöning utan istället på den 

anställdes medverkan till att öka organisationens välbefinnande och en symbolisk 

summa ges därför för förslag. Det motsatta gäller traditionellt inom de västerländska 

systemen där stora kontanta belöningar används som morot.  

 

• Det finns även en skillnad mellan de österländska och västerländska systemen 

beträffande deras organisatoriska struktur. De japanska förslagssystemen är inte lika 

hierarkiskt uppbyggda som de västerländska vilket framförallt uttrycks genom att 

befogenhet ges för att godkänna och implementera förslagen i ”frontlinjen”. De anser 

att det bästa förslaget är det som är implementerat och att nyckeln till detta ligger i att 

ge ”frontlinjen” utbildning och makt att styra processen. 

 

Imai (1991) sammanfattar skillnaderna mellan de två olika systemen med att den japanska 

typen av förslagsverksamhet betonar de motiverande fördelar som finns då de anställdas 
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deltagande är positivt samt den höjning av arbetsmoralen som detta kan innebära. Han menar 

att det inom den amerikanska versionen istället används ekonomiska sporrar och att förslagets 

ekonomiska fördelar betonas. Japan Human Relations Association (1992) menar att arbetet 

inom den japanska skolan med att uppmuntra en större andel av de anställda att kontinuerligt 

arbeta med att förbättra verksamheten, med hjälp av förslag, leder till högre engagemang i 

företaget och dess mission. Detta gör i sin tur att det skapas en anda att ständigt förbättra de 

arbetsrutiner som finns på arbetsplatsen. Nackdelen med den japanska modellen för 

förslagssystem kan vara att den uppmuntrar personalen att komma med så många förslag som 

möjligt och att företaget på så sätt får in ett antal ogenomtänkta förslag som inte går att 

använda. Nackdelen med det västerländska, mer strikta systemet, är istället det motsatta. 

Många förslag anses dock, efter utvärdering, olämpliga då de inte är av tillräckligt 

revolutionerande karaktär. Anställda känner sig ofta frustrerade på grund av detta system som 

ibland leder till att goda förslag ratas vilket i sin tur kan leda till att anställda inte bryr sig om 

att komma med fler.  

 

3.6 5S-principerna 

Även om principerna med 5S inte är en del av det kaizenparaply som Imai konstruerat anser 

vi att detta är en viktig del att beröra då det så gott som alltid nämns då kaizen berörs. I 

mycket av den litteratur som vi har tagit del av anses även 5S var en grund för allt 

kaizenarbete.  

 

Enligt Borris (2006) är 5S-principerna allmänt kända som ett grundläggande steg vid 

införandet av ständiga förbättringar. Metoden förespråkar en arbetsplats som är ren och 

effektivt planerad samt ger de anställda möjlighet till att förbättra arbetsprocessen. Hobbs 

(2003) anser att 5S-principerna bland annat innebär att de platser på vilka material och 

verktyg ska förvaras märks ut. Enbart de verktyg, material och så vidare som verkligen 

behövs vid arbetsstationen ska vara där. Allt annat ska rensas bort. Carreira (2005) menar att 

det finns två ytterligheter, dels de som anser att 5S inte är mer än ett tjusigt städprogram och 

dels de som tycker att 5S är mer än så. Han definierar 5S som följande: 

 

“The 5S system is a tool, or system, that supports a philosophy of operating. The 

philosophy that this system supports is one of discipline, efficiency, and attention to 

detail.”  

     (Carreira, 2005:237) 
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Han anser att det pratas väldigt mycket om 5S men att det trots allt är väldigt få företag som 

på ett framgångsrikt sätt implementerat systemet. Företag satsar sällan tillräckligt med 

resurser i form av till exempel personal och tid för att verkligen satsa på implementeringen av 

5S. Alltför ofta tillämpas det enbart på en liten avgränsad del av verksamheten trots att den 

måste innefatta hela verksamheten och samtliga anställda för att fungera tillfredsställande:   

 

”You must have a totally committed team. You can do it or not, but you can’t kinda do 

it. The message has to be clear and uncompromising to every employee in the company. 

Here’s what we believe in; here’s what we’re going to do; we will be successful. 

Period.”  

     (Carreira, 2005:241) 

 

Carreira (2005) beskriver hur processen med att implementera 5S bör gå till. Först ska arbetet 

inledas med ett pilotområde inom företaget, detta område ska helt ha genomfört 5S processen 

innan arbetet går vidare med övriga områden inom verksamheten. På så sätt skapas en effekt 

genom att det ”nya” området skapar inspiration och ledning för resten av företaget. Han 

jämför detta med att tända en lampa i mitten av en stor mörk grotta. Det leder till nyfikenhet 

och intresse av övriga anställda som kommer att undra när det blir deras tur. Det kommer att 

fungera som ett vägledande exempel hur resultatet ska se ut och dessutom finns då en grupp 

av anställda som kan dela med sig av sina erfarenheter till de efterkommande grupperna.  

 

Imai (1986) beskriver att benämningen 5S kommer från följande japanska ord som samtliga 

börjar med s: seiri (skilj nödvändigt-onödigt), seiton (håll ordning på saker och ting), seiso 

(städa upp), seikesu (håll dig själv ren) och shitsuke (disciplin). Schalin (1999) beskriver de 

5S:en översatta till svenska och kallar de då för sortera, systematisera, städa och snygga till, 

se ständigt till och standardisera.  

 

1. Sortera  

Schalin (1999) beskriver att det första steget handlar om att utföra en grovsortering av 

arbetsplatsen. De saker som inte behövs för att utföra arbetsprocessen ska sorteras bort 

eller kastas. Det kan till exempel vara saker som står i vägen, redskap som inte 

används, outnyttjade dokument, gamla pärmar och papper, defekta produkter samt 

onödiga buffertar. Hon menar att resultatet av detta steg är tidsvinster samt 
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utrymmesvinster. Imai (1986) betonar att innebörden av detta steg är att eliminera det 

onödiga genom att skilja på det som är nödvändigt för att utföra arbetet från det som är 

onödigt. Borris (2006) beskriver en metod kallad ”red tag” för att kunna urskilja hur 

ofta ett redskap eller verktyg är använt och på så sätt kunna avgöra om det är onödigt 

eller inte. Det hela går ut på att en identitetslapp fästes på komponenter, delar och 

verktyg inom området. Genom att datumet markeras på objektets ”red tag” varje gång 

det används sker en övervakning av hur frekvent det används. Hobbs (2003) menar att 

processen med att avlägsna de objekt som inte används för tillverkningen av en 

produkt är något som ska göras fortlöpande. Han menar att det är en del av den 

mänskliga naturen att samla på sig saker vid sin arbetsplats och att på så sätt skapa sig 

ett hem hemifrån.  

 

2. Systematisera 

Liker (2004:150) sammanfattar steget med följande mening: ”A place for everything 

and everything in its place.” Detta steg handlar om att de saker som behövs för att 

arbetet ska kunna utföras ska finnas på rätt plats. Schalin (1999) menar att de saker 

som behövs i arbetsprocessen ska ordnas utifrån hur ofta de används. Det som används 

mest frekvent ska finnas lättast till hands och så vidare. Allt ska ha sin givna och 

utmärkta plats vilket även leder till att arbetsplatsen lätt kan skötas av någon annan om 

det skulle behövas. Hobbs (2003) framhåller att verktygstavlor med uppmärkta 

siluetter inom räckhåll för operatören underlättar för att tydligt kunna se vad som 

saknas. Det är även vikigt att märka ut på golvet vad saker som till exempel 

papperskorgar ska stå. Likaså bör även det material som inte används eller förvaras 

direkt i arbetsstationen ha en fast plats. Imai (1986) översätter detta steg som att ”håll 

ordning på saker och ting”. En sådan ordning underlättar att hitta det som behövs 

vilket sparar både irritation och tid.  

 

3. Städa och snygga till 

Schalin (1999) framhåller att denna punkt omfattar samtliga avdelningar inom 

företaget. Kontor såväl som verkstad samt alla ytor däremellan. Alla inom företaget 

börjar med att städa på sin egen arbetsplats för att sedan städa de gemensamma ytorna. 

Effekten av detta är inte enbart att det går lättare att hitta sina saker och på så sätt 

spara tid utan även att det innebär en minskad säkerhetsrisk, då till exempel oljefläckar 

eller dylikt torkas upp. Oljefläckar från en läckande maskin tyder även på att det finns 
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ett bakomliggande fel eller problem som bör åtgärdas. Hobbs (2003) är inne på samma 

spår då han menar att en rörig arbetsplats kan dölja fel och problem som finns och 

nämner att avvisat eller förkastat material kan tyda på en ickefungerande 

kvalitetsprocess. Men det kan även röra sig om reservdelar som indikerar ett felaktigt 

kanban-system. En ren arbetsmiljö bidrar till att denna typ av fel uppdagas. Liker 

(2004) beskriver detta steg som en inspektion där fel kan hittas och åtgärdas innan de 

orsakar maskinhaveri eller kvalitetsbrist.  

 

4. Se ständigt till 

Här gäller det enligt Imai (1986) att göra det till en vana att ständigt hålla arbetsplatsen 

ren och prydlig och att det först och främst handlar om att börja med sig själv. Schalin 

(1999) poängterar att det är viktigt att varje dag se över arbetsplatsen, hålla rent och 

snyggt samt att kontrollera att allting fungerar. Liker (2004) ser processen med att 

upprätthålla en stabiliserad arbetsplats som ett pågående förlopp av ständig förbättring.   

 

5. Standardisera  

Enligt Imai (1986) handlar detta femte och sista steg om disciplin. Han liknar 

processen med att följa de procedurer som fastslagits på arbetsplatsen med att följa 

spelreglerna i idrott. Schalin (1999) betonar att det är viktigt att inom de olika 

grupperna utarbeta rutiner för 5S för att på så sätt kunna följa de fyra föregående S:en. 

Hon framhåller att chefen har en viktig roll i att alla strävar efter detta genom att 

föregå med gott exempel. Detta eftersom det krävs att 5S arbetet är accepterat, 

förankrat samt tillämpat av samtliga på en arbetsplats för att nivån ska kunna 

upprätthållas.  

 

3.7 Slöserier (Muda) 

Enligt Meland & Meland (2006) är muda det japanska ordet för onödigt och 

ickevärdeskapande arbete. Ortiz (2006) använder sig av ett liknande begrepp som han kallar 

för de sju slöserierna (The Seven Wastes). Slöseri finns inom alla nivåer på ett företag och en 

grundläggande utbildning bör ges till de anställda för att de ska förstå konceptet. Han hävdar 

att dessa identifierades av Taiichi Ohno för närmare 50 år sedan, då han utvecklade the 

Toyota Production System. Inom tillverkningsindustrin finns enbart två typer av aktiviteter, 

de som är värdeskapande och de som är ickevärdeskapande. Värdeskapande arbete definieras 

som det kunder är beredda att betala för, medan ickevärdeskapande utgörs av aktiviteter som 
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är det motsatta. Att till exempel montera en del på en bil innan leverans till kunden är ett 

värdeskapande arbete. Att under en lång tid leta efter det rätta verktyget, som inte finns på sin 

vanliga plats, för att det ska vara möjligt att montera fast delen på bilen är inte ett 

värdeskapande arbete. Ickevärdeskapande arbete kan, som i det tidigare exemplet, bestå av ett 

moment som tar ett par extra sekunder att genomföra. Om detta moment ska genomföras ett 

hundratal gånger per dag, varje dag, resulterar det i många timmar, till och med dagar, per år 

som kunden inte är beredd att betala för och som därmed minskar företagets resultat. Genom 

att identifiera de områden där slöseri förekommer och åtgärda dem kan på lång sikt mycket tid 

och därmed även pengar sparas. 

 

Enligt Liker (2004) använder även Toyota sig av begreppet muda. Han förespråkar att 

företagets processer bör ses ur kundens perspektiv, vad den anser vara värdeskapande. Allt 

som inte skapar eller förstärker ett värde för kunden ses som muda, slöseri. Han nämner sju 

punkter som är exempel på slöserier inom ett företag. Dessa sju punkter överensstämmer med 

de punkter som Ortiz (2006) förklarar, vilka kommer att redogöras för nedan. 

 

1. Överproduktion 

Överproduktion är förmodligen den vanligast förekommande formen av slöseri inom 

ett tillverkande företag. Att ha som standard att producera mer än vad som behövs, 

snabbare än det behövs och före det behövs är ett farligt sätt att driva sitt företag. 

Vanliga orsaker till att överproduktion sker är rädslan för frånvaro, att maskiner går 

sönder eller att helt enkelt inte se sysselsatt ut. Vid överproduktion skapas produkter 

som inte efterfrågas, vilket ökar materialbehovet som i sin tur leder till ökade inköp 

vid fel tidpunkt. Utöver detta skapas även onödigt många slutprodukter som ska 

förvaras och därmed tar upp plats. Ju närmare företaget kan komma att enbart bygga 

produkter vid behov desto mer idealisk blir företagets situation.   

 

2. Väntan 

Väntetid uppstår då tillverkningsprocessen inte är synkroniserad vilket leder till att 

maskiner kan få gå på tomgång. Andra anledningar till att väntetid uppstår kan vara 

brist på delar, felaktiga metoder och standarder, dålig utrustning samt dålig 

kommunikation. Oavsett vilket av dessa alternativ som orsakar väntetiden leder det 

ändå till samma resultat, de anställda kostar pengar utan att de tillför något till 

företaget. Risken vid lång väntetid är att företagets leveranstider inte kan hållas om 
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inte personalen kallas in extra för att fullfölja ordern. Detta medför ytterligare en 

kostnad utöver den som har uppkommit då de anställda har stått sysslolösa under 

betald arbetstid. Företagets lönekostnader kan genom detta stiga kraftigt då de utöver 

den vanliga lönen kan bli tvingade att betala övertidsersättning eller extra lön för 

arbete under helger. 

 

3. Onödig transport 

Det är viktigt att vara medveten om den dominoeffekt som ofta skapas då det kommer 

till slöseriet. Om slöseri finns inom ett område kommer det troligen leda till ytterligare 

slöseri inom ett annat. Då överproducering sker kommer även onödiga transporter att 

utföras. Indikationer kommer att sändas till lagret som därmed kommer att beställa 

mer material som sedan levereras fram till produktionsbandet. Dessa leveranser 

kommer att kräva extra personal för att hanteras, fler truckar för transport och mer 

pappersarbete, allt detta kommer att leda till ökade kostnader för företaget. Onödiga 

transporter kommer även leda till felaktiga inventeringar, överdriven lagerhållning och 

mer ökade skador på delarna under transporter. En annan orsak till att onödiga 

transporter sker är dålig planering och schemaläggning. Avstånden inom fabriken kan 

bli onödigt långa till följd av den dåliga planeringen. Detta medför att transporter av 

material blir nödvändiga som i sin tur leder till större kostnader. 

 

4. Överbearbetning 

Denna form av slöseri har likheter med överproduktion i och med att den innebär ett 

överflödigt arbete som inte skapar något värde till produkten. Överbearbetning är 

vanligt i tillverkande avdelningar där till exempel polering och sandning överutförs. 

Det är även vanligt att överbearbetning sker då företaget förser produkterna med 

skyddsmaterial för att undvika att de kommer till skada vid transport utmed 

produktionsbandet. Om produkten inför varje avslutat moment paketeras med 

skyddsmaterial innan den förs vidare, för att sedan tas bort innan nästa moment 

innebär detta en tidskrävande överbearbetning som medför ökade kostnader. Genom 

att placera de olika platserna där momenten utförs närmare varandra minskas 

transportsträckan och därmed även betydelsen av skyddsmaterial då produkternas risk 

för skador minskas.  
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5. Onödig lagerhållning 

För att på ett betydande sätt minska kostnaderna inom ett företag bör onödigt slöseri 

inom lagerhållningen minimeras. Många företag har mer än vad som är nödvändigt i 

sitt lager och binder därmed även betydande ekonomiska summor i det. Anledningen 

till detta är ofta ineffektiva processer inom tillverkningen samt ett otillräckligt system 

för att kontrollera lagret. Det är av vikt för företaget att göra en korrekt bedömning av 

takten som produkterna framställs i samt att avstånden på det löpandebandet är 

korrekt. Om det löpandebandet är för långt innebär det att mer än nödvändigt många 

produkter får plats på det men att värdet inte kan ökas på samtliga då bandet inte håller 

tillräckligt många arbetsstationer. Detta innebär att delar av lagret som inte genomgår 

värdeskapande bearbetning har registrerats som ute ur lagret och därmed beställs mer. 

Delar av lagret som inte genererar mer intäkter blir istället orsaken till ytterligare 

kostnader för företaget. 

 

6. Onödiga rörelser och förflyttningar 

Varje rörelse som utförs av en anställd som inte är värdeskapande för produkten anses 

onödig. Onödiga rörelser gäller inte bara vid det löpandebandet utan även vid 

förflyttning av utrustning, onödigt sträckande för att nå något föremål, letande efter 

delar eller verktyg, förvirrande standarder, att gå till och från avdelningen för 

underhåll med mera. Det är endast vid ett fåtal tillfällen som extra rörelser kan vara 

behövda, men även då anses de som slöseri.   

 

7. Defekter/ kasserade föremål 

Vanliga orsaker till att produkter får defekter är att 5S saknas, flödet i linjen är dåligt 

eller att linjens layout inte är tillfredsställande, överproduktion sker och att 

otillräckliga instruktioner finns. Defekta produkter kan leda till att relationer med 

kunderna påverkas samt att skador sker inom produktionsmiljön. Kasserade föremål 

kan orsaka stopp i produktionslinjen då montörer måste omarbeta produkter som 

skulle ha tillverkats korrekt från början. Genom att på ett effektivt sätt använda sig av 

kaizen kan kostnader för omarbetning av felaktiga varor elimineras eller minskas. 

Kasserade föremål och defekter bör identifieras så snabbt som möjligt i processen för 

att förebygga att felaktiga delar installeras.  
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8. Det åttonde slöseriet 

Denna form av slöseri brukar inte alltid inkluderas trots att många anser att det är just 

denna som har lett till japanska företags framgång i förhållande till andra företag. 

Denna form av slöseri syftar till att inte använda sig av den mänskliga potentialen och 

de kunskaper som finns i företaget. Företagsledningens misslyckande med att 

identifiera sina anställdas kunskaper och att sedan använda dessa effektivt för att 

balansera arbetsbördan internt. Då ett företag har upprättat ett funktionellt 

löpandeband krävs det kompetent personal som företaget kan lita på för att driva det. 

Vid det löpandebandet bör varje personals kunskap tas i beaktande då de placeras vid 

olika arbetspositioner för att det ska fungera så smidigt som möjligt. Om fel person 

placeras vid en uppgift ökar risken för att fel uppstår som kan leda till oönskade 

effekter för företaget såsom kvalitetsbrister och minskad produktivitet.      

 

3.8 The Toyota Production System (TPS)  

Enligt Liker (2004) är Toyotas produktionsfilosofi som benämns the Toyota Production 

System (TPS) en av de saker, förutom sina bilar, som företaget blivit mest känt för. TPS anses 

vara den största utvecklingen inom effektiva affärsprocesser sedan Henry Fords 

löpandebandsprincip utvecklades. Systemet har dokumenterats, analyserats och exporterats 

till företag runt hela världen. Då systemet används eller diskuteras utanför företaget Toyota 

benämns det ofta för lean eller lean production. Dessa namn uppstod till följd av två böcker 

som skrevs under 1990-talet. Författarna av dessa två böcker poängterar dock att trots det nya 

namnet är deras forskning grundad i Toyota och dess produktionssystem.   

 

Några år efter andra världskrigets slut tävlade Toyota om att uppnå samma 

försäljningskapacitet som sin konkurrent Ford, enligt Liker (2004). Detta var något som under 

en lång tid ansågs vara en omöjlighet. Efter ett antal studiebesök i de amerikanska fabrikerna 

upptäckte de dock att många svagheter fanns som de kunde vinna på att förbättra. Toyota tog 

efter idén om ett kontinuerligt materialflöde men utvecklade det till ett enstycksflöde som 

kunde anpassas och var flexibelt utifrån kundernas önskemål, samtidigt som det var effektivt. 

En viktig tanke bakom det hela var att ta till vara på arbetarnas idéer om hur processen kunde 

förbättras. Det var denna nya tankegång som låg till grund för företagets framgång.  
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The Toyota Way och TPS anses vara de två delar som Toyotas grund består av, menar Liker 

(2004), de definierar deras managementstil samt visar det unika med företaget. Hemligheten 

bakom Toyotas framgångar kan härledas till deras operationella överlägsenhet som de har 

lyckats använda som strategiskt vapen. TPS överlägsenhet har uppnåtts genom användandet 

av en mängd olika verktyg och kvalitetsförbättringsmetoder som genom Toyota numera är 

kända världen över. Några exempel på dessa metoder är Just-in-Time och kaizen. Aoki (2008) 

menar att kaizen inom Toyota inte är ett program med en begränsad tidsplan utan en process 

av aktiviteter som ständigt pågår. Enligt Liker (2004) var det Toyotas tekniker som ledde till 

lean produktionens revolution världen över. Dessa verktyg och metoder kan dock inte anses 

vara hemliga vapen som ligger bakom hela företagets framgång. Deras fortsatta framgång 

anses komma från en djupare affärsfilosofi som baseras på att förstå människor och vad som 

är en motiverande faktor för dem. Toyota har på ett framgångsrikt sätt lärt sig att odla ett 

framgångsrikt ledarskap, laganda samt företagskultur. Genom en uppfinningsrik strategi har 

de byggt upp relationer med sina leverantörer och lyckats behålla målet om en lärande 

organisation. 

 

Vidare menar Liker (2004) att när TPS-systemet ska användas är den första frågan som ska 

ställas vad kunden vill ha ut från denna process. Kunden i fråga kan lika väl vara en extern 

köpare som en intern kund vilken är nästa steg i produktionslinjen. Genom att se processen ur 

kundens perspektiv kan värdet i processen definieras och värdeskapande arbete kan separeras 

från ickevärdeskapande. Taiichi Ohno, grundaren av TPS, sammanfattar systemet enligt 

följande: 

 

“All we are doing is looking at the time line from the moment the customer gives us an 

order to the point when we collect the cash. And we are reducing that time line by 

removing the non-value-added wastes” 

     (Taiichi Ohno i Liker, 2004:7)   

 

TPS anses bestå av 14 principer vilka Liker (2004) presenterar i the Toyota Way. Liker 

(2004) har för att underlätta förståelsen av dessa principer delat upp dem i fyra kategorier vid 

namn Filosofin, Processerna, Anställda/Partners samt Problemlösning, vilka redogörs för 

nedan.  
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Filosofin 

1. Beslut ska baseras på långsiktigt tänkande även om detta påverkar kortsiktiga 

mål ekonomiskt negativt.  

