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Sammanfattning 

Syftet med studien är att skapa djupare förståelse i hur producerande verksamheter arbetar 

med sina ständiga förbättringar och hur de på ett strukturerat sätt kan utföra förbättringar i den 

dagliga styrningen för att nå konkurrenskraftig och hållbar utveckling. Studien är genomförd 

på Hammarplast Consumer AB i Tingsryd. Företaget producerar prisvärda plastprodukter för 

hushåll och trädgård med en funktionell design som anpassas kontinuerligt för att möta det 

moderna hemmets behov.  

Studien grundade sig på insamling av lämplig teoretisk data som stämde väl överens med 

studiens syfte. Efter att skapat en teoretisk utgångspunkt genererades det en analysmodell som 

gav strukturerade riktlinjer för att samla in empirisk fakta från företaget.  

Det första steget som utfördes på Hammarplast Consumer AB var att dokumentera företagets 

vision och utmaning, vilket var väsentligt att ta reda på för att den fortsatta studien skulle leda 

till värdehöjande förbättringar för företaget. Därefter analyserades nuläget med hjälp av 

enkäter och intervjuer som gav djupare förståelse i hur det nuvarande tillståndet såg ut. En 

process valdes sedan i företaget där ett strukturerat tillvägagångssätt, kata, skulle införas för 

att ha möjlighet att skapa förbättringar som skulle leda till ett steg närmare visionen. Innan det 

strukturerade tillvägagångssättet infördes, analyserades nuläget för att få en ingripande 

förståelse över hur processen fungerade, vilket följdes upp av spaghettidiagram, tidsinsamling 

och måltillståndsblankett. Måltillståndsblanketten hjälpte Hammarplast Consumer AB att 

skapa ett detaljerat måltillstånd för den valda processen. Måltillståndet gav dem riktlinjer för 

vilka ständiga förbättringar som skulle utövas i den valda processen. Det strukturerade 

tillvägagångssättet innebar att Hammarplast Consumer AB tog snabba, små steg och utförde 

korrigeringar på vägen som genomfördes med hjälp av PDCA- cyklar. Det användes även 

olika blanketter för att planera, genomföra, reflektera och följa upp förbättringar, vilket 

skapade väsentliga rutiner för hur arbetet skulle utföras. Det strukturerade arbetssättet bidrog 

till att medarbetarna blev engagerade och involverade i arbetet, vilket på långsikt kommer att 

stärka medarbetarnas förbättringsförmågor.  

I slutet av studien fördes en diskussion om hur företaget kan på ett strukturerat vis utföra 

deras ständiga förbättringar i den dagliga styrningen som kommer att föra dem emot en 

konkurrenskraftig och hållbar utveckling. 



 

 

Summary  

The purpose of this study is to create a deeper understanding of how manufacturing company 

are working with their continuous improvements and how they can be completed in a 

structured way to perform improvements in the daily management to achieve competitive and 

sustainable development. The study was performed at Hammarplast Consumer AB, Tingsryd. 

The company produces affordable plastics products for home and garden with functional 

design that is continuously adapted to meet the needs of the modern home. 

The study was based on the collection of appropriate theoretical data, which agrees with the 

study’s purpose. After creating a theoretical basis, we generated an analysis model which 

gave structured guidelines for collecting empirical facts from the company. 

The first step that performed at Hammarplast Consumer AB was to document the company's 

vision and challenge, which was essential to find out, so the continuing study would lead to 

value enhancing improvements to the company. Then we analyzed the current situation with 

the help of surveys and interviews that gave us a deeper understanding of how the current 

state looked like. A process was then selected in the company, where a structured approach, 

kata introduces in the company to create improvements, which would lead to a step closer to 

the vision. Before the structured approach introduced, we analyzed the current situation in 

order to get an understanding of how the process worked, which was followed up by spaghetti 

charts, time collection and target condition form. Target condition form helped Hammarplast 

Consumer AB to create a detailed target condition for the selected process. Target condition 

gave them guidance in continuous improvement which would be exerted in the selected 

process. The structured approach meant that Hammarplast Consumer AB took quick, small 

steps and performed corrections along the way, which was conducted with using the PDCA 

cycle. 