Inom Toyota tas åtagande mot företagets kunder, anställda och samhället på allvar och 

det är detta som är grunden för deras normer. De pengar som företaget tjänar anses 

inte i första hand vara till för att berika ledningen eller aktieägarna. De ska istället 

användas till att investera i framtiden och därmed kunna bidra till samhället. Genom 

denna inställning känner företagets anställda att de bidrar till något mer än att enbart 

arbeta för att tjäna pengar. Även om Toyota är mer kostnadsmedveten än de flesta 

andra företag är kostnadsreduktion inte en ledande princip. Vid tillfälligt fallande 

försäljning har Toyota som princip att inte avskeda anställda. Detta då de anser sig ha 

en plikt mot samhället att låta de anställda behålla sina arbeten.    

 

Processerna 

2. Genom att skapa kontinuerliga processflöden förs problem inom företaget upp 

till ytan.  

Till följd av den traditionella massproduktionen uppstår ofta överproduktion, 

väntetider, stora lager, onödiga transporter samt brister som upptäcks försent. Toyota 

anser att först genom att tillverka en produkt åt gången, så långt som det är möjligt, 

kan ett resurssnålt företag skapas. Genom att göra detta förkortas den tid det tar att 

omvandla råmaterial till färdiga produkter samtidigt som kvaliteten höjs och 

kostnaderna sänks. Ett konstant flöde av material och information leder till att brister 

som kräver åtgärder snabbt uppdagas. Först när en kund, antingen intern eller extern, 

gör en beställning startas processen. Små serier med processteg placerade i anslutning 

av varandra samt ett oavbrutet flöde med små strategiska lager leder till kortare 

genomloppstider. Alla aktiviteter som inte tillför något värde ska elimineras. Då 

eventuella brister inom produktionen direkt upptäcks av nästa steg leder det till att 

ständiga förbättringar sker. Andra fördelar som kan urskiljas genom att tillämpa denna 

princip är att kostnader och utrymme för lagerhållning minskar, produktiviteten ökar 

när de anställda inte längre utför ickevärdeskapande sysslor samt att risken för olyckor 

minskar då stora lager av material inte behöver transporteras.  

 

 

 



40 
 

3. Överproduktion ska undvikas genom att låta efterfrågan styra produktionen. 

Inom Toyota anses lager vara en form av slöseri som bör elimineras. Den idealiska 

situationen består av att kunden ska få det den efterfrågar, i den mängd som efterfrågas 

samt när det efterfrågas. Målet är att bara det som efterfrågas av en kund ska 

produceras och inget ska finnas i lager. I verkligheten finns dock små materialförråd 

mellan de olika stegen i processen. Först när något tas ur förrådet ska nytt läggas in. 

Detta kontrolleras genom det enkla kanban-systemet som kan bestå av en lapp eller en 

tom låda som signalerar när något behöver fyllas på. Något dyrt datasystem för att 

kontrollera förråden behövs inte då detta system är minst lika effektivt. 

 

4. Arbetsbelastning ska jämnas ut. 

Toyota arbetar med ett flertal olika begrepp såsom arbetsbelastning (mura), 

överbelastning (muri) och slöseri (muda). Dessa tre begrepp har ett samband; om 

arbetsbelastningen inte jämnas ut kan inte heller överbelastning och slöseri åtgärdas. 

Då kunders efterfrågan inte kan förutses kan det i flera fall leda till en ojämn 

arbetsbelastning som i sin tur leder till att verksamheten inte är resurssnål. En 

grundläggande princip inom företaget är att jämna ut arbetet. Detta gäller inte enbart 

volymen utan även produktmixen. Arbetsutjämning görs genom att inte behandla 

kunders order efter det verkliga inflödet av dem. De orders som erhålls under en 

period fördelas så att samma volym och produktmix produceras varje dag. På detta sätt 

blir arbetsbelastningen lagom stor varje dag samt att ett stabilt orderflöde till 

leverantörerna erhålls.  

 

5. Om problem uppstår ska processen stoppas för att lösa problemet, på detta sätt 

blir det rätt från början. 

Vid Toyotas löpandeband har varje anställd befogenhet att stoppa bandet om ett 

kvalitetsproblem blir synligt. Detta görs genom att en signal, andon, ges som indikerar 

att behov av hjälp finns för att lösa ett kvalitetsproblem. Om problemet inte kan lösas 

innan produkten når nästa station, stoppas bandet. Genom att tillämpa detta sätt 

kommer problemen snabbt upp till ytan och kan åtgärdas. Nya anordningar görs 

ständigt, vilket leder till att det blir nästintill omöjligt för operatören att göra fel. Att 

lösa problem som uppstår ligger i ständig fokus inom verksamheten. Det görs bland 

annat genom att fem gånger fråga varför och därigenom hitta den bakomliggande 

källan till problemet. Genom denna metod skapas en kultur där alla inom företaget tar 
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ansvar för produkternas kvalitet. Alla anställda ska förstå vikten av att produkterna 

håller utlovad kvalitet mot kunden. Detta då det är just kunderna som skapar intäkter 

till företaget vilket leder till att de kan anställa personal och utbetala löner.  

 

6. Genom standardiserade uppgifter byggs en bas för ständiga förbättringar samt 

för personalens delaktighet. 

För att kunna tillämpa kaizen, ständiga förbättringar, inom en process krävs en viss 

standardisering av processerna. Först när en standard finns för hur arbetet ska utföras 

finns utrymme för att förbättra dem. Inom Toyota får de anställda vara med och 

utforma de standarder som sedan fastställs samt att förbättra de rutiner som redan finns. 

De anställda anses vara en tillgång då det kommer till att utveckla dessa standarder då 

de själva bäst vet hur en process eller arbetsuppgift kan utföras snabbare eller säkrare. 

Inom Toyota, som är en hierarkisk organisation, råder en strikt disciplin som de på ett 

lyckat sätt har förenat med hög grad av personalengagemang, innovation, 

kommunikation, moral, flexibilitet och kundfokus. Toyota är en tillåtande byråkrati 

där de anställda ges befogenheter och inom vilken regler och procedurer ses som 

verktyg av god karaktär. Arbetarna ses som mer än ett par händer som ska lyda order, 

de är även analytiker och problemlösare som är en tillgång för företaget. 

     

7. Genom visuell kontroll kan inga problem fortsätta att vara dolda. 

Inom Toyota och många andra japanska företag tillämpas ett program med 5S. Genom 

att tillämpa 5S blir problem som kan finnas på kontoret, i fabriken eller inom lagret 

synliga. Om det är lätt att se vad som finns på arbetsplatsen och vilka uppgifter som 

ska utföras blir det även lättare att se om dessa utförs på rätt sätt eller om något bör 

förändras för att bidra till minskat slöseri.  

 

8. Den teknik som används ska vara pålitlig och tjäna personalen och processerna. 

I motsats till många andra företag lägger Toyota inte fokus på att ständigt uppdatera 

den teknik som används inom företaget. Om ny teknik ska införskaffas testas den av 

ett antal personer från ett flertal olika delar inom företaget som sedan utvärderar den. 

Stor vikt läggs vid att ta reda på vilken påverkan den nya tekniken kommer att ha på 

den befintliga processen. Samtliga berörda av det eventuella inköpet får ge sina 

synpunkter och alla dessa ska sedan diskuteras med målet att nå ett samförstånd. Detta 

gäller även IT inom företaget. IT är en viktig del av Toyota men de är noga med att 
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inte låta denna teknologi styra företagets värderingar eller det sätt som de arbetar på. 

IT får aldrig införas inom en avdelning utan att noggrann efterforskning gjorts som 

styrker det värde som skulle tillföras.  

 

Anställda och partners 

9. Skapa ledare som har förståelse för arbetet och lever efter den filosofi som 

Toyota förespråkar samt lär andra att göra det. 

Ledare inom Toyota anses ha som uppgift att föra företaget vidare till nästa steg i 

företagets utveckling och inte att ändra riktningen till något helt annat. Toyotas 

rekrytering av ledare sker internt och även om deras personliga stil kan variera har de 

en gemensam nämnare, de håller fast vid företagets grundfilosofi och lever efter den 

samt att de i detalj vet hur arbetet på verkstadsgolvet går till. En position som chef 

inom Toyota innebär ett ansvar för att upprätthålla och sprida den kultur som råder 

inom företaget. Chefen ska dessutom utveckla och engagera sina medarbetare så att de 

på egen hand lär sig tänka och fatta beslut. Genom sina förstahandskunskaper om 

arbetet ska chefen på ett effektivt sätt guida och stödja sina anställda. Ytliga kunskaper 

hos en ledare anses göra beslutsfattandet och ledarskapet ineffektivt. Inom Toyota 

tillämpas principen genchi genbutsu som innebär att gå till källan för att se och förstå. 

Det innebär bland annat att ledaren istället för att förlita sig på abstrakta känslor för 

sina kunder förespråkas direkta kontakter.  

 

10. Utveckla människor och grupper som eftersträvar företagets filosofi. 

Även om teamwork anses vara en viktig del inom Toyota är det individen och inte 

gruppen som utför det värdeskapande arbetet. Gruppen främsta syfte anses vara att 

samordna arbetet och motivera individen. En balans mellan individens och gruppens 

arbete eftersträvas. Stor vikt läggs vid att anställa de rätta individerna till företaget då 

det är deras kompetens och egenskaper som har stor betydelse för att skapa grupper 

som sedan utmärker sig. Om ett problem inom produktionen skulle uppstå ska det 

lösas av arbetsgrupperna på verkstadsgolvet då det är just de som har den största 

kunskapen om uppgifterna och de problem som ibland uppstår. I dessa situationer 

fungerar cheferna som stöd och hjälp till arbetsgrupperna. Toyota tar begreppet med 

omvänd hierarki på allvar. Varje chef har bara ett fåtal underställda som denne 

ansvarar för att hjälpa vid behov samt hålla uppsikt över eventuella problem som kan 
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uppstå. ”Osynliga chefer” som sitter och gömmer sig på sitt kontor anses det inte 

finnas plats för.  

 

11. Genom att utmana och hjälpa leverantörer och partners att bli bättre visas dessa 

respekt.  

Toyota anses av sina leverantörer vara både deras bästa och svåraste kund. Detta då 

Toyota håller en väldigt hög standard på sina produkter och förväntar sig det samma 

av sina leverantörer. Kärnan i det goda anseende som företaget har hos sina 

leverantörer beror mycket på den relation som skapas mellan dem. Leverantörerna ses 

som en del av familjen Toyota och de ska alla sträva mot samma mål. Då företaget 

överväger att anlita en ny leverantör granskas dessa först ingående för att sedan få 

börja med små orders. Om leverantören visar sig vara seriösa när det gäller krav på 

kvalitet, kostnad och leveranstid blir deras orders allt större. Även leverantörerna får 

lära sig att följa Toyotas väg och de uppmanas att komma med förbättringsförslag till 

verksamheten. Höga mål sätts för att hjälpa dem att utvecklas och bli bättre. Höga 

förväntningar och att behandla sina leverantörer och partners ärligt och rättvist anser 

Toyota är samma som att behandla dem med respekt. Att byta leverantör bara för att 

någon annan har några procent billigare priser anses otänkbart inom företaget.  

 

Problemlösning 

      12.  Se med egna ögon hur situationen ser ut för att bättre förstå den.  

Även i denna princip förespråkas genchi genbutsu, gå och se med egna ögon. För att 

försäkra sig om att vara fullt införstådd i eventuella problem som finns inom företaget 

bör problem granskas med egna ögon. Att förlita sig på andras ord eller att ta något 

förgivet anses vara oacceptabelt. Då ett problem uppstår är alltid det första steget för 

att lösa det att skaffa en tydlig bild av situationen. Detta anses inom Toyota enbart 

kunna göras genom att inskaffa välgrundande kunskaper om situationen och 

problemets alla sidor. Först efter detta kan problemet analyseras och förstås för att 

sedan hitta en lösning på det.  

 

13. Beslut ska fattas långsamt och i samförstånd för att sedan snabbt genomföras. 

För många kan Toyotas sätt att fatta beslut verka besvärligt och tidsödande även om 

det i själva verket är väldigt effektivt. Genom den noggranna och detaljerade 

planeringen som sker innan varje beslut samt det samförstånd som ska råda genomförs 



44 
 

besluten felfritt och smidigt. Sättet att nå beslut inom Toyota är lika viktigt som 

beslutet i sig, det krävs därmed att det får ta den tid och möda som behövs. Ett beslut 

får inte fattas så fort ett förslag finns, utan beslutet ska beaktas ur ett flertal perspektiv. 

Alternativa lösningar och synpunkter ska samlas in från många olika håll av alla som 

berörs av beslutet, även externa partners. Även om alla inte får som de vill är det 

viktigt att alla har haft möjligheten att göra sin röst hörd. Målet som eftersträvas är att 

alla ska vinna på beslutet och ingen ska erhålla fördelar på någon annans bekostnad. 

Inom företaget lärs de anställda att kommunicera kort och koncist vilket underlättar 

vid beslutsfattande. Rapporter med många sidor fyllda med tabeller och komplicerat 

språk är inte accepterade utan rapporten ska rymmas på en A3 – sida. Även de möten 

som hålls ska vara korta, effektiva och med tydliga mål. Information ska i möjligaste 

mån delas ut innan mötet till deltagarna som ska komma väl förberedda. Genom detta 

sätt kan fokus läggas på den egentliga anledningen till mötet, problemlösning.  

 

14. Genom att oförtröttligt reflektera och ständigt förbättra blir företaget till en 

lärande organisation. 

Inom Toyota bygger lärandet på det förflutna och därefter tas små steg framåt. De 

ständiga små förbättringarna anses vara mer värda än de stora innovativa 

genombrotten. Om företaget är stabilt med en långsam och väl genomtänkt 

befordringsgång kan dess kunskapsbas bevaras. Företaget måste genomsyras av en 

attityd av reflektion, ärlig självkritik och en brinnande önskan om att bli bättre. En 

viktig del är att vara ärlig om sina svagheter och arbeta med att övervinna dem istället 

för att förneka dem. Hur bra allting än går finns det alltid något som kan förbättras. 

 

3.9 Visuell planering 

Enligt Ortiz (2006) är tidig identifiering av avvikelser och problem i produktionsprocessen av 

stor vikt för att monteringsbandet ska kunna fortlöpa smidigt och för att undvika att det leder 

till problem med den dagliga produktionsvolymen. Att införa visuell planering för att spåra 

och bevaka ett företags mått är ett viktigt hjälpmedel. Den visuella planeringen bygger till stor 

del på att information om produktionsprocessen är tydligt synbar för alla anställda så att snabb 

identifiering är möjlig. Den visuella planeringen kan bestå av säkerhet, produktivitet, 

produktionsstatus, 5S samt kvalitet och dessa uppgifter ska finnas väl synliga för alla 

anställda att ta del av när som helst. Det finns ett flertal sätt för hur företag rent praktiskt kan 

genomföra den visuella planeringen. Oavsett vilken metod som används kan det även 
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rekommenderas att specifik information som enbart berör en viss del av produktionen eller en 

viss linje hängs upp i anslutning till den delen. Följande delar är vanliga att inkludera när 

visuell planering tillämpas; produktionskontrolltavlor, veckovis 5S, daglig kvalitetstavla, 

säkerhetstavla, daglig produktivitetstavla och takttidsbevakning.  

 

Ortiz (2006) beskriver ett flertal metoder för hur visuell planering kan gå till och vad som kan 

uppnås genom det, dessa presenteras nedan. 

 

3.9.1 Produktionskontrolltavlor 

Genom dessa tavlor kan produktionsstatusen spåras och tavlorna bör därför placeras i 

anslutning till monteringsbandets slut. Framstegen på monteringsbandet bevakas för varje 

takttid och när bandet inte rör sig i den avsedda takten ska anledningen till detta identifieras 

och lösas snarast möjligt. Denna tavla kan med fördel vara av det slag där tidigare 

anteckningar kan raderas för att sedan göra nya som visar den status som för tillfället råder. 

Tavlan ska delas in i kolumner med följande rubriker: 

 

• Enhet - här visas vilken enhet/produkt som arbetsstationen arbetar med.    

• Tid baserad på takttid - här visas tiden för när enheten ska ha producerats. I de fall då 

takttiden är kort ska enheterna visas per timme. 

• Målenhet - en enhet bör produceras varje takttid och i denna kolumn redovisas hur 

många som producerades.  1/1 innebär att en enhet efterfrågades och en producerades.  

• Total- i denna kolumn redovisas det totala antalet enheter som producerats under en 

viss tid. Om 1/3 kan utläsas i denna kolumn kan det innebära att monteringsbandet 

skulle ha producerat tre enheter men bara en är producerad. Vid slutet av en idealisk 

produktionsdag ska täljaren och nämnaren vara den samma.  

• Anledning - i denna kolumn ska anledningen till varför bandet inte har lyckats uppnå 

önskad produktion presenteras. Kolumnen ska uppdateras av den som ansvarar för 

bandet. Detta leder till att svar snabbare erhålls från den ansvariga personen. Den 

information som erhålls genom denna kolumn kan med fördel diskuteras under 

kommande produktionsmöte även om problemet redan är löst. Genom att använda 

denna tavla som utgångspunkt vid möten kan diskussionerna kontrolleras och mötets 

längd förkortas.  
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3.9.2 Veckovis 5S-tavla 

Varje fredag ska den som har huvudansvaret för 5S-arbetet genomföra en revision av de olika 

monteringsbanden och andra processer inom företaget. Efterföljande måndag ska resultatet 

hängas upp för att visa de andra delarna av företaget hur väl de har uppfyllt kriterierna med 

5S. Detta genomförs på bästa sätt genom att använda sig av olika färger då informationen 

presenteras.  

 

• Röd färg innebär att området inte uppfyller 5S-kraven. 

• Gul färg innebär att området uppfyller minimum av 5S-kraven. 

• Grön färg innebär att området uppfyller 5S-kraven. 

  

Produktionen ska delas in i olika 5S-lag där vad som produceras kan fungera som en lämplig 

metod för indelningen. Samtliga anställda kommer därmed att ingå i ett 5S-lag där de ansvarar 

för att deras område är rent, säkert och organiserat. Genom att varje vecka redovisa hur varje 

lag förhåller sig till de standarder som krävs kan hela företaget följa utveckling. Detta skapar 

en hälsosam intern tävling mellan de olika lagen som kommer att öka motivationen till att 

förbättra sig. Syftet med detta är inte att peka ut de lag som inte uppfyller kraven utan ska 

snarare fungera som en upplysning om vilka områden som kräver mer arbete.   

 

3.9.3 Daglig kvalitetsinformation 

Hur kvalitet mäts varierar från företag till företag. Vissa använder sig av part per million 

(ppm) medan andra nöjer sig med att kolla på antalet avvisade enheter eller defekter per varje 

internrevision. Oavsett hur kvaliteten mäts bör sammanställningarna av den presenteras så att 

alla anställda kan ta del av den. Den ska placeras synlig för att visualisera vilka delar inom 

produktionen som behöver förbättras, dock bör det poängteras att den inte synliggörs för att 

peka ut och skylla på vissa individer eller delar av produktionen. Kvalitetsinformation från 

tidigare dag ska hängas upp inför morgonmötet för att kvalitetsgruppen inom förtaget ska få 

möjlighet att se över den. 

 

3.9.4 Säkerhetstavla  

Säkerhet bör vara en av de viktigaste delarna inom ett företag. Även om produktiviteten är 

100 procent, avvikelserna är 0 procent och hela företaget uppfyller 5S-standarder kommer det 

att leda till stora problem om säkerheten är dålig. Detta då det kommer att leda till skador på 

de anställda som i sin tur innebär att de kommer att bli sjukskrivna. Precis som med kvalitet 
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kan säkerhet mätas på olika sätt. Den vanligaste metoden är att mäta förlorad arbetstid till 

följd av skada. Denna metod avser skador av det slag som innebär att sjukhus eller annan 

form av medicinsk vård måste uppsökas. Om en anställd skär sig på en bit metall och måste 

gå för att hämta ett plåster ska inte tas med i beräkningarna. En del tillverkningsföretag 

definierar förlorad arbetstid som korttidsinvaliditet vilket innebär att den skada som skett lett 

till att den anställde missade en eller två arbetsdagar. Den information som ska kunna utläsas 

från denna tavla är förlorad arbetstid, per linje, till följd av skada per linje. Företaget bör 

givetvis sträva efter att hålla denna siffra så låg som möjligt. 

 

3.9.5 Daglig produktionstavla 

Produktivitet och kostnad går hand i hand. Då en organisation hänger upp resultatet av sin 

produktivitet hänger de även upp sina kostnader. Denna tavla används för att spåra 

produktiviteten i varje delmoment i produktionen. Monteringsband är designade för att kunna 

uppnå en viss produktivitet och deras dagliga resultat ska jämföras med de förväntningar som 

fanns för dagen. Dagliga minskningar i produktiviteten leder till ökade kostnader. Därför ska 

anställda vara medvetna om vikten av att vara produktiva och bli mer effektiva i sitt dagliga 

arbete.   

 

3.9.6 Takttidsbevakning 

När operatörer arbetar med att uppnå takttider är de inte medvetna om deras arbetshastighet 

eftersom den förhåller sig till den efterfrågade takttiden. Det är nödvändigt för dem att veta 

om de arbetar för snabbt eller för långsamt vilket kan göras genom att använda takttids 

bevakning genom monitorer. Dessa monitorer kan installeras vid monteringsbandets början 

och slut, även om den vid bandets slut är av störst användning. Den främre monitorn kan 

upplysa operatörer vid den första stationen om en så kallad flaskhals har uppstått längre fram i 

monteringsledet. Informationen som erhålls genom monitorn är väldigt enkel och förklarar 

den aktuella situationen i monteringsledet. Dessa monitorer är elektroniska och varierar i 

storlek och stil. De flesta har även nätverksbaserad programvara som gör det möjligt för 

chefer att övervaka linjernas arbete från vilken dator som helst.  
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4. Atlet Operations System (AOS) 

I detta kapitel presenteras det empiriska material som framkommit genom intervjuer med 

anställda inom Atlet samt JMAC (Scandinavia). Deras åsikter och tankar om 

förändringsarbetet inom Products kommer att redogöras för. Viss empiri som belyses i detta 

kapitel har erhållits via informationsmaterial om förändringsarbetet på Atlet Products.   

 

4.1 Introduktion 

AOS är ett koncept som divisionen Products inom Atlet AB använder sig av för att göra sin 

verksamhet konkurrenskraftig, enligt informationsmaterial från företaget. Konceptet innefattar 

alla de delar som finns inom Products från produktutveckling, produktionsteknik, inköp och 

produktion till utlastningen av de färdiga truckarna.  Syftet med deras förändringsarbete är att 

kunna leva upp till de allt högre krav som ställs i dagsläget samt att utveckla ett standardiserat 

arbetssätt. År 2006 beslutade ledningsgruppen inom Products att börja arbeta enligt AOS. 

Systemet har utvecklats i samarbete med konsultföretaget JMAC och mycket av tankarna 

bakom systemet är hämtat från the Toyota Production System (TPS). Den västerländska 

beskrivningen av TPS brukar benämnas som lean production. Products använder sig nu av en 

egen tolkning av lean production i form av AOS. Då AOS tillämpas inom Products innebär 

det att företaget ska organiseras för att vara rätt rustade då de utvecklar och tillverkar truckar 

till sina kunder utifrån deras önskemål. Detta ska göras på en global marknad där konkurrens 

råder med andra trucktillverkare i världen. 

 

4.2 AOS i praktiken 

AOS består huvudsakligen av två hörnstenar, enligt företagets informationsmaterial. Den ena 
hörnstenen är ordning och reda vilket var det första steget i införandet av AOS. Detta 
genomfördes genom att implementera 5S inom samtliga lag och grupper i Products. I 
dagsläget har samtliga av dessa grupper fått utbildning inom 5S och de har numera själva 
ansvaret för det fortsatta arbetet. Arbetet med 5S har inneburit att de olika lagen i tur och 
ordning har fått ställa sig följande fem frågor: 
 

1. Har vi något onödigt på vår arbetsplats? (sortera) 
2. Har vi rätt sak på rätt plats? (organisera och märk upp) 
3. Är vår utrustning ren och fungerande? (rengör och inspektera) 
4. Har vi regler och rutiner för att ha en god ordning? (standardisera) 
5. Hur kan vi få våra rutiner att fungera i vardagen? (motivera och följ upp) 

       
   (Punktlista hämtad ur Products informationsmaterial) 
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Vidare förklaras det i informationsmaterialet att den andra hörnstenen i AOS är visuell 

planering och uppföljning. Detta genomförs med hjälp av informationstavlor som på ett 

översiktligt och tydligt sätt visar hur det går för verksamheten. Inom verkstadsdelen finns 

dessa uppföljningstavlor i anslutning till varje lag. Det finns även en tavla för varje avdelning 

samt en gemensam för alla. Genom dagliga möten sker en avstämning av produktionsläget. 

Inom tjänstemannasidan har ytterligare ett visuellt verktyg införts som kallas för Knowledge 

Innovation – Visual Planning (KI-VP). Detta är dels en metod för planering och dels ett 

verktyg för lärande och förbättring.  

 

 

  Figur 3, Atlet Operations System (Products informationsmaterial) 

 

Enligt Christmansson ger det ovan illustrerade paraplyet en bra bild av vilka delar som ingår i 

AOS. Det har utvecklats genom att de först erhöll material från JMAC som de sedan 

successivt har utvecklat och anpassat utifrån sina behov. Ulmestrand berättar att alla rubriker 

som ligger under paraplyet är en del av AOS men att de som är skrivna med fet stil hittills har 

arbetats med. Han anser att paraplyet ger en informativ bild av hur arbetet fortskridit samt 

vilka planer som finns för framtiden. 

 

Vidare är, enligt informationsmaterialet, respekt ett centralt begrepp i AOS. Respekt ska visas 

för kunder, anställda, ägare och samhälle. Detta görs genom att ta sig tid till att lyssna på vad 

medarbetare tycker och hur de förhåller sig till olika frågor. Christmansson berättar om en 

förväntansmatris som utformats. Den behandlar ämnet om hur de anställda förhåller sig till 

medarbetare, vad som förväntas av varandra men även vad varje individ förväntar av sig själv.  

 

Ytterligare en väsentlig del av AOS är, enligt informationsmaterialet, arbetet med 

förbättringar. För att det ska vara möjligt att arbeta med förbättringar är det viktigt att känna 

till sitt utgångsläge. Genom att standardisera kan grunden för detta arbete läggas. Det framtida 



50 
 

arbetet med AOS kommer att innebära att ett system för ständiga förbättringar införs där de 

idéer som de anställda kommer med ska fångas upp. Ulmestrand menar att de metoder som i 

dagsläget införs stödjer det framtida förbättringsarbetet då de identifierar de problem som 

finns och tvingar fram lösningar. Detta innebär att de ständiga förbättringarna blir en del av 

det dagliga arbetet. Sölvenäs menar att hans avdelning ligger före de andra då det kommer till 

förbättringsarbetet. De räknar redan antalet förslag på förbättringar som de får in samt för 

sedan in dessa i handlingsplaner där förändringar som görs registreras. På detta sätt blir det ett 

mätetal som kan följas upp. Dahlgren berättar att han är osäker på när arbetet med 

förbättringar ska inledas men vet redan nu att de i monteringen kommer att få en avsatt tid 

varje vecka då de kan komma med förslag och gå igenom dessa. I dagsläget menar han att de 

förslag som kommer tas tillvara på ett bristfälligt sätt. Det varierar mellan de olika 

avdelningarna hur dessa behandlas och han anser att ett standardiserat sätt för hur det ska 

göras vore fördelaktigt. Han tror att lyssna på och tillvarata förslagen är psykologiskt viktigt 

då montörerna kommer att känna sig mer delaktiga i arbetsplatsen. Christmansson berättar att 

de i dagsläget använder sig av något som de kallar för idépoolen. Individer i företaget får 

lämna förslag på förbättringar i denna som behandlas av en kommitté. Om förändringen blir 

godkänd får den individ som lämnade förslaget en ersättning. Hon förklarar dock att det i 

dagsläget tar alltför lång tid att behandla förslagen och endast ett fåtal blir godkända. Till följd 

av detta uteblir alla de mindre förslag som finns, då det upplevs som om systemet inte 

fungerar. Genom att ändra förslagsverksamheten hoppas hon att de kommer åt de små idéerna 

som finns inom företaget, eftersom det är dessa som leder till de ständiga förbättringarna. 

Detta hoppas hon kommer att bli möjligt genom införandet av förbättringsgrupper och att 

förslag som lämnas ska behandlas och erhålla ett svar inom en till max tre veckor. Ytterberg 

berättar att ett mål satts upp för hur många förslag som ska lämnas in. Målet är satt på tio 

förslag per anställd och år vilket är ett medvetet tufft mål som satts, enligt Christmansson. 

 

Enligt informationsmaterialet kommer det framöver även att arbetas aktivt med att minska 

slöserier. Detta till förmån för de aktiviteter som skapar ett värde för kunden. Det finns ett 

flertal exempel på slöserier såsom överproduktion, onödiga transporter samt onödiga lager 

som de i framtiden kommer att arbeta med att minska. Det är ur kundens perspektiv som ett 

värde ska skapas och kunden är därmed viktig då det kommer till att bestämma vad som är 

värdeskapande. 
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4.3 Bakgrund till förändringsarbetet 

Enligt Ytterberg började förändringsarbetet inom Products redan innan JMAC kom in i 

bilden. Ledningsgruppen besökte Scanias fabrik för att se hur de arbetade, de deltog även vid 

seminarier där de informerades om TPS och vid olika konsultfirmors utbildning. Även 

Dahlgren berättar att många besök skedde hos andra företag för cirka tre år sen. Då de är 

medlemmar av ett monteringsforum besökte de Scania i Södertälje. Han anser att det nästan 

var något frireligiöst över deras produktion. Han imponerades över den koppling som fanns 

mellan verkstad och kontor samt den produktionsfokus som de har. Vidare menar han att de 

flesta större företagen i dagsläget har sitt eget operativa system. Han berättar att för att vara ett 

bra och lönsamt företag är det viktigt med en stark styrning vilket kan erhållas från ett 

operativt system. Ulmestrand menar att första kontakten med JMAC kan ha knutits redan 

2004. Den dåvarande kvalitetsdirektören var i kontakt med företaget men det ledde inte till 

något vidare samarbete då. Han menar att dessa tankar fick ligga och ”gro till sig” tills de 

kände sig redo för att arbeta med något nytt. Ytterberg berättar att utifrån offerter från tre 

konsultfirmor bestämde de sig slutligen för att anlita JMAC, då de i motsats till de andra hade 

den helhetsbild som Atlet letade efter. Även Christmansson anser att det är viktigt att 

förändringsarbetet inte bara innefattar produktionen, som det ofta gör, utan att hela 

organisationen inkluderas. Ulmestrand berättar vidare att de under de första träffarna med 

JMAC fick förlita sig på den kunskap som de hade. Han anser att även om många hade viss 

kunskap om lean production var den inte tillräckligt fördjupad för att veta hur arbetssättet kan 

implementeras och framförallt inte om hur den kan användas inom Atlet. I samråd med JMAC 

utvecklades en plan för vilka metoder och verktyg som skulle tillämpas och de fick under 

arbetets gång lära sig hur dessa fungerade. Mot slutet av 2006 lanserades namnet AOS och 

samtliga inom organisationen informerades om systemet. 

 

4.4 Förändringsledarens roll 

Andersson menar att även om dessa tankar om lean production och AOS har funnits med i 

företaget under ett bra tag, har de aldrig varit så framträdande som de är idag. Han menar att 

detta till stor del beror på det arbete som Christmansson utför som heltidsanställd 

förändringsledare. Christmansson anser att hennes roll som förändringsledare är att ansvara 

för de verktyg som de har fastställt ska användas inom AOS. Hennes övergripande uppgift är 

att hitta möjligheter till förbättring inom företaget. Hon fungerar även som stöd och hjälper 

andra att införa de olika verktygen samt har hand om revisioner och uppföljningar. Hon är 

även ansvarig för de ledningsfrågor som finns inom deras ledningssystem och är en länk till 
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kvalitetschefen som ansvarar för koncernens kvalitetsfrågor. Peterson menar att Atlet har haft 

en stor fördel i sitt förändringsarbete då deras ledning har varit engagerad i det samt att en 

förändringsledare funnits. Han menar att denna position, av andra, kan anses vara ett slöseri 

men enligt honom gör hon ett viktigt arbete i form av att driva och fokusera de andra inom 

företaget vilket lyfter avdelningarna. Även Abrahamsson anser att det är av stor vikt att ha 

någon inom företaget som håller i förändringarna utöver de anlitade konsulterna. Då 

konsulterna ofta inte har en fast plats på företaget och inte alltid befinner sig fysiskt där är det 

bra att ha någon annan att vända sig till. Han anser att Products förändringsarbete troligtvis 

inte hade kommit halvvägs ännu om de inte hade haft någon tillsatt på denna position.  

 

Enligt Christmansson är avsikten med AOS inte att bli experter på de metoder och verktyg 

som de har bestämt ska ingå i systemet. Dessa verktyg och metoder ska istället ses som en 

angreppsplan för hur de ska uppnå det önskade målet: 

 

”Vi skall vara bäst på att utveckla och producera elektriska lagertruckar i 

världsklass” 

   Atlet Products mission (Products informationsmaterial)  

 

Hon menar vidare att om fokus läggs på de verktyg och metoder som används blir de experter 

på dem, men de har fortfarande inte uppnått sin mission. Detta är en nyansskillnad, enligt 

Christmansson, men en viktig sådan. AOS handlar om att Atlet ska bli mer konkurrenskraftiga 

på rådande marknad. Genom att använda sig av de utsedda verktygen och metoderna ska detta 

kunna uppnås. Det är dock viktigt att poängtera att det inte är metoderna som är det viktigaste 

då dessa enbart ska fungera som ett stöd för att uppnå de uppsatta målen. Hon anser vidare att 

det sätt som de har använt sig av inom Atlet är vettigt, de har enats om att de vill arbeta med 

lean och har bestämt sig för ett antal verktyg som de vill använda för att uppnå detta.  

 

4.5 Effekter av AOS 

Enligt Ytterberg har ledningsgruppen sedan införandet av AOS mer frekvent börjat cirkulera 

ute i verkstaden där de besöker de olika lagen och grupperna. Han menar att det är viktigt med 

ett tydligt ledarskap där alla vet vilka de är. Andersson upplever det som positivt att ledningen 

numera är mer synliga i verkstaden. Genom detta har personerna på tjänstemannasidan fått ett 

ansikte och det ges fler möjligheter till att framföra sina åsikter om vad som fungerar och inte 

fungerar, samt att ge förslag beträffande lösningar på problem. Respekt visas även genom att 
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hälsa på varandra och ta sig tid till att svara på eventuella frågor samt att respektera varandras 

arbetsplatser menar Christmansson. En annan viktig del är att de löften och 

överenskommelser som görs ska hållas. Hon betonar att de under arbetets gång har pratat 

mycket om att de är en gemensam ledningsgrupp med ett gemensamt ansvar för att allt 

fungerar. Ledningsgruppen måste agera tillsammans och stötta varandra för att kunna uppnå 

de uppsatta målen. Detta anser hon är något som har blivit mer tydligt inom Products. 

       

4.6 5S inom Products 

4.6.1 Introduktion 

Enligt Peterson är arbetet med 5S det mest grundläggande då ett företag vill använda sig av 

lean production som arbetssätt. Metoden har utvecklats utifrån det japanska sättet att tänka 

och var en av de första metoderna som utvecklades. 5S var det första steget då arbetet med 

AOS inom Atlet inleddes och han anser att detta har fungerat bra. Metoden har 

implementerats både inom verkstadsdelen och inom tjänstemannasidan. Peterson menar att 

den är det mest grundläggande i allt förbättringsarbete men att den ofta misstas för en 

städövning. Han anser att det är en ledarskapsövning som medför att de områden där den 

implementeras blir städade på köpet. Christmansson menar att då Atlet, i samråd med JMAC, 

formade en angreppsplan för hur de skulle kunna uppnå sin mission togs ett antal verktyg 

fram där 5S var ett av dem. Hennes ansvar vid införandet av 5S var att ha ett metodansvar, 

vilket innebar att se till att de arbetade med verktyget på ett bra sätt samt att det utvecklades. 

Hon deltar även vid alla revisioner och fungerar som en stöttande funktion då det finns behov 

av det. 

 

Ytterberg berättar att Atlet ville arbeta med effektivisering och rationalisering vilket ledde till 

att de bestämde sig för att använda lean production. De sökte efter en helhetsbild och ville att 

samtliga delar inom Products skulle delta i de förändringar som skulle införas. Han anser att 

det är viktigt att dessa förändringar inte enbart påverkar produktionssidan utan även 

tjänstemannasidan. Vidare menar han att 5S, som inledde arbetet med AOS, gav en bra grund 

att stå på inför det fortsatta arbetet.  

 

4.6.2 Införandet av 5S 

År 2006 startade 5S-arbetet inom Products med att fyra pilotgrupper utsågs, förklarar 

Ytterberg. Dessa fyra grupper bestod enligt Christmansson av ledningsgruppen för Products, 

produktionsledningsgruppen, en produktionsgrupp (svetsen) samt en konstruktionsgrupp. 
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Dessa grupper genomförde 5S-processen och då effekterna av arbetet blev tydliga bestämde 

de sig för att gå vidare och införa det i hela Products menar Ytterberg. Christmansson berättar 

att då införandet av 5S startade var alla involverade och produktionen stannade för att ha 5S-

tid där rutiner och arbetssätt togs fram. Ytterberg anser att det är ett svårt arbete att vara del av 

en pilotgrupp då dessa grupper drar ett tungt lass. De efterföljande grupperna har fått lite 

information om vad som kan vara positivt respektive negativt med arbetet vilket underlättar 

för dem. I en pilotgrupp finns det inga tidigare indikationer om vad som ska ske. 

Abrahamsson, som är del av produktionsledningsgruppen, var med i en av pilotgrupperna då 

arbetet med 5S startade. Han menar att arbetet med att införa 5S var ett ”jättejobb” då det 

består av fem steg och att samtliga steg ska genomföras av ett antal olika lag. Vissa lag hade 

knappt börjat med arbetet då andra lag var klara.  

 

Ytterberg berättar att samtliga avdelningar inom Products i dagsläget har genomfört alla steg 

inom 5S. De gör nu en omloop vilket innebär att samtliga steg gås igenom igen men att ribban 

för vad de vill uppnå har höjts. Dahlgren anser att då arbetet inleddes fanns en bra och tydlig 

början genom de introduktionsdagar som hölls. Där betonades vikten av arbetet och vad 

nyttan med det var. Abrahamsson berättar att inför varje steg som infördes skedde först en 

genomgång med JMAC under en knapp timme där alla lagen informerades om vad som 

ingick i detta steg. Därefter fick varje lag arbeta med steget på egen hand under en tid, för att 

sedan genomgå revision. Under arbetet med stegen fick Abrahamsson delta genom att följa 

upp och se till att allt genomfördes korrekt inom hans avdelning. Andersson menar att det i 

början kändes märkligt att allt skulle utföras stegvis, han menar att de gärna ville städa och 

slänga direkt vilket de nu inte fick. Han upplevde det som att en vilja fanns för att påskynda 

processen. Även Dahlgren upplevde en önskan om att processen skulle gå snabbare. Han är 

dock medveten om att detta arbete inte är något som sker över en natt, utan att det är en 

process som sker under en längre tidsperiod.  

 

Varje lag fick i samband med introduktionen till 5S-arbetet även utse en till två 5S- 

koordinatorer, även kallade samordnare, enligt Andersson. Dahlgren, som har varit en del av 

införandet av AOS från starten, tog på sig ansvaret som samordnare för sin avdelning, det 

produktionstekniska kontoret. Vem som ska fungera som samordnare för varje lag är inget 

som ledningsgruppen utser utan det är en fråga som ställs till laget där en frivillig får ta på sig 

ansvaret. Som samordnare för sin avdelning är Dahlgren ansvarig för att samtliga följer 

arbetet med 5S. Han menar att det är lätt att falla tillbaka i gamla rutiner om inte en 
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uppföljning sker. Hur samordnaren arbetar med att motverka detta är individuellt. Dahlgren 

själv brukar tjata för att påminna om vad arbetet innebär och menar att då brukar samvetet hos 

kollegorna sköta resten. Han menar även att det är viktigt att ledningen och samordnarna 

själva arbetar efter metoden då de fungerar som föredömen. Om de själva inte genomför det 

är det svårt att gå runt och kräva att andra ska hålla ordning och reda. Christmansson anser att 

samordnarens roll är att fungera som ett stöd åt laget och framförallt som hennes 

kontaktpersoner ut till varje avdelning. Vidare poängterar hon att det inte är någon stor roll 

och att de inte förväntas fungera som någon ”5S-polis”. Abrahamsson berättar att då 

revisionen genomfördes deltog JMAC och granskade arbetet, därefter betygsattes lagen på en 

skala mellan ett och fem där tre krävdes för att bli godkänd. Om laget godkändes under 

revisionen började arbetet med det nästa steget. Tiden mellan genomgången och revisionen 

tog uppemot två månader. Då de nu har kommit så pass långt i införandet av 5S är JMAC inte 

lika delaktiga längre enligt Dahlgren. Detta innebär att högre krav ställs på samordnarna och 

chefen som har huvudansvaret, i samverkan med förändringsledaren, för arbetets 

fortskridande. 

 

4.6.3 Mottagandet 

Ytterberg upplever att införandet av 5S har gått väldigt lätt då det kommer till 

produktionssidan. Anledningen är att de sedan tidigare är vana vid att arbeta på detta sätt, men 

han tror även att det kan ha setts som ett positivt avbrott i arbetet. Arbetet med införandet har 

däremot varit mer problematiskt på tjänstemannasidan, anser han. Han tror att det kan bero på 

att det inte blir lika konkret vad arbetet innefattar inom denna del. Även Ulmestrand håller 

med om detta, han menar att det inte är lika uppenbart inom kontorsdelen som det är i 

verkstaden. Många trodde att 5S innebar att hålla ordning på sina papper men det är mer 

omfattande än så. Det innebär även saker som att hålla ordning på sin dator och att utforma en 

fungerande mappstruktur där. Sölvenäs berättar att när han började på Products var en av hans 

första arbetsuppgifter att göra om den filstruktur som användes på hans avdelning. Han ansåg 

inte att den fungerade och omarbetade den under två veckor. Då han började med detta var 

han inte populär bland sina kollegor, berättar han, men nu upplever han att de tycker att det 

fungerar bra.  

 

Ulmestrand menar att mottagandet av 5S har varit blandat. Vissa var intresserade av ordning 

och reda, medan andra ansåg att de redan hade det ordningsamt. De som redan upplevde att de 

hade ordning tyckte att det var besvärande med en standardiserad ordning och att dessutom bli 
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granskade. Det var lätt att hamna i försvarsställning då andra kom och hade synpunkter på ens 

arbete. Ytterberg menar att genom den uppmärkning som skedde på skrivborden blev det mer 

ordning och reda, även om han anser att vissa gick till överdrift då allt märktes upp. Inom 

konstruktionssidan menar han att det fanns en god struktur eftersom de redan var styrda av 

bland annat EU:s maskindirektiv när det kom till att utforma konstruktionsregler. Det 

medförde att en del ansåg att det var onödigt arbete och därmed började motarbeta införandet. 