It was also used various forms of planning, implementation, reflect and monitor 

improvements, which created essential routines for how the work would be performed. The 

structured approach helped the employees to be engaged and involved in the work, which in 

the long run will strengthen employee enhancement abilities.  

In the last chapters we discuss the results of the study, about how the company can, in a 

structured manner perform their continuous improvement in the daily management that will 

bring them a competitive and sustainable development. 

 



 

 

Abstract 

Studien är utförd på Hammarplast Consumer AB med syftet att skapa djupare förståelse i hur 

producerande verksamheter arbetar med sina ständiga förbättringar och hur de kan på ett 

strukturerat sätt utföra förbättringar i den dagliga styrningen för att nå konkurrenskraftig och 

hållbar utveckling. 

För att detta skulle uppnås dokumenterades företagets vision och utmaning, som sedan bröts 

ned till ett detaljrikt måltillstånd med hjälp av att nuläget analyserades i den valda processen. 

Därefter gjordes små, snabba steg och korrigeringar mot måltillståndet, vilket genomfördes 

med planering, genomföring, reflektering och uppföljning. Det gav förbättringar som var 

värdehöjande för företaget och som resulterade i ett steg närmare visionen. Det strukturerade 

tillvägagångssättet, kata, bidrog till att medarbetarna blev engagerade och involverade.  

I de avslutande kapitlen fördes en diskussion om hur företaget kan på ett strukturerat sätt 

utföra deras ständiga förbättringar i den dagliga styrningen som kommer att föra dem emot en 

konkurrenskraftig och hållbar utveckling. 

 

Nyckelord  

Ständiga förbättringar, Vision, Utmaning, Måltillstånd, Nulägesanalys, Kata, 

Förbättringskata, Coachingkata, PDCA- cykel, Gå och se, Standardiserat arbetsätt, 

Visuellstyrnig, Reflektera över processer. 
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Begreppsdefinitioner och förkortningar  

De begrepp som definieras nedan är sådana som kommer att löpa genom studien och kommer 

i den löpande texten att vara utmärkta genom en kursiv stil. De förkortningar som kommer att 

uppkomma under studien redovisas även nedan. 

 

Begreppsdefinitioner: 

Kata: Ett inövat sätt att arbeta. Finns två olika kata, förbättringskata och coachingkata.  

Standardiserat arbetssätt: En beskrivning över hur en bestämd aktivitet eller process ska 

utföras.   

Genchi genbutsu: Gå och se med egna ögon. För att verksamheter verkligen ska förstå ett 

problem måste de granska det med egna ögon. 

Hoshin Kanri: Hjälper verksamheter och dess olika enheter att jobba mot samma mål. 

Hoshin kanri är som en kompass som leder verksamheter i rätt riktning mot visionen.  

Jidoka: Bygger in kvalitet vid produktion av material eller felsäkra materialet. Felsäkringen 

gör det nästintill omöjligt för operatörer att utföra fel, vilket ökar kvaliteten på materialet. 

Just- In- time: Producera och leverera varor i den tid och kvantitet som verksamheter 

behöver dess material för nästkommande led. 

Trial and error metoden: Upprepade, varierande och praktiska försök som fortsätter tills det 

lyckas. 

Gå och se: Är ett verktyg som används för att förstå det aktuella tillståndet. Är detsamma som 

Genchi genbutsu. 

Ständiga förbättringar: Syfte är att medarbetare ska bli fokuserade på att föreslå små 

förbättringar, vilket över tiden leder till stora förbättringar i produktivitet, kvalitet, säkerhet, 

ledarskap samt att reducera slöserier. 

Lean Production: En filosofi där verksamheter fokuserar på att leverera värde åt kunden, 

förbättra flödet för produkter och tjänster samt att eliminera slöseri.  



 

 

Visuell styrning: Handlar om kommunikation i arbetsmiljön som hjälper till att göra det 

möjligt att med endast ett ögonkast se hur arbetet ska utföras och om något avviker. 

Inre ställ och yttre ställ: Yttre ställ är den tid som inte är värdeskapande för kunden och inre 

ställ är den tiden som är värdeskapande för kunden, det vill säga att det är det inre stället som 

verksamheter i första hand bör reducera.  