Många diskussioner skedde angående metodens nytta, något som numera har avtagit och de 

flesta har förstått dess syfte. I början av processen med införandet av 5S menar Abrahamsson 

att det var många som inte förstod helheten med systemet. De ansåg att det hela bara handlade 

om att städa och tyckte att det var onödigt. Om ett motstånd kunde urskiljas fick cheferna ta 

tag i det och prata med dem som stod för missnöjet, samt försöka få dem att inse fördelarna 

med metoden. Han anser att majoriteten av de anställda vill ha ordning och reda på sin 

arbetsplats och att mycket av motståndet skedde enbart för motståndets skull. Vidare menar 

han att ju fler av dessa motståndare som finns, desto svårare blir det att införa nya saker. 

Numera har de flesta förstått nyttan av arbetet och det blir allt färre som klagar även om en 

och annan fortfarande motsätter sig det. Abrahamsson menar att han inte upplevde att någon 

gjorde ett aktivt motstånd vid införandet och klagade, utan det främst bestod av tysta 

protester.  

 

Den största utmaningen, som Dahlgren upplevde vid implementeringen av 5S, var att sälja in 

metoden hos alla anställda. Han menar att ju tydligare ledningen är från början med att betona 

att det är på det här sättet de numera ska arbeta på desto, lättare är det att få alla med sig. Inom 

produktion är det nu lätt att se resultatet av arbetet, något som han inte tror är lika tydligt när 

det kommer till tjänstemannasidan. Han menar dock att det är viktigt att förstå tankarna 

bakom arbetet vilket inte alla gör i dagsläget. En del gör bara det som de blir tillsagda utan att 

förstå tankegången bakom det. Även Andersson upplevde att det fanns ett visst motstånd till 

metoden. Det var många som tyckte att det kändes jobbigt att städa och förändra saker. Han 

menar att detta främst var bland de som sedan länge varit anställda inom företaget och som 

ansåg sina arbetsmetoder vara välfungerande och utan behov av förändring. När en halv dag 

avsattes för att städa och sortera menar han att alla förstod att det inte gick att komma undan 

från det. Varje fredag eftermiddag är fortfarande avsatt för städning. Alla verktyg ses då över 

och rengörs samt de som är utslitna byts ut. Tidigare, menar Andersson, då något gick sönder 

slängdes det och om det inte fanns tid till att hitta något nytt lånade man från någon annan. Nu 

finns det avsatt arbetstid för detta och då tas nya verktyg fram. Det finns olika nivåer av 
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rengöring och tillsyn som utförs dagligen, veckovis, månadsvis eller kvartalsvis och dessa är 

schemalagda. Dagliga aktiviteter kan till exempel vara att tömma sopor och städa av sin 

arbetsplats. Veckovis kan golvtorkning ske samt att gondolerna som används vid monteringen 

ska blåsas av från damm. Kvartalsvis kan genomgångar av pallar med material ske och så 

vidare.   

 

4.6.4 Effekter av 5S 

Till följd av implementeringen av 5S kan Ytterberg redan se en del förbättringar. Det råder 

mer ordning och reda inom verksamheten, vilket har lett till att problem blir synligare och 

därmed styrs upp på ett annat sätt än tidigare. Genom detta arbetssätt menar han att det införs 

ett kaizen sätt att tänka, där ständiga förbättringar genomförs. Han berättar att anställda som 

har varit borta under en längre tid tydligt kan se de förändringar och förbättringar som har 

skett. Även leverantörer och andra externa parter har upplevt att en helt annan ordning och 

reda nu råder inom verksamheten. Ytterberg berättar att de inom produktionen har gått från 

stationsmontering till en linjemontering och 5S har använts för att så tidigt som möjligt hitta 

eventuella brister på truckarna. Kvalitetskontrollen har genom detta blivit mer en del i 

tillverkningsprocessen. På så vis hittas de flesta felen på produkterna innan de har lämnat 

fabriken vilket i sin tur leder till färre returnerade truckar som skulle ha skapat en kostnad för 

att åtgärda.  

 

Ulmestrand upplever att det är lättare att kontrollera sin arbetssituation om kontoret är städat. 

Han anser att det är lätt att bli stressad om kontoret upplevs som stökigt. Det är nu även lättare 

att hitta hos andra, om det finns behov av det, i och med att en mer standardiserad ordning 

råder. Genom detta arbete har flödet inom verksamheten blivit bättre samt att störningar och 

problem tas bort, vilket givetvis ger effekter men de är svåra att mäta. Christmansson anser att 

det numera är lättare att fortsätta på någon annans arbete om den personen skulle vara borta 

av någon anledning. En arbetsplats ska vara utformad så att det är lätt för andra att hitta den 

information som de behöver även i dennes frånvaro, vilket är en fråga som hon har drivit hårt. 

Alla bör separera dokument och filer så att det är lätt att hitta den information som är allmän, 

på så sätt undviks att någon behöver leta igenom privata saker. Hon anser att det är en viktig 

del av 5S som många ofta missar. Abrahamsson menar att i början av arbetet var det väldigt 

tidskrävande vilket ledde till negativa effekter på verksamheten. I längden anser han dock att 

arbetet har lett till positiva effekter då de har blivit effektivare. Mer arbete blir numera uträttat 

utan att de behöver arbeta hårdare. Det är även lättare att till exempel hitta de verktyg som 



58 
 

behövs då alla verktygstavlorna har märkts upp med tejp. Om något verktyg saknas syns det 

på en gång och åtgärdas. Han tror även att införandet har lett till att verktygens livslängd har 

ökat då det är mindre slitage på dem nu. Tidigare var montörerna inte lika försiktiga med 

verktygen utan det hände att de slängdes på golvet efter användning. Nu har varje verktyg sin 

plats och montörerna hänger tillbaka dem. Det har även lett till att färre verktyg försvinner. 

Genom att bestämma varje saks plats har även antalet saker kunnat minskas. Han berättar att 

sedan papperskorgarnas plats började märkas ut i verkstaden har de kunnat minska antalet 

med cirka femton stycken. Om alla ställer tillbaka sakerna på sin plats, vet alla var de kan 

hitta det som behövs och därmed minskar behovet av ett större antal av dem.  

 

Christmansson menar att införandet av 5S skapar lite av en hävstångseffekt då det även leder 

till en minskning av slöserier. Hon menar att med ytterligare fokus på att minska slöserierna 

skulle ännu större framsteg kunna ske. Dahlgren instämmer med Abrahamsson beträffande att 

verktyg lättare hittas. Han anser även att städningen har medfört positiva effekter gällande 

säkerhetsaspekter. Om olja finns på golvet medför detta en risk för att någon halkar och 

skadar sig. Han upplever att det blir mer trivsamt att arbeta när det råder ordning på kontoret. 

Om en mängd papper ligger framme synligt anser han att det är som svårare att koncentrera 

sig. Om enbart det som han ska arbeta med för tillfället är synligt anser han att det är lättare 

att fokusera. Han berättar även om ett skåp i produktionen som numera har tagits bort till följd 

av arbetet med 5S. I skåpet förvarades saker till förmonteringen av elpaneler och dessa 

användes av flera montörer. Eftersom det inte rådde någon struktur beträffande påfyllnad och 

användning av dessa delar hände det ofta att material tog slut vilket ledde till störningar i 

produktionen. Plötsligt fick de fokusera på att hitta någon som snabbt kunde förse dem med 

de komponenter som fattades istället för att montera. Ibland inträffade det motsatta, en 

överproduktion av dessa delar. All fokus lades på detta vilket gjorde det svårt för dem att 

hinna med det arbete som egentligen hade högre prioritet. De färdiga panelerna kunde även 

bli tvungna att monteras ner igen då de innehöll delar som krävdes någon annanstans. Detta 

påverkade även lagerhållningen eftersom de komponenter som var inmonterade i panelerna, 

istället för att ligga synliga i lagret, fanns i skåpet. Det medförde att ytterligare komponenter 

beställdes trots att dessa fanns hemma om än inmonterade i paneler. Numera är skåpet borta 

och trots att många från början inte gillade idén med att ta bort skåpet är det nu ingen som 

kommer ihåg det, menar han. I produktionen används nu istället rack för förmonteringen som 

gör att det blir mer synligt. Endast de paneler som omedelbart ska användas monteras, vilket 

gör det mer överskådligt att se behovet av delar.  
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4.6.5 Framtida utveckling 

Inom den närmaste framtiden menar Ytterberg att det fortsatta arbetet främst består av att 

behålla och utveckla den nivå av 5S som de redan har. Han menar att då nya saker 

implementeras är det lätt att glömma det arbetet som tidigare gjorts och att gamla rutiner 

kommer tillbaka. Det är viktigt att hålla efter arbetet eftersom det inte kommer att utvecklas 

och förbättras av sig självt. Inom ledningsgruppen genomförs för tillfället en ny pilotgrupp, nu 

med fokus på effektiv hantering av e-post. Ytterberg menar att även detta till viss del har att 

göra med 5S. Det arbetet handlar om att lära sig skriva tydligt och att använda sig av de rätta 

rubrikerna för vad mejlet handlar om. Bland annat ska det i ämnesraden kunna urskiljas om 

det enbart rör information eller om det är något som behöver en åtgärd som personen ska 

utföra. På detta sätt kan mejl behandlas i rätt ordning efter dess betydelse.   

 

4.7 Standardisering 

Enligt Products informationsmaterial innebär standard det idag bästa kända sättet för att utföra 

en uppgift och den kan vara såväl skriftlig som muntlig. Inom Products arbetar de med att 

göra sina standarder tydligare i form av att bland annat göra skriftliga arbetsinstruktioner i 

produktionen, fastställa hur processen med ändringsorder ska gå till då förändringar sker i 

produkterna samt hur produktutvecklingsprocessen ska fortlöpa när nya produkter framställs. 

De arbetar även med att fastställa ett system för att säkra kvaliteten på materialet från sina 

leverantörer samt att standardisera beställningsrutiner vid inköp av material. 

 

Enligt Dahlgren har det inom produktionen inte funnits några monteringsinstruktioner 

tidigare. Detta är något som de arbetar med i dagsläget till följd av standardiseringen. Enligt 

Abrahamsson är det produktionstekniker och montörer som tillsammans har inspekterat och 

kommit fram till vilken metod som är den bästa. Därefter fastställer de att det är på detta sätt 

som de ska arbeta, vilket skrivs ned i instruktionerna som sedan går att finna vid respektive 

produktionslinje. Vidare menar han att detta arbete även har lett till att en bättre kvalitet 

erhålls på truckarna då det inte enbart är det effektivaste monteringssättet som fastställs utan 

även det som är bäst rent kvalitetsmässigt. Det är relativt vanligt att de anställda i efterhand 

har synpunkter på hur instruktionerna kan förbättras, vilket följs upp och om det verkar 

rimligt ändras instruktionerna. I dagsläget råder det en underkapacitet i företaget och några 

anställda ser över dessa instruktioner och letar fel eller andra metoder för hur de kan 

förbättras. Han menar att detta arbete aldrig blir klart utan att det ständigt måste uppdateras. 

Andersson anser att arbetet numera har fått mer struktur, det är i stora drag som innan men nu 
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finns det tydligare riktlinjer och bättre arbetssätt att följa. Han anser att 

monteringsinstruktionerna främst är till hjälp för de som är nyanställda men att de även 

kommer till användning då udda modeller som sällan tillverkas ska monteras.  

 

Andersson berättar att standardiseringar nu även finns för hur kvalitetsavdelningen ska 

bemötas då felaktigt material har levererats till produktionen. Detta inkluderar saker som 

vilket förarbete som ska genomföras innan ärendet skickas vidare. Även Sölvenäs ger 

exempel på hur det standardiserade arbetssättet har implementerats. På inköpsavdelningen 

använder de sig numera av en mall för hur offerter ska utformas samt en gemensam 

uppföljningstyp för hur artiklar ska följas upp. Han menar att tidigare gjorde varje anställd på 

det sätt som denne ansåg var bäst, men att det finns ett sätt som är bättre än de andra och det 

är det som ska användas.  Han anser vidare att de inte är i närheten av att ha ett standardiserat 

arbetssätt för tillfället men att de är på god väg. Ytterberg menar att även sättet att 

kommunicera på har blivit mer standardiserat inom företaget genom införandet av AOS. Det 

finns tydligare spelregler för hur saker och ting ska framföras och på vilket sätt. Detta har lett 

till en bra grund för det dagliga operativa arbetet som i sin tur har blivit tydligare. En annan 

del av standardiseringen är att pärmryggar inom både produktion och tjänstemannasidan ska 

vara märkta på samma sätt och med samma layout hos alla enligt Abrahamsson. Han menar 

att de flesta hade ordning sedan tidigare men att ordningen inte var på samma sätt som den 

standard som nu införs. 

 

4.8 Slöserier 

Peterson anser att slöserier i någon form finns i samtliga organisationer och företag världen 

över. För att ett företag ska kunna överleva idag är det viktigt att de minskar sina kostnader. 

Oplanerade kostnader bör följas upp för att se vad avvikelsen beror på och därmed kunna 

undvika att de uppstår igen, menar han. För att vara konkurrenskraftiga på marknaden är det 

nödvändigt att med samma resurser kunna producera mer vilket kan uppnås genom att 

slöserier minskas eller elimineras. Christmansson berättar att även om slöserierna nämns inom 

AOS, är det främst en annan sak som de lägger stor vikt vid; ”rätt sak i rätt tid till rätt 

kostnad”.  Hon menar att om varje individ strävar mot att göra rätt, då gör alla rätt vilket leder 

till att det blir rätt från alla. Det handlar även om att sätta kunden först i alla lägen, vilket hon 

anser vara ett nytt tankesätt som måste implementeras inom Atlet. Detta då de har gått från att 

vara ett familjeägt företag som medfört ett synsätt hos de anställda att det är ägarna som 

betalar ut lönerna till att nu ändra sitt synsätt mot att vara mer beroende av kunderna. Det är 
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viktigt för alla inom företaget att förstå att de finns där för kundens skull och att om det inte 

finns några kunder kan inga löner betalas ut. Allt arbete som utförs måste därför syfta till att 

vara värdeskapande för kunden.  

 

Ytterberg berättar att när arbetet med AOS inleddes talade de inledningsvis om de sju till åtta 

slöserierna. Tanken var att genom arbetet med 5S och ett standardiserat arbetssätt skulle dessa 

slöserier hittas och elimineras. Han menar att det har med de ständiga förbättringarna att göra. 

Dock tror han att det i dagsläget endast är ett fåtal personer som skulle komma ihåg vad dessa 

slöserier bestod av. Det enda som han anser att de nu arbetar med för att minska sina slöserier 

är de aktivitetsloggar som förs. I dessa fylls det i vad som behöver göras, vem som är ansvarig 

för arbetet och när det ska vara slutfört. Genom att det finns skriftligt kan de gå tillbaka och se 

vad som har gjorts och på så vis anser han att arbetet blir mer effektivt och att slöserier 

därmed undviks.         

 

För Dahlgren innebär slöserier allt som företagets kunder inte vill betala för. Han anser att 

minimering av slöserier inte är något som de arbetar med i dagsläget, utöver de effekter som 

5S har lett till. Han menar att det i produktionslinjen förekommer en del slöserier då bland 

annat montörerna själva åker omkring och hämtar det material de behöver. En syssla som är 

tidskrävande och kan leda till att de blir avbrutna då de träffar andra anställda på vägen. Han 

menar dock att det är individuellt, för vissa fungerar det bra medan andra kan distraheras 

lättare. Även Abrahamsson instämmer i att det för tillfället inte förekommer något aktivt 

arbete med att minska slöserier inom verksamheten. Dock anser han att den ordning och reda 

som numera råder samt ett standardiserat arbetssätt har lett till viss minskning av slöserier. 

Han menar att tidigare kunde tre man montera på tre olika sätt trots att det fanns en metod 

som var bättre än de andra, något som har åtgärdats genom de nya standardiserade 

arbetsinstruktionerna.  

 

Även Andersson anser att något direkt arbete med att minska slöserier inte sker. De brukar 

ibland ge förslag på hur saker kan förbättras till produktionsteknik som de har ett nära 

samarbete med. Det kan till exempel röra sig om att ändra delarnas utformning så att de passar 

till alla truckmodeller och genom detta minska antalet artiklar. Ett annat exempel är att ändra 

sättet för hur material förpackas för att minska skadorna på materialet samt underlätta arbetet 

med uppackningen. Han berättar att det ofta händer att delar som kommer i hundratals ligger 
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”huller om buller” då de kommer från leverantören. Detta innebär en ökad risk för skador på 

materialet samt att det blir mer tidskrävande för dem att packa upp. 

 

Sölvenäs anser att det förekommer slöserier inom tjänstemannasidan av företaget i form av 

överproduktion.  Han menar att mer fokus måste läggas på att göra det som hjälper dem att nå 

sina mål, istället för att arbeta med det som varje person själv känner för. Det handlar om att 

få saker och ting gjorda så att de inte ramlar mellan stolarna och glöms bort. Då de numera 

använder sig av visuell planering är det lättare att se om saker genomförs, den lapp som sätts 

upp kommer att sitta kvar tills den har blivit genomförd. Han menar att det inom Products har 

funnits en tendens till att skjuta upp problem som inträffar istället för att ta tag i det med en 

gång.  

   

4.9 Kaizen inom Products 

Ikeda anser att kaizen, ständigt pågående förbättringar, kan implementeras inom både 

produktion och administration. Han beskriver att det handlar om att alltid fråga varför, fyra till 

fem gånger då ett problem stöts på för att hitta bakomliggande orsak, vilket skapar en cykel 

för förbättring. Vidare menar han att kaizen ursprungligen kommer från Toyota och är väldigt 

populärt inom japanska företag. Ikeda anser att det inte är särskilt stor skillnad mellan att 

arbeta hos Nissan i Tokyo jämfört med att arbeta på Atlet i Mölnlycke. De skillnader han 

upplever att det finns företagen emellan anser han snarare härstammar från företagens skilda 

bakgrund än deras nationalitet. Han menar att stora internationella företag som Nissan, med 

engelska som koncernspråk, präglas mer av internationaliteten än det land som det 

ursprungligen grundats i. Ikeda beskriver att förr i tiden kännetecknades japansk 

företagskultur av att företaget fungerade mer som en familj där ägaren kunde ses som en far 

som tog hand om sina anställda. 

 

Ulmestrand anser inte att Nissans uppköp av Atlet AB har påverkat arbetet med AOS. 

Däremot har en viss påverkan skett på andra områden genom att de har fått lite nya ärenden 

att arbeta med, men i stort arbetar de som tidigare. Även Christmansson framhåller att 

förändringsarbetet inte har påverkats av förvärvet, det har inte kommit något ”the Nissan 

Way”. Hon menar däremot att det numera finns en tydlig uppföljning av fyra mål; vinst, 

produktivitetsförbättringar, kostnadssänkningar och kvalitet. Sölvenäs anser inte heller att 

arbetet med lean inom verksamheten har påverkats utan att det har fortsatt som vanligt. Han 

framhåller att det har varit mycket fokus på kostnader och därigenom inköp sedan Nissans tog 
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över företaget. Han antar att Nissan kommer att ha synpunkter kring hur produktionen inom 

Atlet bör skötas då denna, enligt Sölvenäs, har mycket att utveckla då det kommer till lean 

jämfört med Nissans fabrik i USA. 

 

Peterson beskriver lean som en filosofi vilken handlar om att ett företag ska verka på en plats 

med hjälp av lokala förmågor. Tanken är att företaget om hundra år ska ha en 

kvalitetsproduktion för att gynna samhället. Detta ska de göra genom att tillverka 

kvalitetsprodukter och att bistå med arbete, trygghet och näring till de människor som bor i 

området. Detta ska i sin tur ske genom att företaget ständigt förbättrar sin verksamhet. Han 

menar att det är den grundläggande filosofin bakom lean. Peterson berättar vidare att då Ford 

en gång i tiden erövrade världen med det löpandebandet och massproduktion, kunde inte 

japanerna konkurrera på samma villkor. Anledningen till detta var att de inte hade kapital till 

att köpa samma mängd av utrustning, de var istället tvungna att arbeta med små förbättringar 

och förändringar i ledarskap och organisation. Peterson menar att ledarskapet sätter principer 

och arbetarna utvecklar metoder för att förbättra sig och sitt arbete. Detta innebär inga stora 

revolutioner utan små dag till dag förändringar och därav utvecklades kaizen, ständiga små 

förbättringar. Han anser att de från denna filosofi har utvecklat väldigt skarpa metoder för att 

skapa dessa ständiga förbättringar. Lean, menar han, är en rak översättning av TPS eftersom 

det krävdes en mer amerikansk benämning då det introducerades i USA. Enligt Peterson är 

kaizen en del av lean.  

 

Även Christmansson anser att lean är en västerländsk tolkning av Toyotas produktionssätt. 

Hon framhåller att då försök görs för att förklara varför Toyota är så framgångsrikt sätts det 

ibland likhetstecken mellan Toyota och ett antal verktyg. Då inkluderas ofta kaizen, visuell 

planering, 5S och standardiserade arbetssätt som de verktyg som används. Problemet med 

sådana begrepp som kaizen och lean är att de kan ha många olika innebörder. Hon förklarar 

att den japanska innebörden av ordet är att arbeta med att ta små steg som tillslut gör att det 

blir en stor, märkbar skillnad. Kaizen är centralt i lean och även inom Toyotas sätt att arbeta. 

Det handlar om att hela tiden försöka bli bättre inom samtliga områden. Detta är något som 

Toyota har arbetat framgångsrikt med under 40-50 års tid. Ett framgångsrikt 

produktionssystem likt Toyotas är inte någonting som utvecklas över en natt. Christmansson 

förklarar vidare att det finns en angreppsplan för Atlets AOS-arbete som JMAC tagit fram. 

Planen innebär att de successivt ska ta fram olika verktyg varav kaizen är en av de metoder 

som ligger längre fram i tiden. Även Ytterberg nämner kaizen som något de ännu inte har 
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börjat tillämpa. Han poängterar att de för att kunna börja med de här små förändringarna 

måste sätta standarden först. Han anser att 5S och standardiserat arbetssätt är två grundstenar 

för detta. För att kunna införa kaizen krävs det att ett ”golv” först har lagts för att undvika 

oordning menar Ytterberg.  

 

Peterson anser att många västerländska företag är alltför fokuserade på stora strategier och 

negligerar de många små problem som uppstår. Han menar att detta leder till en punkt där det 

blir så problematiskt att företaget måste struktureras om för att klara av situationen. Detta sker 

många gånger genom att en grupp experter tillsätts för att lösa problemet i PowerPoint. Då 

experterna själva inte är drabbade av problemet, men trots det ska finna en lösning på detta, 

innebär det att lösningen inte är förankrad bland de människor som ska använda den. Det 

läggs därför mycket ledarskapskraft på att lösningen ska användas och många gånger faller 

den helt eller delvis i glömska efter ett tag. Verksamheten går sedan vidare som vanligt fram 

tills nästa kris som kräver ytterligare en omstrukturering. Peterson menar att det japanska 

sättet istället lägger fokus på att ständigt fånga upp små avvikelser inom verksamheten. 

Ledningen arbetar för att de anställda ska följa principen att små avvikelser ska fångas upp, 

premieras och lösas av de som drabbas av dem. Som exempel nämner han att en person som 

står och sköter en tryckpress är expert på den och hör ifall den går som den ska eller inte. En 

VD som är i verkstaden och talar om för denne hur tryckpressen ska skötas passar inte in i 

detta synsätt. Däremot bör ledningen kräva och uppmuntra att den som arbetar vid 

tryckpressen ska sköta den samt att tid för detta avsätts. Det handlar om att uppmuntra 

ständiga förbättringar. Peterson menar att det är det här som är kaizen, små förändringar som 

är förankrade i verkligheten. Han framhåller det som troligt att om en japansk chef tillfrågas 

beträffande vad som är dennes viktigaste uppgift skulle svaret bli att bygga mod i 

medarbetarna så att de vågar flagga en avvikelse. Det handlar om laganda och respekt för 

arbetarnas insatser samt deras förmåga att genom uppmärksammandet av avvikelser förbättra 

för gruppen. Sölvenäs menar att planen är att hela Products så småningom ska införa ständiga 

förbättringar i verksamheten. Ytterberg berättar att de inom Products arbetar med att utveckla 

sin förslagsverksamhet. Tanken är att det ska bidra till att införa ständiga små förbättringar.  
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4.10 Knowledge Innovation – Visual Planning (KI-VP) 

4.10.1 Introduktion 

Peterson berättar att tjänstemannasidan på Products tillämpar visuell planering med hjälp av 

en metod som kallas KI-VP.  Detta är en av de metoder som JMAC främst använder för att 

hjälpa sina kunder att arbeta mer lean-inriktat. Han förklarar vidare att KI-VP är en relativt ny 

metod som togs fram i samarbete mellan JMAC och Toyota på tidigt 90-tal. KI-VP blev känt i 

Sverige först 2002, enligt Peterson. Då metoden fortfarande är väldigt ny finns inte mycket 

kunskap om den, vilket gör att den är svårförklarad i Sverige menar han. Detta är något som 

även Christmansson är inne på då hon framhåller att de inte är särskilt vanligt att arbeta med 

KI-VP.  

 

4.10.2 Visual Planning(VP) i praktiken 

Christmansson berättar att KI-VP har införts på tjänstemannasidan inom Products i två 

omgångar. Första utbildningsomgången började hösten 2007 och var klar i februari-mars 

2008. Resterande grupper påbörjade sin utbildning strax därefter och blev färdiga i november 

samma år. Peterson förklarar att första steget, vid införandet av KI-VP i en grupp, är en två 

dagars ”kick-off”. Då upprättas bland annat en klagomur där samtliga deltagare får skriva upp 

vad de tycker hindrar och stör gruppen från att nå sina mål och förväntade resultat på lappar 

för att sedan sätta upp dem på väggen. Peterson uppskattar att det brukar bli cirka 50-70 

stycken lappar som sedan används för att göra en så kallad ”Devil’s cycle” eller ond cirkel. 

Det blir gruppens första uppgift att knäcka sin onda cirkel och detta fungerar som en start för 

gruppens KI-VP arbete. Ulmestrand berättar att de på sin ”kick-off” först listade problem som 

de alltid ansåg sig ha och som ständigt skapar problem och ineffektivitet. Därefter fick de 

välja ut de värsta problemen för att sedan få i uppgift att lösa dessa på egen hand eller i grupp.    

 

 

   Figur 4, KI-VP tavla (Trucksvärtan, december 2008) 
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Peterson beskriver att KI-VP fungerar genom att varje grupp har sin egen KI-VP tavla på 

väggen där de planerar sin verksamhet. Ytterberg förklarar att planeringen på tavlan är 

indelad i tre olika perspektiv. Korttids, med en tvåveckorshorisont, mellantids, som avser åtta 

veckor samt långtids, som ligger två år framåt i tiden. Peterson menar att gruppens leveranser 

som ligger långt fram i tiden planeras in på långtidsdelen av tavlan för att sedan delas in i 

mindre leveranser som måste hållas för att de slutgiltiga inte ska bli försenade. Därefter 

planeras vem som ska göra vad ner på individ- och veckonivå. Christmansson beskriver att 

varje medarbetare har en rad där det anges vad denne ska göra för att nå gruppens mål. 

Peterson berättar hur till exempel ett projekt som ska vara klart ett visst datum kan ses som 

beståendes av en mängd delleveranser. Han definierar begreppet leverans på följande sätt: ”En 

leverans är när man uppfyller en överenskommelse, ett åtagande till någon.” Han menar att 

det kan vara svårt att få tjänstemän att se sitt arbete på det sättet, det vill säga att dela upp ett 

projekt i mindre leveranser. Vidare poängterar han att arbetet måste delas in i små leveranser 

så att inte allt görs på sista dagen. Peterson poängterar att det är svårt för många att dela in ett 

projekt eller dylikt i mindre leveranser och avsätta tid i planeringen för utförandet av var och 

en. Enligt honom är denna typ av planering ett viktigt redskap för att kunna se om leveransen 

kommer att bli klar i tid. Ytterberg beskriver, även han, att vissa i början av arbetet med KI-

VP hade svårt med att bryta ner projekt på detta sätt och inte enbart i antal timmar projekt. 

Anledningen, menar han, var att de inte var vana vid att se projekt som en rad mindre 

leveranser och planera utifrån dessa. Han förklarar att det tog ett tag att lära sig tänka på detta 

sätt men tror inte att det är någon på konstruktion som skulle vilja vara utan KI-VP idag. 

Ytterberg förklarar att de i hans grupp enbart planerar in sex timmar av åtta varje dag då det 

alltid sker oförutsedda saker. Skulle åtta timmar vara inplanerade spricker planen direkt. Det 

gäller att ha lite tid över för ”bruset”, de småsaker som oförutsett dyker upp och måste fixas. 

Christmansson menar att det med hjälp av KI-VP ges en helhetsbild av vilka olika leveranser 

en grupp har samt hur dessa olika målleveranser ska klaras av. Arbetstiden bryts ner så att den 

används till saker som säkrar att leveranser utförs i rätt ordning. Hon menar att det handlar om 

att synliggöra planering och att klara av att planera olika aktiviteter. Inte bara mål utan även 

det arbete som behöver göras för att säkerställa att gruppen klarar dessa mål.  

 

Ytterberg beskriver att det hålls morgonmöten varje dag inom respektive tjänstemannalag där 

de går igenom vad varje person ska göra under dagen. Peterson framhåller att mötet är viktigt 

i KI-VP och att det ska vara strukturerat och enbart fokusera på avvikelser, vilka leveranser 

som inte kommer att hinnas med, kritiska punkter och så vidare. Han menar att det går att få 
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väldigt effektiva möten ifall deltagarna är förberedda och ett möte som tidigare tog 90 minuter 

kan klaras av på 25 minuter.  

 

4.10.3 Planering med hjälp av lappar 

Peterson beskriver att planeringen sker genom att post-it lappar i olika färger sätts upp på 

tavlan. Olika färger används beroende på vad en lapp betyder. KI-VP är väldigt enkelt utifrån 

den synvinkeln att det är lappar som sätts upp på en vägg för att planera arbetet. Peterson 

förklarar att KI-VP:s enkelhet ofta gör att metoden ifrågasätts då de först börjar arbeta med 

den på ett företag och beskriver detta dilemma på följande sätt:  

 

”… många kan tycka, det är något vi behöver övervinna i början, att det är för banalt. Vi 

behöver en dator, en IT-lösning skall lösa våra stora bekymmer. Det här är papper på 

väggen, det ägnar man sig åt på dagis.” 

 

Men Peterson framhåller att när en grupp arbetar framför en vägg på detta sätt kan samtliga se 

innebörden av sin planering och på så sätt upptäcks de logiska glappen. Han menar att 

gruppen även får samsyn, att ledarskapet tvingas fram samt att det för med sig en rad effekter 

som är omöjliga att föreställa sig utan att arbeta visuellt. Enligt Christmansson är den stora 

skillnaden och fördelen, jämfört med andra planeringsverktyg hon kommit i kontakt med 

tidigare, att det inte enbart avser att planera när något ska vara klart utan även det arbete som 

krävs för att bli klar. Som ett exempel nämner hon att det inte enbart är mötet som ska 

planeras in utan även tid för att göra förberedelserna till mötet. Ytterberg menar att det med 

hjälp av KI-VP blir väldigt tydligt vad var och en ska göra, vad som förväntas av dem. Han 

anser att det är bra både för medarbetaren och för chefen att de båda tydligt ser vem som ska 

göra vad. KI-VP leder till att individen får en överblick över vad denne ska göra, samt hur den 

ligger till i tiden. Peterson framhåller att då det syns vad varje medarbetare gör och inte gör så 

krävs det att denne kan stå för vad den säger i mycket större utsträckning. Det går inte att 

klaga på en alltför tung arbetsbelastning om dessa leveranser inte kan sättas upp på en rad så 

att de syns. Han menar att detta är något som många uppfattar som ett hot medan andra ser det 

som en fördel. Vidare betonar han att det visuella även lockar fram ledarskapet genom att det 

som chef inte fungerar att sitta inne på sitt kontor och ”gömma sig”.  
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4.10.4 Knowledge Innovation (KI) i praktiken 

Peterson förklarar att KI-VP inte enbart är ett verktyg för att planera verksamheten, Visual 

Planning, utan även att verktyg för att belysa problem, Knowledge Innovation. Även 

Christmansson beskriver hur KI-VP består av två delar, ”två verktyg i ett”. KI-delen, menar 

hon, innebär att arbeta med problem, det vill säga saker som stör eller försvårar och förhindrar 

arbetet. Peterson förklarar att detta görs genom att det finns en ”issue board” eller tavla för 

kritiska punkter. På denna tavla kan medarbetarna sätta upp lappar med problem som de anser 

finns inom verksamheten. Det kan vara allt från små saker till stora organisatoriska problem. 

Christmansson anger att det till exempel kan vara att någon behöver hjälp eller vill ha en 

leverans. Det kan även handla om att någon ser att någonting behöver utföras men inte vet 

vem som ska göra det. Vem som helst kan sätta upp en lapp på inboxen, både medlemmarna i 

gruppen som äger tavlan eller någon från en annan grupp. Meningen inom både produktion 

och på kontorssidan är att problem ska lösas på lägsta nivå, om det inte kan lösas på en nivå 

lyfts det till nästa nivå och så vidare. Hon anser att det är samma sak med kritiska punkter. Att 

det kommer upp kritiska punkter, menar Christmansson, ska ses som positivt då det är detta 

som driver förändringsarbetet genom att de ger en möjlighet att få det bättre. Om dessa inte 

kommer upp kommer de att fortsätta att göra arbetet lika krångligt, besvärligt eller 

förhindrande. Då en leverans blir flyttad eller omplacerad tre gånger blir det automatiskt en 

kritisk punkt. Anledningen till detta är att det ska finnas kontroll över att saker inte bara skjuts 

på framtiden. Det kan handla om till exempel sena leveranser, resursbrist och bristande 

kommunikation.  

 

Ulmestrand anser att det finns kaizen med i arbetet beträffande att fånga kritiska punkter eller 

problem som uppstår och som stör inom VP. Han anser att det sker genom att de lyfter fram 

och tvingar fram lösningar eller aktiviteter och om det inte funkar inom teamet så lyfts det till 

nästa nivå. Han menar att det inom KI även finns en del kaizen men att det dessutom handlar 

om att lära sig planera rätt och att detta blir uppenbart genom att lappar sätts upp ifall allt inte 

hinns med. Genom att redovisa för de andra i gruppen vad som har gjorts tvingas var och en 

att lära sig planera rätt. Han menar att det inte går att stå där varje morgon och redovisa att 

leveransen missades även idag. Det jobbigt för många i början, att uppleva att felplaneringar 

leder till missade leveranser hela tiden, det är stressande innan man hittar rätt. Ytterberg 

förklarar att om en leverans är satt till en viss vecka och den missas är tanken att varje individ 

i gruppen ska göra en PDCA-snurra. Den behöver inte skrivas ner utan det handlar mer om att 
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tänka efter själv. Det leder till att medarbetarna till nästa gång vet att en viss sak tar längre tid 

än vad som först antogs och lär sig på så sätt att planera in rätt tid för en leverans.  

 

Peterson framhåller att på en inbox-tavla hos en konstruktionsgrupp skulle det kunna tänkas 

att enbart ämnen som skruvar och muttrar skulle behandlas. Men han uppger att minst 80 

procent är människorelaterade och har med den kringliggande organisationen att göra. De 

problem som sätts upp behandlas på nästa möte där det bestäms vem eller vilka som ska 

ansvara för lösningen av problemet samt när det ska vara klart. Detta gör det möjligt att ha 

översikt över problemen och kunna följa upp hur arbetet med dessa går. Han förklarar att 

enbart den person som satt upp en lapp med ett problem får ta ner den då han eller hon anser 

att det är löst. Detta är en av de grundläggande principerna inom KI-VP. Peterson uppskattar 

att den visuella planeringen, VP, är 10-20 procent av arbetet och att KI, Knowledge 

Innovation, är allt det andra som lockas fram. Han menar att det är omöjligt att ha KI utan att 

ha VP. Det går inte heller att tro att den här tavlan kan vara framme i 12-15 veckor för att 

sedan tas ner och tro att man fortfarande ska kunna ha KI. Det riskerar då att falla i glömska, 

poängterar han. 

 

4.10.5 Effekter 

Peterson framhåller att det är det faktum att KI-VP är en visuell metod som är dess främsta 

styrka. ”Det är en otrolig sprängkraft i att visualisera saker och ting.” Han förklarar att han 

fortfarande blir förvånad, trots att ha arbetat med detta i snart tre år och gör det flera gånger i 

veckan. Förvånad över vad som verkligen händer då en grupp ingenjörer som har avancerad 

teknik till sin hjälp tar vanliga papperslappar och sätter upp dessa på väggen. Hur förvånade 

de själva blir över vad de håller på med, hur dålig kommunikation de har med sin omvärld 

och hur mycket ickevärdeskapande arbete de utför. Han menar vidare att det är en anledning 

till att många stora företag har problem idag, att de har vänt ryggen åt sin kärnverksamhet 

alltför länge. Han förklarar detta genom att rita en linje mellan två punkter, kundefterfrågan i 

ena änden och kundtillfredsställelse i den andra. Att göra den vägen så kort som möjligt, 

menar han att japanerna har blivit bäst i världen på. Anledningen till detta är att de efter andra 

världskriget hade så lite kapital att de var tvungna att först sälja en bil, sedan köpa 

komponenterna och sätta ihop den. Då var de tvungna att vara tidseffektiva i sin produktion 

och genom detta utvecklades de här metoderna.  
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Christmansson menar att hon är lite part i målet då det kommer till frågan om vilka positiva 

effekter hon tycker sig se med KI-VP. Hon var inte heller med från början och kan därför inte 

jämföra med hur det såg ut tidigare. Däremot kan hon se hur hon tycker det fungerar samt vad 

som hänt under det halvår som hon varit anställd. Det som Christmansson framhåller som 

väldigt märkbart är att de förflyttar sig i vilket tidsperspektiv de arbetar med. Det är väldigt 

tydligt i grupper som börjar arbeta med KI-VP att de pratar mycket om vad de gjorde igår 

eller förra veckan och inte tittar lika mycket framåt. Hon anser att detta är något som 

förändras allteftersom arbetet med metoden fortskrider. Efter ett tag handlar det istället om att 

titta framåt och att redan på förhand kunna se om gruppen kommer att hinna med leveransen 

nästa vecka eller inte. Peterson beskriver att det är vanligt att företag först efter sex till sju 

veckor börjar arbeta framåt istället för bakåt. Även han framhåller att det blir väldigt tydligt 

med en KI-VP-tavla om de arbetar framåt eller bakåt. I början syns det att de flesta arbetar 

bakåt, de löser saker som redan är försenade och står ständigt och säger att ”jag hann inte”. 

Efter fyra till sex veckors arbete med metoden kan de istället säga att de inte kommer att 

hinna, vilket är stor skillnad om de ska leverera till en kund. Christmansson berättar att det är 

mycket diskussioner beträffande om medlemmarna kan hjälpa varandra inom gruppen. Om 

det till exempel är någon som har mycket att göra kan chefen hjälpa genom att ge extra 

resurser. Peterson menar att det är först efter dessa inledande sex veckor som 

gruppmedlemmarna kan börja se att det utförs en hel del saker som ingen har någon nytta av. 

Det är först då som det värdeskapande arbetet kan skiljas från det ickevärdeskapande, anser 

han. 

 

Ulmestrand framhåller att innan införandet av KI-VP fanns det inom Products inget system 

för att planera de mindre aktiviteterna och följa upp dem. Det var enbart för de stora sakerna 

och projekten som de hade en process de följde. Han menar att de, med hjälp av KI-VP, nu 

har kontroll över alla delar och vad som händer, även på de mindre ärendena. Detta har även 

lett till att cheferna fått en bättre inblick än tidigare då alla satt med sitt eget arbete på 

kontoret. Ytterberg framhåller, förutom att de numera har ett helt annat tempo i 

beslutsprocessen, att det har blivit tydligare för både honom som ledare och medarbetarna hur 

det går för de andra i gruppen. Det skapas en översikt vad de arbetar med. Det är något som 

kan vara svårt för en chef att se då medarbetarna har planeringen i sin egen agenda, men när 

det planeras på väggen där alla ser det syns det tydligt om timmarna inte räcker till. Detta 

leder till att chefen har möjlighet att se ifall det behövs extra resurser i ett projekt eller om 

arbetet behöver omfördelas. Han menar att det kan upplevas som negativt att chefen ser exakt 
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vad medarbetaren gör. Det blir kanske väldigt tydligt att någon inte gör så mycket vilket kan 

leda till att denne känner sig utpekad. Men i det stora hela ser han bara positiva saker med 

systemet och tror att majoriteten av de som arbetar med KI-VP tycker att det är bra. Han 

framhåller att de nu har börjat komma så pass långt i processen att de vågar säga till ifall de 

känner att de inte kommer att hinna med en leverans utan behöver hjälp. Eller det motsatta, att 

de säger till att de har tid över ifall det skulle behövas hjälp på annat håll. Han poängterar att 

det är en personlig resa som ska göras och att alla inte har kommit dit ännu. Om de kommer 

dit har de en helt annan organisation som fungerar betydligt bättre, menar han.  

 

Ulmestrand framhåller att det för hans del numera finns ett mer strukturerat sätt att ta hand om 

störningar, problem och avvikelser i organisationen och att det framförallt är genom kritiska 

punkter. Ifall det är något som han vill kolla upp är det bara att gå till tavlan eller närvara vid 

ett möte för att bli insatt. Om det är något som teamen inte klarar av själva vet han att de 

kommer och frågar. Han menar att detta arbetssätt gör att han som chef nu har betydligt bättre 

inblick i de problem som finns än tidigare. Även om det inte innebär att problemen är lättare 

att lösa för det. Men det är bra att det finns en struktur för att ta hand om det, sortera det och 

tvinga fram det så att det inte bara kan försvinna. Genom regeln att det bara är den som har 

satt upp en lapp med en kritisk punkt som får ta ner den säkerställs att det inte är någon som 

bestämmer att ”nu skiter vi i det här” och tar ner den. Den som har rest frågan måste 

godkänna att den är klar och först då tas lappen ner.  

 

4.11 Daglig styrning 

Ulmestrand berättar att daglig styrning tillsammans med 5S och KI-VP är de verktyg och 

metoder som Products främst har satsat på när det gäller införandet av lean inom 

verksamheten. Även Ytterberg framhåller de här tre som de stora delarna i AOS. 

Abrahamsson förklarar att de metoder av dessa tre som används i verkstaden är 5S och daglig 

styrning. Ulmestrand beskriver daglig styrning som en minivariant av KI-VP. Även denna 

metod handlar om att, liksom KI-VP, få en överblick över planeringen men han menar att den 

del som innefattar ständiga förbättringar saknas inom den dagliga styrningen. Problem som 

kommer upp löses för dagen, men när det handlar om större systemfel finns det ingen metod 

för hur dessa ska hanteras. Det faktum att det inom daglig styrning fattas ett system 

motsvarande de kritiska punkterna inom KI-VP med lappar som någon måste följa upp är 

något som diskuteras, menar Ulmestrand.  
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Abrahamsson förklarar att den dagliga planeringen i verkstaden sker med hjälp av visuella 

tavlor där planering och uppföljning sker. Dels har varje lag en egen tavla och dels finns en 

stor tavla för hela verksamheten. De olika delar som presenteras på tavlan är till exempel 

status där antalet tillverkade truckar anges, innevarande respektive föregående vecka, samt om 

några är sena mot plan eller sena mot kund. Några ytterligare delar på tavlan som 

Christmansson beskriver behandlar arbetsmiljö, kvalitet, orderläge, material och 

produktionsplan.  Abrahamsson förklarar att det så kallade Gröna Korset på tavlan ger en 

månadsöverblick beträffande eventuella tillbud och skador inom produktionen. En dag där 

inga olycksfall skett markeras med grön färg, tillbud med gul och olycksfall som innebär att 

sjukhus eller annan vård måste uppsökas markeras med rött.   