Värdeflödesanalys: Är ett verktyg där verksamheter börjar med att skissa upp hur deras 

nutida läge ser ut i produktionen och sedan även ett önskat framtida läge. 

Vision: Beskriver ett önskat framtida tillstånd och befinner sig långt iväg i tiden, vilket kan 

sträcka sig bortom en yrkeslivstid. 

Utmaning: Visionen bryts ner i utmaning för att kunna lösa de oförutsägbara förhållanden 

och hitta rätt riktning mot visionen. Utmaningen är skapad för hela verksamheten.  

Måltillstånd: Utmaningen bryts sedan ner i en serie av måltillstånd. Ett måltillstånd beskriver 

en process. 

Mål: Är ett resultat som verksamheter vill uppnå. 

Spaghettidiagram: Är ett effektivt verktyg som verksamheter kan använda vid analys av 

nuläge. 

Plan- Do- Check- Act- cykel: Ett verktyg för att ta små, snabba steg och korrigeringar på 

vägen, vilket utförs genom experimentering.  

Enfaktorexperiment: Innebär att verksamheter enbart åtgärdar ett problem och en sak åt 

gången i en process. 

Förkortningar: 

JIT: Just- In- Time. 

PDCA: Plan- Do- Check- Act. 

TPS: Toyota Production system. 
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1. Introduktion  

I kapitlet redogörs en beskrivning av bakgrund, problemformulering, syfte och mål, teoretisk- 

och praktisk relevans samt tidsramen för studien. 

 

1.1 Bakgrund 

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

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

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

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

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

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

skriver vidare att en effektiv integration av förbättringsfunktioner med teknik och 

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

resurser i hantering av tillförlitlighet, tillgänglighet, underhållsmässighet och 

prestandaproblem. Jonsdottir et al. (2014) skriver att den världsmarknad som äger rum idag 

har förändrats till en globaliserad marknad, vilket gör att det är nödvändigt att utföra ständiga 

förbättringar. Detta för att verksamheter ska kunna behålla sina marknadsandelar och försöka 

tillfredsställa både externa och interna intressenter. 

 

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

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

förändrats. Under industrialismens början utförde antingen yrkesarbetare eller också 

arbetsledare och tekniker verksamheters förbättringsarbete. Verksamheters förbättringsarbete 

utfördes av arbetsledare och tekniker då yrkesarbetarna sågs som okvalificerade. Han påstår 

vidare då taylorismen trädde i kraft övertog nästan allt förbättringsarbete av specialister, där 

syftet med förbättringar var att öka produktiviteten. Han menar att i den moderna formen av 

förbättringsarbete är alla involverade i arbetet och alla är indelade i arbetslag för att ständigt 

utföra små förbättringar, vilket verksamheter genomför för att de ska uppnå sina visioner och 

mål.  
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Enligt Kusén & Ljung (2013) bör medarbetare vara involverade i förbättringsarbetet, eftersom 

att de har bättre kompetens om deras dagliga processarbete än specialisterna. 

 

Garcia et al. (2014) menar att ständiga förbättringar kan generera en ökad motivation och en 

positiv förändring av medarbetarnas attityd om arbetet för de ständiga förbättringarna utförs 

på rätt sätt. Holtskog (2013) skriver för att verksamheter ska lyckas med deras ständiga 

förbättringar är det väsentligt att ledningen sätter upp framtida mål. Han menar att framtida 

mål resulterar i att medarbetare vet vilka ständiga förbättringar de ska leverera för att 

verksamheter ska arbeta i rätt riktning för att i senare led uppnå det framtida målet. Han 

menar vidare att det bidrar till att verksamheter utför ständiga förbättringar som är 

värdeskapande. 

 

Kusén & Ljung (2013) påstår däremot för att verksamheter ska lyckas med deras 

förbättringsarbete bör processen innefatta motivation, ledarskap och systematisk 

arbetsstruktur. De menar även att ledningens viktigaste uppgift är att lyckas kommunicera ut 

verksamheternas strategi till medarbetarna så att alla i verksamheterna har samma mål och 

utför sitt arbete i rätt riktning. För att verksamheters medarbetare ska bli motiverade är det, 

enligt Nilsson (1999), viktigt att ledare är engagerade och motiverade. Om inte ledarna 

uppfyller detta bidrar det till att medarbetare förlorar respekten och därmed utför sitt arbete 

sämre. Mchugh (2013) menar att ett bra tillvägagångssätt för verksamheters ledare att 

motivera sina medarbetare är att delegera ansvar. Nilsson (1999) menar att genom ledarnas 

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

sig betydelsefulla. 