 

Christmansson beskriver vidare den dagliga styrningen som beståendes av en rad korta möten 

där de olika delarna inom produktion går igenom sin verksamhet. Klockan 08.15 hålls det 

första mötet där samtliga produktionsledare stämmer av med materialplanerare från inköp 

samt planerare, kvalitetsstöd och produktionsstöd från sitt lag. 08.40 har sedan 

materialplanerare och inköpare ett möte för att se över materialläget. Sölvenäs förklarar att de 

på mötet följer upp de orderrader som inte är i tid, det vill säga material som inte har anlänt 

från leverantörer i tid. Detta sker genom att leverantören kontaktas via telefon senast klockan 

tolv den efterföljande dagen. Han berättar att under de 14 månader som de har arbetat aktivt 

med att följa upp sena materialleveranser på detta sätt, har leveransprecisionen ökat från 82 

procent till 98 procent. Listan på antalet sena orderrader ligger i dagsläget på cirka 30-40 

rader jämfört med omkring 700 rader för 14 månader sedan. Christmansson menar att tydliga 

positiva effekter kan ses till följd av det arbete som har genomförts av inköpsavdelningen. 

Hon menar att det för ett halvår sedan ständigt rådde materialbrist i produktionen och att de 

ständigt var tvungna att planera om. Som det ser ut i dagsläget finns allt material hemma 

vilket leder till att produktionen fungerar i större utsträckning. Vidare förklarar Christmansson 

att det inom produktion slutligen hålls ett fabriksmöte klockan 09.00 varje morgon där de 

ansvariga för respektive avdelning såsom material, Products ledningsgrupp samt 

representanter för varje lag medverkar. Syftet med dessa möten är att stämma av hur läget ser 

ut i produktion. På mötena avhandlas hur förutsättningarna ser ut för dagens produktion, hur 

många truckar som är beställda, om allt material som krävs finns, om någon är sjuk och så 

vidare. Det tas även upp hur det gick föregående dag samt om det finns några eventuella 

störningar inom de närmsta dagarna som kan komma att påverka produktionen.  
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Ytterberg framhåller som en fördel att de redan klockan 09.00 vet om det finns några problem 

inom produktionen beträffande frånvaro, materialbrister eller andra tekniska problem och vad 

som behöver göras. Eftersom representanter för samtliga delar inom Products är med kan de 

även fatta beslut och hitta lösningar snabbare med hjälp av detta möte. Andersson förklarar att 

han nog är den enda i sitt lag som varit med under hela processen. Han är först med på 

avdelningsnivå klockan 08.15 för att sedan ta med den informationen till fabriksmötet klockan 

09.00. Detta anser han ger honom en bättre inblick i att saker och ting verkligen följs upp. 

Vidare berättar han att de ibland har ett extramöte klockan 11.00 om det behövs för att få svar 

på något som uppkommit under de tidigare mötena men som inte kunnats besvaras direkt. 

Andersson menar att det är bra att det är tydligt på så sätt att om svar inte kan ges på mötet 

klockan 09.00 så ges det istället klockan 11.00, att det finns en deadline. Tidigare då det inte 

var lika tydligt för alla vad som sker fanns det en tendens att avdelningarna skyllde ifrån sig. 

Han menar att samtliga avdelningar nu arbetar åt samma håll och det faktum att till exempel 

inköparen är med på mötet gör att eventuella frågor kan ställas direkt till denne. Detta leder 

till mindre spring i korridorerna för att finna svar samt att det är bra att ha ett ansikte på 

personen i fråga. Han ser det även som en fördel att mötena hålls på stående fot i verkstaden 

och att informationen på tavlorna på så sätt finns tillgänglig för alla de som den berör. Även 

Abrahamsson nämner just tillgängligheten som något positivt och upplever att de anställda 

tittar på tavlorna lite då och då.  
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5. Analys 

I denna del analyserar och sammanställer vi de resultat som har framkommit utifrån vår 

referensram och empiri. Här presenteras tolkningar av dessa tillsammans med kommentarer 

och resonemang. 

 

5.1 Kärt barn har många namn 

Under denna uppsats gång har vi kommit i kontakt med ett flertal olika begrepp då 

information om kaizen söktes. Den första problematiken vi stötte på var att försöka definiera 

vad kaizen är, ett begrepp, en metod, en strategi, ett verktyg, en filosofi eller ett arbetssätt? 

Kärt barn har verkligen många namn. Efter insamlandet av referensram samt empiri är vi 

numera övertygande om att en gemensam definition inte kan hittas utan att det är en 

tolkningsfråga som är beroende av i vilket sammanhang kaizen stöts på. Trots detta anser vi 

oss ha funnit en entydig översättning på själva ordet kaizen i form av ständig förändring till 

det bättre. Detta är en översättning som samtliga källor har gett uttryck för, dock med viss 

marginell variation då japanska ord anses vara svåra att översätta ordagrant. 

 

Då, till att börja med, definitionen av kaizens inte var helt entydig kom vi sedan till insikt att 

oberoende av vad man valde att kalla det för fanns det även mängder med olika sätt för hur 

det har tolkats av författare, intervjuade personer och andra involverade. Ett flertal variationer 

finns beträffande hur det kan användas, vad dess syfte är och hur det kan uppnås. Ämnet är 

väldigt diffust och består av ett flertal metoder och verktyg men även till stor del av en viss 

mentalitet och attityd. De konkreta delarna verkar inte få samma genomslagskraft för sig 

själva utan bör stöttas av de mer filosofiska tankarna som omger dem och vise versa, anser vi.  

 

Utifrån de studier som vi nu har gjort, både teoretiskt och empiriskt, har vi skapat oss en 

uppfattning om hur vi anser att kaizen och dess delar förhåller sig till varandra. I en del 

aspekter håller vi med vår referensram, medan vi i andra aspekter har åsikter som skiljer sig. 

Detta gäller även den empiriska information som har insamlats. Inledningsvis fokuserade vi 

på kaizen som begrepp och försökte förstå dess innebörd utifrån dess japanska ursprung där 

en mentalitet av ständiga förbättringar och förändringar är en del av samhället. Det har i och 

med dess djupt rotade ursprung även satt sina spår inom det japanska affärslivet. Detta har 

yttrat sig i att företag för att kunna bli framgångsrika måste arbeta med ständiga små 

förbättringar i motsats till mer abrupta förändringar som anses vanligt förekommande i väst. 
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Praktiskt genomförande av detta är användning av ett antal metoder eller verktyg som 

implementeras i verksamheten och som därmed leder till att dessa små och ständiga 

förbättringar sker. 

 

Under vår insamling av empiri möttes vi av en annan uppfattning om kaizen. I Atlet AB:s 

division Products implementeras för närvarande en form av lean production. Ett flertal 

verktyg och metoder har fastställts som ska användas för att praktiskt kunna göra denna 

övergång i verksamheten.  

 

5.2 Lean production och the Toyota Production System 

För att förstå den koppling som Products, i samarbete med JMAC, har gjort mellan deras 

version av lean production och kaizen krävdes det att vi läste in oss och skapade en förståelse 

för lean production. Ett tredje begrepp tillkom i ett redan komplicerat samband, nämligen det 

system som företaget Toyota utvecklat och blivit kända för utöver sina bilar, the Toyota 

Production System (TPS). Vissa författare och intervjuade har varit av uppfattningen att 

kaizen, lean och TPS är i stort sett synonyma medan andra hävdar att kaizen är ett verktyg 

som används inom de båda sistnämnda. Vilka än åsikterna är om detta står en sak klart för 

oss, det finns ett starkt samband mellan de tre begreppen som måste belysas. För att kunna 

förstå kaizen och dess innebörd anser vi att en viss kunskap angående TPS och lean 

production är nödvändigt. Sannolikheten för att stöta på ett av begreppen, utan att något av de 

andra nämns, anser vi vara väldigt liten.  

 

Lean och TPS ges, som tidigare nämnts, ofta en synonym innebörd. Från den litteratur som vi 

har studerat anser vi oss ha kunnat utläsa att lean snarare är den västerländska tolkningen av 

TPS. Då systemet skulle exporteras för att sedan implementeras i västerländska företag 

krävdes det att den omarbetades och fick ett nytt namn för att den skulle få genomslagskraft, 

detta är något som även Peterson beskriver.  

 

5.3 Vår förståelse av begreppet kaizen  

Ett antal författare anser att kaizen är en del inom TPS, ett sorts verktyg för att uppnå deras 

effektiva produktion. Vår uppfattning om kaizen skiljer sig dock något. Kaizen anser vi är det 

övergripande syftet, målet med den verksamhet som man vill utveckla. Kaizen och ständiga 

förbättringar är det som eftersträvas och detta implementeras i företaget genom bland annat de 

14 olika principer som tillämpas inom TPS. Vi anser att TPS till viss del utvecklades för att 
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konkretisera den diffusa bild som råder kring kaizen. Systemet skapades och skrevs sedan ner 

i ett försök att kunna beskriva vad som hade lett till företagets framgångar genom tiderna. Vi 

anser att den västerländska mentaliteten ofta är mer fokuserad på att hitta konkreta orsaker till 

ett företags framgång, det krävdes därmed en dokumentation av det system som utvecklats 

genom det kaizen förespråkar. Vi tror att det knappast är ett sammanträffande att den person 

som har ägnat mest tid åt att studera fenomenet och även skriva en bok om det kommer från 

det stora landet i väst. Att Toyotas och andra japanska tillverkande företags framgång 

härstammar från en viss rådande mentalitet ansågs säkerligen för abstrakt och kunde därmed 

inte exporteras med syfte att användas i det egna landet för att ge dessa företag en möjlighet 

att konkurrera med japansk tillverkning. Dessa tankar var därför nödvändiga att formulera så 

att de var förståliga för andra och blev mer konkreta. Vi anser, att även om TPS består av ett 

antal verktyg och metoder som förbättrar produktionsprocessen är det de bakomliggande 

tankegångarna som är anledningen till att dessa skapats. Vi anser inte att kaizen är ett verktyg 

inom TPS utan snarare den mentalitet som genomsyrar systemet.  

 

5.4 AOS-paraplyet vs. Kaizen-paraplyet 

Genom de illustrationer som vi presenterat i denna studie kan tydliga likheter, men även 

skillnader, ses mellan Atlets eget paraply som sammanfattar deras tankar om AOS och det 

som Imai (1991) benämner kaizen-paraplyet. Gemensamt för dessa figurer anser vi är att de 

båda ses som ett paraplybegrepp. Detta innebär att under ett övergripande yttre kan ett flertal 

mindre delar hittas. De båda har ett mål med sin verksamhet, i Imais fall anser vi att målet är 

kaizen vilket vi tolkar som en verksamhet som genomsyras av dessa tankar och detta sätt att 

arbeta. I Products fall är det övergripande målet AOS, som de har utformat som sin tolkning 

av lean production och, i förlängt perspektiv, deras mål i form av en mission. I båda fallen 

finns, under det övergripande målet, olika verktyg för hur detta ska bli möjligt att uppnå.  I 

Products fall kan inte kaizen utläsas från denna figur men Christmansson och andra inom 

divisionen menar att genom att arbeta med dessa metoder kommer så småningom kaizen att 

kunna implementeras. De ser kaizen som ett delmål som erhålls då olika metoder har 

implementerats medan vi ser det mer som den genomgripande tanken för samtliga verktyg.  

 

De personer som vi har intervjuat anser med andra ord att genom att implementera olika 

verktyg och metoder i sin verksamhet kan delmålet om kaizen och ständiga förbättringar 

uppnås. Vi anser dock att kaizen är den övergripande mentaliteten som är fastställd från 

början. Kaizen, ständiga förbättringar, är något som företag bör sträva eller strävar efter i sin 
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verksamhet. Genom de ständiga förbättringarna utvecklas verksamheten konstant vilket leder 

till en ständig process där förändringar till det bättre sker. Om ett företag lyckas implementera 

detta i sin dagliga verksamhet säkrar de sig mot en avstannad utveckling. Detta skulle annars 

ha kunnat leda till att företagets resultat drabbas negativt då de inte effektiviserar sig och 

därmed får problem med att konkurrera på marknaden. Genom de olika verktyg som används 

och som finns under Imais kaizen-paraply försäkrar företagen sig om att ständiga förbättringar 

och granskningar av verksamheten sker. Det är genom implementering av verktyg som 

helheten kaizen uppnås, menar vi. Vi ser kaizen som ett mål medan Products ser kaizen som 

ett medel. 

 

5.5 Kaizen inom Products 

Genom tidigare resonemang anser vi att Atlets implementering av kaizen-som-medel i sin 

verksamhet sker på följande sätt. Efter att det övergripande målet har fastställts i form av den 

mission som de vill uppnå, bestäms med vilka metoder eller verktyg som detta ska ske. Dessa 

verktyg och metoder sammanställs under deras angreppsplan som sedan får namnet Atlet 

Operations System (AOS). En del under denna angreppsplan är kaizen-som-medel som ska 

uppnås genom att i framtiden forma förbättringsgrupper. Veckovis ska dessa grupper samlas 

för att diskutera om några förslag finns på hur verksamheten kan förbättras, om dessa är 

praktiskt genomförbara samt vilka de önskade effekterna av dem är. Genom denna metod 

planerar Products att implementera kaizen-som-medel i sin verksamhet. Vidare anser de att det 

inte är möjligt att införa dessa förbättringsgrupper och därmed kaizen-som-medel innan ett 

flertal av de andra verktygen har implementerats.  

 

Även om kaizen-som-medel inte är en uttalad del av AOS i dagsläget anser vi att kaizen-som-

mål redan nu är en del av deras verksamhet. Detta då ett flertal förändringar och förbättringar 

redan har införts, samt att dessa kontinuerligt ses över och revideras. Genom planeringen med 

visuella tavlor kommer ett flertal problem upp till ytan som sedan åtgärdas och därmed leder 

till en förbättring av verksamheten, 5S-arbetet innebär en mer organiserad och strukturerad 

arbetsplats som flertalet av de anställda upplever har effektiviserat deras arbete vilket även har 

lett till förbättringar. De omlooper som används för att komma vidare i 5S-arbetet innebär i 

sin tur att ytterligare förbättringar sker. Vi menar att detta stämmer överens med Imais 

tankegångar beträffande kaizen. Förbättringar som är små men leder till effekter på delar av 

verksamheten vilka sedan kommer att påverka företaget som helhet. 
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5.6 TQC  

Syftet med TQC är, enligt Imai (1991), att för att kvalitet ska kunna uppnås måste alla delar 

inom företaget vara involverade i detta arbete. Detta är något som vi kan se tillämpas inom 

Atlet då de redan från förändringsarbetets start bestämde sig för att alla delar inom Products 

skulle medverka. Vi anser att det är väsentligt då det annars finns en risk för att det inte 

kommer att tillämpas fullt ut. Det är ofta väldigt svårt att motivera varför vissa delar av en 

verksamhet ska förändras och förbättras om andra delar står opåverkade. Detta skulle kunna 

leda till friktion mellan avdelningarna som i sin tur skulle kunna påverka arbetet. Vi anser att 

det kan ske då ett vanligt tankesätt finns inom företag där det ofta är ”de andra” som kan 

förbättras medan man själv nästan är felfri.  

 

Christmansson framhåller även att ett nytt sätt att tänka ska införas där de anställda ska förstå 

vikten av deras kunder, vilket är något som stämmer överens med TQC där kundfokus är 

centralt. Vi anser att implementering sker genom att de nu försöker få samtliga anställda att 

inse att det är allas ansvar att de levererar sina produkter i tid och att det håller den kvalitet 

som har utlovats. Även tjänstemannasidan omfattas där de numera arbetar efter att alla ska 

stötta produktionen så att de kan genomföra sitt arbete och att detta är deras gemensamma 

ansvar. På så sätt minskar de tendensen till att anställda kan skylla från sig och anse att det 

aktuella problemet inte är deras ansvar utan att det berör någon annan. Det är viktigt, anser vi, 

att stå som en enad front där samtliga arbetar mot samma mål. Om en för tydlig uppdelning av 

ansvar och områden finns är det lätt att ett visst revirtänk finns vilket i sin tur leder till en vilja 

att skylla från sig när något går fel. 

 

Imai (1991) betonar vikten av att bygga in kvalitet i samtliga delar av processen för att den 

slutliga produkten ska hålla den önskade kvaliteten. Dessa tankar anser vi stämmer väl 

överens med det som Christmansson säger beträffande att om varje individ gör rätt, gör alla 

rätt och då blir det rätt i slutet. Kontentan är att det är allas ansvar att det blir rätt om det 

slutliga målet är gemensamt. Om jag själv inte genomför mitt arbete korrekt kan jag inte 

heller förvänta mig att andra gör det och då blir det inte en kvalitetsprodukt i slutet. 

 

Att standardisera sina arbetsrutiner är även något som anses vara en viktig del av TQC enligt 

Imai (1991). Utan att ha standardiserat sitt sätt att arbeta kan inte funderingar kring hur det 

kan förbättras ske. Vi menar att Products har följt detta tankesätt då det bland annat kommer 

till utformandet av arbetsinstruktionerna. Detta anser vi kan ses genom att de kontinuerligt 
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arbetar med att utveckla och uppdatera dem. Först sker standardiseringen och sedan funderar 

de över förbättringar. Dessa förbättringar leder till nya instruktioner och blir sedan standard. 

Då kan de igen börja fundera över hur dessa kan förbättras ytterligare och så fortsätter 

processen. 

 

Först när standarder är satta kan förbättring ske enligt Imai (1991). En metod för att förbättra 

arbetsprocesserna är PDCA-cykeln som är ett viktigt verktyg för att öka sin standard genom 

att med hjälp av denna lösa problem. Inom Products används detta verktyg på så vis att de vid 

en missad leverans går igenom dessa fyra steg för att finna orsaken bakom problemet och på 

så sätt lösa det och undvika att problemet eller situationen uppstår igen. Vi anser att det är 

positivt att de med hjälp av denna ”tankesnurra” får medarbetarna att reflektera över problem 

som uppstått. Det är även en fördel att verktyget är lätt att använda då det enbart består av en 

tankeprocess. Dock ser vi i och med detta en risk då det lätt kan glömmas bort och att det 

därför är viktigt att följa upp att cykeln verkligen tillämpas. 

 

5.7 Framtida förslagsverksamhet 

Ett av Products kommande steg i sitt förändringsarbete är att införa det nya förslagssystem 

som utformats. Vi menar att de på detta sätt tar förändringsarbetet till nästa nivå. Det är en 

viktig del för att införa fokus på att ständigt se nya förbättringar inom verksamheten. De 

anställda uppmuntras att tänka mer probleminriktat, problem lyfts upp och förslag på 

förbättringar premieras, vilket vi anser stämmer överens med vår uppfattning om kaizen. Vi 

tror att förslagssystemet framförallt kommer att leda till att fler problem och förslag kommer 

upp som endast den som arbetar med processen har tillräcklig kunskap och inblick i för att 

hitta. Detta, anser vi, i sin tur kommer att leda till små förbättringar inom samtliga delar av 

verksamheten som tillsammans gör stor skillnad både för arbetsmiljön och för företagets 

resultat.  

 

I dagsläget finns det, enligt Christmansson, inom Products ett system för att lämna förslag på 

förbättringar som går under namnet idépoolen. Dit lämnar de anställda inom företaget förslag 

som sedan granskas av en kommitté och där en monetär belöning ges för de förslag som 

genomförs. Problemet med systemet är att det tar lång tid från att ett förslag lämnas in tills det 

att det har bedömts samt att det endast är ett fåtal som blir accepterade. Detta har lett till en 

uppfattning om att det inte är någon idé att lämna förslag och många förslag av mindre 

omfattande karaktär uteblir. Vi anser att tydliga paralleller kan dras mellan Products idépool 
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och det som Japan Human Relations Association (1992) menar kännetecknar ett västerländskt 

förslagssystem. Det kännetecknas av en fokus på förslag som innebär stora förändringar i 

verksamheten och som leder till ekonomiska fördelar. Revolutionerande idéer premieras med 

stora summor pengar. Systemen är mer hierarkiskt uppbyggda inom västvärlden vilket vi 

menar leder till en långsammare beslutsprocess. De förändringar som föreslås av de anställda 

ska granskas och funderas över i en rad olika nivåer innan ett beslut om implementering sker. 

Vi anser att detta kan vara fallet då det kommer till Products då tiden från förslag till beslut i 

dagsläget är för lång. I de japanska förslagsverksamheterna är det ofta, anser vi, ett flertal små 

förbättringar som lyfts fram och det är därmed lättare för mellanchefer att godkänna dessa. 

Västvärlden har fortfarande fokus på att förslagen ska vara stora och innefatta större 

förändringar vilket medför att de måste granskas i flera nivåer menat vi.     

 

Det nya förslagssystem som utvecklats och kommer införas på Products inom en snar framtid 

anser vi istället bär drag av det japanska förslagssystemet. Tanken är bland annat att 

beslutsprocessen ska kortas ner och medarbetarna ska uppmuntras till att komma med nya 

förslag och idéer av olika omfattning. Detta eftersom syftet är att fånga upp de förslag som 

leder till små förbättringar inom verksamheten. Tidigare handlade det inom Products mer om 

individuellt utformade förslag medan det nu kommer läggas mer fokus på gruppen som helhet 

istället för att premiera någon enskild. Ytterberg berättar att målet är satt till tio förslag per 

anställd och år. Även detta faktum att de avser uppmuntra att antalet förslag ska öka samt att 

en målsiffra är satt ser vi som ett drag från den japanska skolan. Vi ser det som positivt att 

sträva efter att försöka uppmuntra medarbetarna på samtliga nivåer inom företaget att komma 

med förslag och på så sätt kunna förbättra verksamheten. Däremot finns det en risk, menar vi, 

de anställda kan komma att uppleva det som något negativt och stressande då de förväntas 

komma med ett visst antal förslag per år. Det är därför viktigt att informationen om detta nya 

förslagssystem är upplagd på ett sådant sätt att avsikten med systemet tydligt framhålls och en 

positiv inställning skapas. En ytterligare risk som vi ser med detta system är, som även Japan 

Human Relations Association (1992) belyser, att de förslag som kommer in är för små och 

obetydliga. Att förväntas komma med många förslag kan leda till ogenomtänkta idéer som 

stressas fram för sakens skull och eventuellt med förhoppningen om att kunna få en del extra 

pengar. Frågan är även om det är lönsamt att få in hur många förslag som helst då det innebär 

att tid och resurser måste avsättas för behandling av dessa. Förutom den stress som detta nya 

förslagssystem kan komma att innebära ser vi även en risk att det kan komma att möta 

motstånd från anställda som anser att deras arbetsuppgift inte är att komma med förslag på 
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förbättring. Då detta system ännu inte har införts fanns det ingen möjlighet för oss att ta del av 

de anställdas åsikter kring det. Det hade varit intressant att veta om de kommer att mottas på 

det sätt som vi befarar eller om våra antaganden är felaktiga.    

 

5.8 Ordning och reda med hjälp av 5S 

I merparten av den litteratur vi har läst om 5S har författarna poängterat att denna metod är 

det första steget i processen att göra verksamheten mer inriktad på ständiga förbättringar. 

Tanken bakom att börja med denna metod är, att den ska fungera som en grund för det 

fortsatta förändringsarbetet. Det är även denna metod som JMAC inledde arbetet med på 

Products. Även de motiverar detta med att det är en viktig grund som måste finnas för att 

kunna bygga vidare på och det är något som vi instämmer i. Den stora fördelen med en 

arbetsplats som har infört 5S är, som merparten av de intervjuade påpekat, att det blir ordning 

och reda. Tanken har hela tiden varit att implementera 5S inom samtliga delar av Products. 

Arbetet med implementeringen inleddes med fyra pilotgrupper. Vi anser att detta var ett klokt 

beslut då det gav Products en möjlighet att testa metoden på ett fåtal anställda först och utifrån 

detta se om den skulle fungera för dem och ge önskade effekter. Dessa gruppers arbete kunde 

sedan användas av efterföljande grupper för att dra lärdom och inspireras av vilket är något 

som även nämns inom den litteratur som vi har tagit del av. Vi anser att då förändringar av de 

anställdas arbetsplatser ska genomföras kan det vara en fördel att använda sig av pilotgrupper. 

Detta då det ofta kan vara en stor hjälp att vinna några anställdas förtroende för metoden som 

de sedan kan sprida till resterande.   

 

Vi anser att 5S är en bra metod eftersom den, rätt genomförd, leder till en ökad struktur i 

arbetet på så sätt, att onödiga verktyg, papper med mera rensas bort för att ge plats åt endast 

det som är nödvändigt för att kunna genomföra arbetet. Vi anser att en stor fördel med att ha 

en mer organiserad arbetsplats är att det blir lättare att få överblick och hitta saker vilket leder 

till att tiden som läggs på ickevärdeskapande aktiviteter minskas. En mer städad arbetsplats 

leder även till en säkrare arbetsmiljö, framförallt i verkstaden, då till exempel oljespill torkas 

upp. Vi anser att detta arbetssätt är ekonomiskt fördelaktigt på så sätt att det dels minskar 

ickevärdeskapande tid men även genom att det minskar risken för att de anställda skadar sig 

vilket i sin tur innebär utebliven personal. Kostnader för verktyg hålls nere genom att det hålls 

mer ordning på dem. Eftersom 5S handlar om att systematiskt och kontinuerligt förbättra och 

effektivisera arbetsplatsen samt arbetsprocessen anser vi att kaizen-som-mål finns med i denna 

process. 5S kan anses som kaizen-som-mål genom att denna metod med sina omlooper 
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innebär ständigt pågående förbättring inom verksamheten, menar vi. På Atlet har alla 

genomfört samtliga steg av 5S vilket innebär att de nu är inne på omloopen. Eftersom 

arbetsplatsen standardiseras redan första varvet innebär den andra omgången av 5S att kraven 

höjs och arbetsplatsen förbättras ytterligare. Vi anser att det av denna anledning redan nu 

finns kaizen-som-mål inom Products. Detta eftersom de med hjälp av denna process ständigt 

förbättrar verksamheten. På tjänstemannasidan var det första steget att organisera 

arbetsplatserna vilket syns tydligt genom de städade och enhetligt organiserade skrivborden. 

Ordning och reda på arbetsplatsen inom kontorssidan av Products anser vi vara positivt 

framförallt för att det underlättar arbetet genom att det blir lättare att fokusera på en 

arbetsuppgift åt gången då samtliga papper inte förvaras på den synliga skrivbordsytan. Dock 

upplever vi organiseringen av skrivborden som ett grundläggande steg för 5S-arbetet. Vi tror 

att det är i det fortsatta arbetet med 5S inom tjänstemannasidan som de mer betydande 

positiva effekterna finns att hämta. Vi ser stora fördelar med effektiviseringen av arbetet inom 

denna del av Products genom andra steg som till exempel tydlig filstruktur i datorernas 

mappar, standardisering av arbetsprocesser samt enhetliga standards för e-post hantering 

vilket underlättar för en effektivare behandling av mejl.  

 

Vi anser att det är förståeligt att metoden togs emot med mer skepsis inom tjänstemannasidan 

än i verkstaden. Peterson nämner att en anledning till detta kan vara det faktum att de inte är 

vana vid att deras arbete mäts och granskas på samma sätt som verkstadssidan av företaget. 

Det kan även ses som ett intrång att bli tillsagd om hur skrivbordet bör vara organiserat. Detta 

då det kan leda till att den anställdes egna personliga plats upplevs som en allmän och 

standardiserad arbetsyta, anser vi. Det kan även ifrågasättas att ordning och reda och ett rent 

skrivbord är den ultimata arbetsmiljön för alla. Vissa människor kanske fungerar bättre med 

en annan typ av skrivbordsorganisering. Bara för att organisering medför bättre struktur för 

vissa innebär det inte att det lämpar sig för alla. I vissa fall kan det vara så att kaos främjar 

kreativitet, menar vi. Dock, anser vi, att fördelarna överväger nackdelarna genom att en mer 

organiserad och standardiserad arbetsplats även gör att vikiga dokument lättare kan hittas av 

andra om någon till exempel är sjuk. Om vi istället ser till verkstadsdelen av Products tycker 

vi att det borde vara självklart att ha en tydlig plats för allt då till exempel verktyg och 

arbetsstationer används av olika personer. Däremot är vi tveksamma till huruvida det är 

möjligt att utforma en standard som passar alla. Vissa är kanske vana vid att ha verktygen på 

ett visst sätt eller är vänsterhänta vilket kräver en viss individuell utformning av deras 

arbetsplats. Andra kanske menar att den nya ordningen är svår att anpassa sig till och upplever 
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att den istället för att effektivisera snarare saktar ner tempot på arbetet. Vi anser att 5S till viss 

del inkräktar på de anställdas självständighet och egenanpassade arbetsplats genom att tydliga 

standarder utvecklas som kanske inte är lämpliga för alla. Samtidigt menar vi att om det 

tidigare inte rådde någon form av ordning på arbetsplatsen borde en förändring, oavsett hur 

standarden ser ut, bli bättre då till exempel verktyg lättare kan hittas.  

 

Vi anser inte att det är nödvändigt att alla håller med om eller tycker att införandet av 5S är 

något positivt för att det ska lyckas. De som ställer sig negativa till införandet av metoden 

utför troligtvis ändå det som krävs av dem eftersom det är en del av deras arbete. Däremot tror 

vi att resultatet av 5S blir bättre ju fler personer som är positivt inställda, genom att dessa 

aktivt deltar och gör sitt yttersta. Det är därför viktigt då ett företag implementerar 5S att 

redan från början försöka få så många anställda som möjligt positivt inställda till metoden, 

anser vi.  Ett sätt att göra detta är att redan från början ge samtliga berörda information om 

vad 5S innebär, syftet med dess implementering samt hur arbetet ska gå till. Atlet tillsammans 

med JMAC började sitt förändringsarbete med att hålla informationsmöten för alla 

avdelningarna. Andersson är en av dem som poängterar att detta upplevdes som positivt då 

alla fick tydlig information om syftet med AOS samt hur de skulle arbeta med det. Vi tror att 

detta var viktigt för att skapa en bra förutsättning för implementeringen av 5S inom Products. 

Vi anser även att informationsmöten där alla får veta vad som sker leder till mindre stress och 

osäkerhet bland de anställda vilket medför att metoden mottas bättre och att mindre irritation 

över förändringen uppstår. Den främsta anledningen till motstånd anser vi trots allt vara att en 

rädsla för framtiden och vad den kommer att innebära finns. Vidare är det även viktigt att de 

anställda ges möjlighet att ställa frågor och komma med förslag och synpunkter vilket leder 

till att de känner sig delaktiga i förändringsprocessen.  

 

Vi är av åsikten att det vid införandet av 5S är nödvändigt att anlita en konsult med 

expertkompetens inom området. Detta är inte enbart för att de besitter mer kunskap inom 

området, utan även för att vi anser att det inte skulle vara lika framgångsrikt att enbart 

använda sig av någon inom företaget för att implementera det. Den främsta anledningen till 

detta är att vi tror att det kan leda till motsättningar. Det är lättare för en utomstående att ge 

raka direktiv samtidigt som det är lättare att ta till sig dessa då de kommer från en 

utomstående som är inhyrd enbart för detta syfte. Den tyngd och allvar som ligger bakom 

beslutet av införandet, anser vi, förstärks då någon utomstående tas in i processen. Vidare är 

det även viktigt att företaget fortsätter arbeta tillsammans med konsulten under en längre 
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period för att det nya arbetssättet ska ha hunnit sätta sig och blivit till en vana innan det är 

dags att klara sig på egen hand. Detta är även något som Peterson anser är viktigt då han 

menar att deras uppgift är att ge företagen tillräckligt med kunskap för att de sedan ska kunna 

klara av att på egen hand fortsätta sitt förändringsarbete. Eftersom Products samarbetet med 

JMAC har sträckt sig över två års tid menar vi att detta gett företaget en god förutsättning för 

att lyckas med det fortsatta arbetet med AOS. 

 

Vi anser, liksom Peterson, att det är en oerhörd fördel att Products har en heltidsanställd, i 

form av Christmansson, som arbetar med att leda det fortsatta förändringsarbetet. Hennes 

arbete har gjort att de kommit längre och lyckats bättre med implementeringen av 5S än vad 

de annars skulle ha gjort. Samma effekt skulle troligtvis inte kunnat uppnås med enbart en 

konsult som besökte företaget sporadiskt för att följa upp förändringsarbetet. Vi anser att 

Christmansson som förändringsledare fyller en viktig funktion genom att ha det övergripande 

ansvaret för AOS vilket bland annat innebär att hon informerar och följer upp. Vi menar att 

hennes funktion som stöd för de anställda är minst lika viktig. Hon fungerar som en resurs, i 

form av att det finns någon att be om råd och få hjälp av då problem eller tankar kring AOS 

dyker upp. 5S är inte en engångsprocess utan en ständigt pågående cykel. För att den ska ge så 

bra effekt som möjligt är det viktigt att 5S-arbetet inte avstannar eller glöms bort utan att det 

ständigt pågår. Vi tror att det är alltför vanligt att företag anammar en ny filosofi eller 

arbetsmetod och sedan lägger mycket tid och resurser på att implementera denna varpå det 

hela så småningom rinner ut i sanden och glöms bort. Det är lätt att falla tillbaka i gamla 

vanor. Därför anser vi att de 5S-samordnare som finns inom varje arbetslag på Products är 

viktiga genom att de påminner och uppmuntrar sina kollegor till att inte tappa fokuset på 5S 

utan att fortsätta arbetet med metoden. De fungerar även som en viktig länk mellan grupperna 

och Christmansson. Det faktum att det inom produktion även finns scheman över vilka 5S-

processer som ska utföras och när anser vi bidrar ytterligare till upprätthållandet av dem.   

 

5.9 Motverka slöserier 

De flesta inom Products är medvetna om de slöserier som kan förekomma inom en 

verksamhet. De anser dock att inget aktivt arbete för att förebygga att dessa sker i dagsläget, 

något som vi inte helt instämmer med. För att knyta tillbaka till den problematik som gäller 

när det kommer till att analysera kaizen och dess beståndsdelar så anser vi inte att det är helt 

glasklart vilka metoder och verktyg som leder till vilka effekter. Sambandet mellan de 
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arbetssätt som förespråkas är stort och de har ofta en inverkan på varandra. Detta anser vi 

tydligt kan ses om effekterna av 5S studeras närmare.  

 

Genom implementeringen av 5S kan både montörerna och andra inom företaget märka en 

tydlig skillnad då det är lättare för dem att hitta det som eftersöks vilket leder till en 

effektivare arbetsprocess. Detta är det som av Ortiz (2006) annars skulle ha benämnts som 

onödiga rörelser och förflyttningar där tid som är ickevärdeskapande används för att hitta det 

som söks. Vi anser att ett annat exempel på ett eliminerat slöseri genom 5S är det som 

Dahlgren berättade om ett skåp i produktionen som tagits bort. Vi instämmer med Dahlgren 

om att genom denna handling har en viss överproduktion inom verksamheten kunnat 

elimineras. Vi anser även att det har påverkat och minskat en annan av de slöserier som 

tidigare har nämnts, nämligen onödig lagerhållning. I detta skåp fanns, enligt Dahlgren, 

färdigmonterade paneler som innehöll delar som även används inom andra delar av 

produktionen. Genom att montera dessa paneler innan någon egentlig användning för dem 

fanns användes delar som annars hade funnits i lagret. Då lagret av dessa nu minskade 

krävdes det att nya beställningar av dem gjordes vilket ledde till att ytterligare ett lager 

byggdes upp av delar som redan fanns men som i sin tur satt fast i de färdiga panelerna.  

 

Det slöseri som Ortiz (2006) benämner som väntan anser vi till viss del har minskats genom 

det arbete som Sölvenäs avdelning har drivit i form av leveransuppföljningar. Sölvenäs 

informerade oss om att det tidigare ofta hände att produktionen stördes till följd av att beställt 

material inte anlänt enligt plan vilket kunde medföra förseningar till kund. Christmansson 

menar att detta ofta hände tidigare men att det numera sker väldigt sällan. Vi anser att till följd 

av arbetet med att följa upp med företagets leverantörer och i en större grad sätt press på dem 

att uppfylla sina leveransåtaganden har oönskad väntetid minskats. Även om de inom 

företaget anser att detta snarare kan vara en effekt av deras arbete med 5S anser vi att det i 

allra högsta grad även har en positiv minskning på de slöserier som råder inom verksamheten.    

 

Även användandet av visuell planering inom Products, anser vi, har en del kopplingar till att 

minska de slöserier som förekommer. Ortiz (2006) menar att det åttonde slöseriet som inte 

alltid inkluderas består av att inte använda sig av den mänskliga potential som finns inom 

företaget. Vi anser att genom att KI-VP-tavlor används inom tjänstemannasidan där de 

anställda själva får lyfta fram problem som de anser förekommer inom verksamheten samt att 

de gemensamt försöker hitta en lösning på dessa visar att ledningen har ett förtroende för de 
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anställda. Ledningen förlitar sig på de anställdas förmåga att kunna identifiera faktorer som 

skapar problem och deras förmåga att själva komma med lösningar på detta. De får inom 

gruppen fundera ut tänkbara lösningar och om de inte lyckas lyfts problemet till nästa nivå 

inom företaget. På detta sätt anser vi att de tar till vara på den kompetens som finns inom 

verksamheten samt visar sitt förtroende för de anställda genom att signalera att de tror på 

deras förmåga att komma med lösningar.  De anställda som berörs av problemet är troligen de 

som är bäst lämpade för att hitta en lösning, menar vi. Detta då de har mest insikt i dess 

bestånd samt vilka negativa effekter som det leder till. Sannolikheten för att de ska hitta en 

långvarig och effektiv lösning är större än om någon som inte är direkt involverad ska åtgärda 

det.     

 

Det sjunde slöseriet består, enligt Ortiz (2006), av defekta föremål eller produkter som 

produceras och han menar att den vanligaste anledningen till detta är bristande 5S. Ytterberg 

menar att som en följd av införandet av 5S har ytterligare ett kvalitetssystem börjat användas 

inom produktionen vilket han kan se tydliga positiva effekter av. Vi anser att många av de 

saker som de har infört bör påverka kvaliteten hos deras truckar. Då bättre kontroll har 

erhållits genom de möten med uppdateringar som sker varje dag ökar möjligheten för att lära 

sig av de misstag som skett. Om kvalitetsbrister har upptäckts föregående dag informeras alla 

om detta och den bakomliggande orsaken söks för att undvika att det inträffar igen. Genom 

dessa uppföljningar och orsaksanalyser ges möjlighet att lära av sina misstag och därmed 

förebygga dess uppkomst. Som flertalet författare påpekar då de beskriver 5S leder även en 

ren och ordningsam arbetsplats till att antalet fel som sker minskas. Detta anser vi verkar 

rimligt då det genom en kontrollerad och organiserad arbetsplats är lättare att åskådliggöra sitt 

arbete samt att observera om fel inträffar.      

 

Abrahamsson påpekade att innan de standardiserade arbetsrutinerna togs fram kunde det 

hända att tre montörer monterade på tre olika sätt där ett av dem var det bästa. Detta menar vi 

är en form av överbearbetning då det kan innebära att en montör använder sig av ett sätt som 

tar betydligt längre tid än vad som skulle vara nödvändigt. Detta anser vi dock till stor del har 

börjat åtgärdas inom Products då de genom observationer numera har fastställt vilket sätt att 

montera som är det mest effektiva samt vilket sätt som leder till bäst kvalitet på truckarna. 

Numera finns det ett standardsätt som ska användas och därmed säkrar de sig om att inte 

onödig tid används för att montera på ett visst sätt när ett annat är snabbare. Andersson 

påpekar även en situation som inträffar inom produktionen som han anser är slöseri och som 
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vi menar kan ses som en överbearbetning. Han nämner att material från leverantörer ofta inte 

har paketerats på ett korrekt sätt och därmed ligger i oordning när det kommer till 

produktionen. Detta leder, menar vi, till extra förbrukning av tid då montörerna utöver att 

packa upp sitt material till viss del måste sortera det först samt vara extra försiktiga för att 

undvika att materialet skadas vid uppackningen. Det kan trots detta uppstå skador på 

materialet som blir till ett ärende för kvalitetsavdelningen som därmed måste kontakta 

leverantörerna som sedan får skicka nytt material. Om ersättningsmaterialet inte anländer i 

rätt tid kan detta leda till förseningar i produktionen. Som vi försöker åskådliggöra är det ett 

flertal faktorer som är beroende av varandra och att en enkel sak som felpaketerat material 

kan leda till extra arbete inom ett flertal avdelningar. 

 

Dahlgren berättar att det i dagsläget förekommer slöserier inom produktionen i form av att 

montörerna själva åker till lagret och hämtar de delar som behövs. Vi instämmer med honom 

om detta och anser att i framtiden anställa personal som enbart har som uppgift att förse 

montörerna med material bör övervägas. Genom detta skulle en specialisering av 

arbetsuppgifter kunna göras ytterligare då montörerna kan fokusera på det arbete där de har 

specialkunskap medan andra, som inte besitter denna kunskap, kan förse dem med de delar 

som behövs.  JIT är ett vanligt förekommande begrepp när kaizen behandlas då det anses ha 

myntats i Toyotas produktion och som i inledningen av detta kapitel klargjordes har de ett 

nära samband, anser vi. Vi menar att det inom Products förekommer en form av ”JIT light” då 

de numera försöker att ta bort olika moment i produktionen som tidigare har fungerat som 

lagerhållning av delar. Vi menar även att med den insats som har gjorts av inköpsavdelningen 

för att säkra sig om att leverantörerna uppfyller sina leveransåtaganden kan ytterligare JIT 

införas. Då de tidigare hade problem inom området med leveranser som inte kom som utlovat 

fanns det ett behov av att ha ett visst lager för nödsituationer, antar vi. Detta är något som de 

numera har åtgärdat då leverantörerna har blivit mer måna om att hålla sina tider eftersom de 

vet att annars kommer det ett samtal från Products följande dag. På detta sätt anser vi att 

Products har mer säkerhet för sina leveranser och därmed kan förlita sig på sina leverantörers 

löften beträffande leveranstid. Att använda sig av JIT, anser vi, kan medföra ett visst 

risktagande från verksamheten. De är till större del beroende av en extern part där inte full 

kontroll innehas. Vi menar att det kan vara viktigt att genomföra beräkningar på hur mycket 

resurser som kan sparas genom att använda JIT men att dessa ska sättas i förhållande till vilka 

kostnader det kan medföra vid en utebliven leverans.   
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5.10 Visuell planering 

Vi anser att den visuella planeringen inom Products består av den dagliga styrning som sker i 

verkstaden samt genom KI-VP som används inom tjänstemannasidan.  

 

5.10.1 Daglig Styrning 

Daglig styrning sker genom morgonmöten i verkstaden, där information som berör olika 

aspekter av produktionen behandlas på en tavla. Detta ser vi som en förutsättning för att 

genomföra förbättringar i verksamheten. Vi ser kaizen-som-mål i detta planeringsverktyg 

genom att problem och störningar som till exempel sena materialleveranser, kvalitetsfel samt 

eventuella tillbud åskådliggörs på detta sätt vilket gör att dessa kan åtgärdas och 

verksamheten förbättras. Genom att det tydligt framgår vilka eventuella problem som finns 

gör detta att det finns en möjlighet att försöka finna en lösning på dem. Om inte dessa 

problem blir synliga finns det inte heller i de anställdas medvetenhet att de måste åtgärdas. 

Om inte åtgärder ses som nödvändiga hittas inga lösningar på problemet och därmed kan det 

inte åtgärdas för att undvika att det uppstår igen. 

 

Planeringen ger en överskådlig bild för samtliga över hur läget i produktion ser ut vilket vi ser 

som positivt. Vi tror även att dessa tavlor kan leda till att verkstadspersonalen känner mer 

delaktighet i planeringen samt ett större ansvar genom att de får en inblick i vad som sker i 

produktionen. Vi menar att det kan fungera motivationshöjande för de anställda då deras 

arbete följs upp samt att förbättringar i form av till exempel färre sent levererade truckar syns. 

Vi tror även att självkänslan bland de anställda inom produktionen höjs då de bland annat får 

delta vid möten. De får information om vad som sker inom Products samt deras möjlighet till 

att komma med åsikter och att påverka ökar. Dock menar vi att det även kan upplevas som 

negativt då en känsla av att bli bevakad och kontrollerad kan skapas.   

 

Christmansson poängterar att det inte handlar om att peka ut någon då en representant för ett 

lag informerar att de har missat en leverans eller haft ett kvalitetsfel. Utan att det istället 

handlar om ett sätt att förbättra verksamheten samt att hjälpa varandra att utvecklas. Detta 

tycker vi är en viktig aspekt som bör vara tydligt uttalat i en verksamhet som använder sig av 

arbetssättet eftersom en negativ atmosfär annars kan skapas. Om detta görs på rätt sätt leder 

det istället till att personalen gör sitt yttersta för att bygga in kvalitet i varje del av processen 

då de vet att detta är viktigt. Vi menar att ett fel kan vara positivt utifrån aspekten att det kan 

leda till att brister i tillverkningsprocessen upptäcks och därmed åtgärdas vilket i sin tur kan 
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leda till att förbättra kvaliteten ytterligare. Det är därför viktigt att fel upptäcks och att 

erkännandet av dess förekomst uppmuntras.  

 

De dagliga möten som hålls i verkstaden tror vi även fungerar som en slags integrering mellan 

de två olika delarna av Products, tjänstemannadelen och verkstadsdelen, genom att 

representanter från båda sidor medverkar vid dessa. Vi anser att det på detta sätt leder till att 

samarbetet och kommunikationen avdelningar emellan underlättas. Andersson menar att 

förutom detta har det underlättat genom att det nu är tydligare vem som ska tillfrågas samt när 

svar senast kommer att erhållas. Vi tror detta främjar att problem och frågor kommer upp då 

det finns ett uttalat tillvägagångssätt för att besvara och lösa dem. Det kan annars finnas en 

risk att små problem inte tas upp då processen blir för krånglig genom att det inte är tydligt 

vem som ska tillfrågas samt när svar kommer att ges. En negativ aspekt som vi kan se med 

mötena är att de kan uppfattas som störande avbrott för de som arbetar i verkstaden och ska 

medverka vid dem. Men det är även möjligt att dessa kan uppfattas som precis det motsatta, 

ett uppskattat avbrott i deras arbetsdag.  

 

5.10.2 KI-VP 

Även inom KI-VP anser vi att kaizen kan urskiljas och då framförallt genom att förslag och 

problem sätts upp på inboxen. På detta sätt har de utvecklat ett tydligt, standardiserat sätt för 

hur problem ska hanteras. Vi menar att detta kan leda till att fler problem identifieras och 

därmed åtgärdas då det är fritt för alla att hänga upp det ämne som de anser är ett problem. 

Om personen själv inte har hittat någon lösning på det eller inte anser sig ha tid att fundera på 

det kan det istället behandlas av dennes kollegor. Dock instämmer vi med det som Ulmestrand 

säger att det inte för den delen blir lättare att lösa problemen. Däremot anser vi att risken 

minskar för att ett problem tappas bort någonstans på vägen då det skickas vidare för att lösas 

av någon annan. Genom inboxen på KI-VP-tavlan blir problemet synligt för alla, men vad 

som är ännu viktigare, det beslutas om vem som ska ansvara för att problemet löses samt när 

detta ska vara klart. Genom att, då ett problem stöts på, direkt sätta upp en lapp på inboxen 

medför detta att risken för att glömma bort det blir mindre. Varje gång en leverans har skjutits 

upp är tanken att en PDCA-cykel ska genomföras. Detta menar vi leder till att risken för att 

samma problem ska uppstå igen minskar, det blir till ett sätt att dra lärdom av sina misstag. 

Christmansson förklarar att en leverans automatiskt blir till en kritisk punkt då den har blivit 

försenad tre gånger, detta för att undvika att leveransen i brist på åtgärder bara skjuts på 

framtiden. Vi anser att detta är en viktig aspekt för att säkerställa att KI-VP inte blir ett 
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tandlöst planeringsverktyg genom att leveranser skjuts upp gång på gång. Denna regel gör 

istället att de anställda gör sitt yttersta för att undvika att en leverans blir till en kritisk punkt 

då det kommer att uppmärksammas, menar vi. Vidare anser vi att det även är lättare att hålla 

utlovade leveranstider om det arbetet som krävs för att fullfölja dem planeras in.  

 

Vi anser att det faktum att planeringen för hela gruppen hängs upp på väggen så att samtliga 

kan se den är anledningen bakom de olika positiva aspekter som den medför. Peterson 

beskriver det som att det är en oerhörd sprängkraft i att visualisera, något som vi instämmer 

med. En av effekterna av att metoden är visuell, är att den gör det möjligt för gruppen att 

flytta perspektivet framåt istället för bakåt. Vilket leder till att det är betydligt lättare att se 

redan på förhand om en leverans kommer att bli sen. Vi anser att denna förändring av 

perspektiv, tillsammans med att problemlösandet främjas är de största fördelarna med KI-VP. 

Trots att vi ser metodens visuella drag som förutsättningen för dess positiva effekter, är det 

just denna aspekt som vi även upplever ligger bakom de negativa effekter som kan uppstå. 

Framförallt genom det som många av de intervjuade påpekade, att det kan upplevas 

stressande för de anställda att behöva erkänna att man har missat en leverans. I början när det 

fortfarande är svårt att uppskatta hur lång tid de olika arbetsmomenten tar i anspråk är detta 

kanske än vanligare. Vi menar att detta kan leda till en ökad stress och rentav ångest för de 

anställda där de upplever att arbetsbelastningen och kraven på dem ökar genom användningen 

av KI-VP istället för det omvända. Vi tror att detta är något som minskar ju längre arbetet 

med metoden fortskrider och de anställda bli allt bättre på att uppskatta hur lång tid respektive 

delleverans tar. Däremot är vi inte lika övertygade att den stress som det kan innebära att alla 

kan se hur mycket eller lite arbete som har planerats in minskar med tiden. Vi anser att tavlan 

då är negativ utifrån den anställdes perspektiv då denne kan uppleva stress över att inte ha 

tillräckligt mycket arbete inplanerat. Det är därför viktigt att arbetsgivaren vid införandet av 

denna typ av planering starkt poängterar att detta inte syftar till att följa upp hur mycket varje 

individ presterar. Det måste tydliggöras att det är tänkt som ett hjälpmedel som ska förbättra 

deras förmåga att utföra sitt arbete i rätt tid. Utifrån arbetsgivarens perspektiv samt övriga 

medarbetares menar vi ändå att det är en positiv aspekt eftersom det blir väldigt uppenbart om 

någon försöker att arbeta mindre än vad som förväntas. Dock anser vi att det är viktigt att inte 

glömma bort att förhållandet faktiskt kan vara det omvända, att någon har för mycket arbete 

inplanerat. Det kan vara svårt för den anställde att själv kunna jämföra mot sina kollegor utan 

detta visuella planeringsverktyg. Vi antar även att det kan vara svårt att be om hjälp då den 

egna arbetsbördan känns för stor. I den situationen anser vi istället att det är en fördel för den 
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enskilde att samtliga kan se hur mycket arbete som denne har inplanerat. Det gör även att 

chefen har möjlighet, precis som Ytterberg framhåller, att uppfatta om arbetsfördelningen i 

gruppen är ojämnt fördelad samt göra någonting åt det. Utifrån ovanstående resonemang 

menar vi att den visuella aspekten av KI-VP både kan vara såväl negativ som positiv utifrån 

en tjänstemans perspektiv men det är beroende på person samt situation.  

 

Peterson förklarar att KI-VP ofta upplevs som väldigt enkel och att detta är ytterligare en 

anledning till varför metoden ibland mottas med skepsis. Vi anser att enkelheten är en fördel 

då den inte är resurskrävande eller att den efter inlärningsprocessen inte är särskilt 

komplicerad att tillämpa. I dagens IT-samhälle där högteknologiska verktyg ofta ses som 

lösningen på våra problem anser vi att denna nästan simpla metod är en frisk fläkt då den 

fungerar minst lika bra, om inte bättre, än mer avancerade redskap.  

 

Vi undrar ifall metoden inte kan komma att tillämpas i överdrift. Var går gränsen för vilka 

leveranser som ska planeras in? Som i alla andra situationer menar vi att det därför är viktigt 

att använda sunt förnuft i fråga om vad gränsen går för hur detaljerad planeringen ska bli. 

Från vad vi har sett, uppfattar vi inte att detta är ett problem inom Products men det gäller att 

inte bli alltför styrd av metoden och sluta tänka själv. Att i allt för hög grad tillämpa den och 

därmed bryta ner även de allra minsta leveranser till delleveranser är trots allt tidskrävande. 

Det gäller att se till helheten för att undvika att planering i syfte att effektivisera verksamheten 

istället blir en av de största tidstjuvarna.  

 

5.11 Avslutande reflektioner 

Då vi under detta arbetes gång har ökat vår kunskap om vad kaizen innebär har vi förundrats 

över hur en mentalitet, så som vi har tolkat det, kan ha en sådan stor inverkan på ett företags 

framgång. Vi har även funderat över hur det kan vara möjligt att förmedla denna till alla sina 

anställda samt om samma påverkan skulle kunna genomföras på anställda inom svenska 

företag. Som vi har försökt att klargöra under tidigare delar av denna analys, anser vi att 

kaizen består av en viss mentalitet eller ett övergripande tankesätt som försöker uppnås hos 

alla anställda i företaget. Denna mentalitet har sedan lett fram till att ett antal verktyg och 

metoder har utvecklats och som sedan har fått en stark anknytning till kaizen. Det är just dessa 

verktyg och metoder som Liker (2004) har studerat och skrivit ned, vilket har resulterat i the 

Toyota Way, och som när de sedan exporterades fick benämningen lean production. Under 

den processens gång anser vi dock att mycket av de bakomliggande tankarna som fanns inom 
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kaizen kan ha förändrats och blivit mer till konkreta metoder än ett tankesätt och en 

mentalitet.  

 

Då Japan och dess invånare har en livsstil som till stor del skiljer sig från vår anser vi att detta 

dels kan vara grunden för dessa tankar men dels kan även tankarna ha påverkat deras livsstil. 

En viss koppling kan göras till den eviga frågan om det var hönan eller ägget som kom först. 

Skapades livsstilen av kaizen eller kaizen av livsstilen?  

 

Med tanke på den rådande skillnaden som finns mellan olika länder och deras kultur är det 

kanske inte ultimat för ett svenskt företag att helt försöka anamma och implementera japanska 

företagsfilosofier i sin helhet. Företagskulturerna dem emellan kan vara för vitt skilda för att 

detta ska kunna genomföras. Kanske är det mer lämpligt att som svenskt företag välja de delar 

av det japanska tankesättet som passar bäst och implementera dessa. Detta leder dock till 

ytterligare en fråga nämligen; är det möjligt att enbart välja ut några av tankarna och ändå 

uppnå den önskade graden av kaizen? Är kaizen i dess helhet enbart möjligt att uppnå inom 

Japanska företag eftersom detta är ett tankesätt som både genomsyrar samhället i stort och 

likaså företagen? Vi anser att de japanska framgångarna till viss del beror på hur deras kultur 

är utformad samt deras mentalitet. Vi tror även att deras hierarkiska system som råder inom 

företagen är utformade på ett annorlunda sätt än vårt samt att de präglas av en högre 

arbetsmoral än vad som existerar i väst. Trots att Imai (1991) hävdar att kaizen inte påverkas 

av nationalitet utan att det är en fråga om mentalitet, anser vi inte att detta fullt ut kan 

implementeras. Vi ställer oss även frågande till om det ens är önskvärt att lyckas kopiera 

deras mentalitet. Negativa aspekter som vi kan se då det kommer till kaizen är att de anställda 

kan känna sig stressade och pressade att hela tiden prestera, förbättra och komma med förslag. 

Det leder kanske till en intern tävling där kraven ökar från sina överordnade såväl som 

arbetskamrater. Förslagsverksamheten anser vi vara ett exempel på detta. Vi anser att det är 

tveksamt om det verkligen är av godo att uppmuntra så många förslag som till exempel 

Toyota gör av sina anställda. Detta kan rimligtvis leda till negativa effekter i form av stress 

hos de anställda som i sin tur kan leda till ohälsa inom företaget och därmed ökade kostnader i 

form av sjukvård och sjukskrivningar. Kanske är det svenska ordet lagom ett bra mått att 

använda då det kommer till detta. Kanske är varken 20 000 eller 0,2 förslag per år idealet utan 

någonstans mittemellan. Någonstans lagom.  
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Vi menar trots detta inte att de metoder som nu implementeras och används inom Atlet är 

bortkastade resurser utan dessa kommer att hjälpa dem på många sätt i deras verksamhet. De 

märker, enligt egen utsaga, redan effekter av sitt arbete och tror att dessa kommer att bli 

tydligare desto längre arbetet fortskrider. Det vi anser är snarare att den riktiga mentaliteten 

bakom kaizen inte direkt kan översättas och användas i väst då vårt ursprung skiljer sig så 

radikalt från japanernas. Vi får istället nöja oss med de verktyg och metoder som härstammar 

från kaizen och de fördelar som de kan ge oss. Detta är något som vi anser att Products nu gör 

genom AOS. Då relativt kort tid har gått från då Products började med sitt förändringsarbete 

är det i nuläget svårt att urskilja om de förbättringar som de upplever direkt kan härledas till 

detta arbete. Det är viktigt att ha i åtanke att de förbättringar som sker kan vara till följd av 

andra aspekter än just deras arbete med AOS. Vi anser därför att det hade varit intressant att 

göra en uppföljning om ett antal år för att se hur arbetet har fortskridit samt se vilka resultat 

det har gett. 
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6. Slutsats 

Vi sammanfattar här vad som har framkommit i vår analys. En slutsats kan ses som ett logiskt 

påstående grundat på den analys som gjorts av ett studerat fenomen. Här besvaras de frågor 

som vi inledningsvis ställde. Avslutande i detta kapitel presenteras våra egna reflektioner om 

problematiken kring det studerade ämnet. Dessa kan användas som förslag till framtida 

forskning. 

 
Vårt syfte med denna uppsats var att skapa en djupare förståelse för det japanska begreppet 

kaizen samt hur ett svenskt tillverkningsföretag arbetar med att implementera det. Kaizen som 

begrepp börjar numera bli allt vanligare inom västvärlden till följd av den ökade 

globaliseringen samt viljan till att lära från andra företags framgångar. Den svenska 

översättningen av det japanska ordet kaizen är ständiga förändringar till det bättre vilket de 

flesta, i övrigt oense, författarna om ämnet kan enas om. Kaizen är ett diffust begrepp som 

saknar en entydig definition och även de sätt som det anses kunna implementeras på varierar.  

 

Kaizen är en mentalitet och ett tankesätt som sedan länge är djupt rotat i det japanska 

samhället där förändringar ses som en självklarhet både inom privatliv och inom arbetsliv. 

Kaizen innebär att genom ständiga små förändringar ska en person eller ett företag ständigt 

utvecklas och förbättras. Dessa förändringar bör inte vara stora utan de ska ske successivt för 

att det bästa resultatet ska erhållas. En viktig del är att aldrig sluta förändra då det ständigt 

finns förbättringar att göra, genom att erkänna att ett problem finns lyfts det upp till ytan och 

får en lösning vilket innebär en förbättring. Då detta implementeras inom ett företag leder det 

till att de problem som finns inom det belyses och åtgärder diskuteras, för att sedan införas. 

Genom att utgå från detta och att aldrig nöja sig med den situation som råder kan företaget 

ständigt förbättra sig genom till exempel effektivisering, rationalisering och 

kostnadsbesparingar.  

 

Kaizen är en viktig del av de framgångar som företaget Toyota har uppnått med sin 

produktion av bilar. Då ryktet om detta började sprida sig till västvärlden fanns ett stort 

intresse av att lära sig deras hemligheter. Toyotas produktionssystem består av ett flertal 

metoder och verktyg som uppkommit till följd av den mentalitet och det tankesätt som råder 

inom landet. Denna mentalitet var svår att förstå för de som kom för att studera det och mer 

konkreta fakta krävdes för att kunna exportera deras produktionsmetoder. Detta resulterade i 

the Toyota Production System som var en samling av de metoder som används inom 



95 
 

företaget. Då dessa metoder sedan exporterades till västvärlden krävdes en viss omarbetning 

och ett nytt namn för att ge det genomslagskraft och begreppet lean production skapades. 

Viktiga aspekter som bör beaktas inom TPS och lean production är minimeringen av 

ickevärdeskapande aktiviteter, även kallade slöserier, som inte medför en värdeökning på det 

som kunden betalar för, att införa ordning och reda på den egna arbetsplatsen genom 5S för 

att effektivisera arbetet samt visuell planering. 

  

För att få svar på hur ett svenskt tillverkningsföretag arbetar med att implementera kaizen i sin 

verksamhet har vi intervjuat ett antal anställda på Atlet AB inom divisionen Products. Vi har 

även intervjuat den konsult som har anlitats via JMAC Scandinavia och som har varit delaktig 

i det förändringsarbete som genomförs. De flesta av de intervjuade personerna ser kaizen som 

en del av TPS eller lean production. Products egen version av lean production vid namn Atlet 

Operations System (AOS) införs nu i verksamheten. Syftet med AOS är att nå Products 

mission vilket ska göras genom tillämpningen av en rad olika verktyg. De delar som ingår i 

AOS och som redan har börjat implementeras är bland annat 5S, standardisering och visuell 

planering. Inom AOS ses kaizen som ett av de verktyg som i framtiden kommer att 

implementeras och då i form av förbättringsgrupper. I dessa grupper ska stora som små 

förslag på förändringar av verksamheten som leder till förbättringar diskuteras. Om ett förslag 

är genomförbart ska den grupp som kom på det premieras. Genom dessa förslag anser 

Products att målet om ständiga förbättringar uppnås. Vi ser kaizen som en övergripande 

mentalitet till skillnad från Products syn på det som en metod. Vi menar, enligt vårt synsätt av 

begreppet, att kaizen redan finns inom verksamheten. Detta då de verktyg och förändringar 

som hittills har genomförts kan ses som små och grunden till ett fortsatt arbete, men de har 

även medfört att förbättringar av verksamheten redan har skett.  

 

Vi anser att det ursprungliga kaizen härstammar från en mentalitet och ett tankesätt som har 

en nära koppling till det japanska samhället och dess kultur. Även om dessa tankar har lett 

fram till ett antal verktyg och metoder som kan exporteras och implementeras inom företag i 

västvärlden ställer vi oss dock frågande till om det ursprungliga kaizen kan exporteras. Detta 

då vi menar att dessa tankar till viss del har att göra med faktorer som finns inom det japanska 

samhället som vi saknar i väst.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1, Intervjuguide Stefan Peterson, JMAC 
 

• Vad är din bakgrund, din position inom företaget? 
• Vilka är dina arbetsuppgifter? 
• Beskriv JMACs verksamhet. Affärsidé, metoder, bakgrund med mera. 
• Vad är de huvudsakliga syftena med JMACs arbete inom ett företag? 
• Vilken koppling har ni till det som i Japan kallas för kaizen? 
• Hur skulle du beskriva förhållandet mellan kaizen, lean production, the Toyota Way 

samt AOS? 
• Hur har ert arbete med Atlet AB sett ut? Vilka metoder har ni infört i Atlet? 
• Har ni enbart utvecklat AOS för Atlet? Eller även varit med i 

implementeringsprocessen? 
• Vad var syftet med det? Vilka mål önskade företaget uppnå genom er hjälp? 
• Vilka förändringar har skett jämfört med hur verksamheten såg ut tidigare?  
• Hur går ni tillväga då ni blir anställda av ett företag? Vad är det första steget, hur ser 

processen ut? 
• Vilka ekonomiska konsekvenser ser ni under och efter införandet i allmänhet? 
• Hur tror ni at de införda förändringarna kommer att påverka Atlets ekonomi? 
• Vad anser du är de främsta fördelarna med att använda sig av denna metod? 
• Vad är de största svårigheterna med att ändra ett företags arbetssätt? Vanliga problem 

som ni stöter på? 
• Hur ser resultatet på lång sikt ut för de företag där ni har infört metoden. Hur går det 

för företag som de har arbetat mot längre tillbaks i tiden? 
• Sker någon uppföljning till tidigare klienter? Tar ni del av hur företaget har utvecklats 

och arbetet har fortskridit? 
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Bilaga 2, Intervjuguide Products 
 

• Hur har Atlets samarbete med JMAC sett ut? 
• När inleddes detta samarbete och vad låg bakom detta beslut? 
• Hur informerades ni om de förändringar som skulle ske och om vad systemet skulle 

innebära för företaget? 
• När, tidsmässigt, började dessa förändringar att genomföras? 
• Vad innebär Atlet Operations System (AOS)? 
• Vilka delar ingår i AOS? 
• Vilka förändringar har AOS inneburit för ditt arbete och den avdelning du arbetar på? 
• Hur genomfördes dessa förändringar? Uppstod några problem vid implementeringen 

av dem?  
• Vilka positiva respektive negativa effekter kan du se av dessa ändringar?  
• Hur stora är skillnaderna gentemot ert tidigare arbetssätt? 
• Hur upplever du att dessa förändringar bemötts av den övriga personalen? Ser de dem 

som positiva eller negativa? 
• Vilka ekonomiska effekter kan du se av implementeringen av AOS i dagsläget? Vilka 

tror du att effekterna kommer att bli på sikt? 
• Om och i så fall hur arbetar ni med att minimera olika former av slöseri inom 

verksamheten såsom överproduktion, onödiga rörelser, onödiga transporter, onödigt 
eller felaktigt utfört arbete, onödigt stora lager, misstag och korrigeringar? 

• Finns det några speciella områden som ni valt att fokusera extra på? 
• Hur kommer utvecklingsarbetet att fortskrida inom verksamheten? 
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Bilaga 3, Interview questions for Mr. Ikeda 
 

• What is your professional background?  
• How would you describe your work as CEO at Atlet AB?  
• What was the reason for Nissan to purchase Atlet AB? 
• What differences can you see between working in a Japanese company compared to a 

Swedish one?  
• What do you know about Kaizen or Lean Production and how it is used in 

manufacturing companies? 
• How would you say it is used in Japan? 
• What experience do you have of working with Kaizen or Lean Production? 
• What similarities and differences can you see between this system and Atlet Operation 

System (AOS), if any? 
• In what areas within Atlet is AOS implemented? 
• What benefits are expected due to the implementation of AOS?  
• How would you describe Japanese corporate culture? 
• What are the most characteristic features of Japanese corporate culture? 
• What differences do you see between Japanese and Swedish corporate culture? 
• Will Atlet AB be more influenced by Japanese corporate culture due to the take-over 

by Nissan? If so, how? 
• Do you believe that Atlet AB would gain competitive advantages by implementing a 

more Japanese corporate culture?  
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