 

1.2 Problemformulering  

Enligt Nilsson (1999) var Japan oerhört tidiga med att utveckla förbättringsarbete, vilket 

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

svenska arbetsplatserna på allvar att implementera ett modernt förbättringsarbete, vilket var 

närmare trettio år efter Japan. Han menar även att efter Sverige inledde förbättringsarbete har 

de haft en låg utvecklingskurva till skillnad från Japan, då det är minst 70 procent av de 

verksamheter som har implementerat förbättringsarbete i Sverige som har misslyckats. En 

orsak till att siffran är hög kan bero på att verksamheter startar en mängd förändringar 

samtidigt, vilket bidrar till att arbetet inte fortlöper som planerat (Nilsson, 1999). 
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Ett exempel på en svensk verksamhet, enligt Nilsson (1999), som har lyckats med att införa 

förbättringsarbete är Scania i Södertälje. Han menar att Scanias förbättringsarbete är en del av 

deras dagliga arbete och är ett hjälpmedel för att förbättra totalproduktiviteten och 

lagmedlemmarnas kompetens. Genom förbättringsarbetet uppnår Scania en ökad flexibilitet, 

mångkunnighet och arbetsutvidgning. 

 

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

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

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

uppgiften och bromsar därför arbetet. De menar även att en del verksamheter saknar en vision 

som klargör verksamheternas riktning mot det önskvärda framtida tillståndet. Att inneha 

visioner i verksamheter är viktigt för att medarbetare ska förstå helheten och förstå varför 

förändringar är viktiga att genomföra. De menar vidare att det även är viktigt att ledningen 

kommunicerar regelbundet med medarbetarna för att de ska känna sig engagerade och 

involverade i förbättringsarbetet. Detta kan verksamheter utföra genom till exempel möten 

och andra sammankomster (Blomquist & Röding, 2010). 

 

När de flesta verksamheter har uppnått resultat i förbättringsarbetet är det vanligt enligt 

Blomquist & Röding (2010) att de inte belönar sina medarbetare, vilket kan leda till minskat 

engagemang och delaktighet hos medarbetarna. Detta kan bero på att medarbetarna inte 

känner att ledningen uppskattar deras utförande av förbättringsarbetet.  Det vill säga, det är 

ledarnas uppgift i den dagliga styrningen att se till att målet blir uppfyllt och även värna om 

medarbetarnas reaktioner. I den dagliga styrningen är det viktigt att ledningen driver 

förbättringsarbetet genom att utöva kontinuerliga samtal och möten, där informationen bör 

vara riklig och tydlig (Blomquist & Röding, 2010). 

 

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

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

Därmed är undersökningsfrågan för denna studie formulerad enligt följande: 

 

 Hur kan producerande verksamheter arbeta med deras ständiga förbättringar i den 

dagliga styrningen för att på ett strukturerat sätt få en konkurrenskraftig och hållbar 

utveckling? 
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1.3 Syfte och mål 

Syftet med denna studie är att skapa djupare förståelse i hur producerande verksamheter 

arbetar med sina ständiga förbättringar i den dagliga styrningen samt hur de på ett strukturerat 

sätt kan utföra förbättringar i den dagliga styrningen för att nå konkurrenskraftig och hållbar 

utveckling. För att uppnå syftet med denna studie är målsättningen att analysera hur det 

nuvarande tillståndet fungerar. Därmed kan vi med hjälp av analysen finna ett lämpligt 

tillvägagångssätt för att lösa problemet.  

 

1.3.1 Teoretisk relevans 

Syftet med studien är att utifrån teoretisk kunskap dra slutsatser om problemet och finna ett 

lämpligt tillvägagångssätt. Detta görs för att fler verksamheter ska kunna tillämpa vårt resultat 

av denna studie.  

 

1.3.2 Praktisk relevans  

Studien kommer vi att utföra på Hammarplast Consumer AB i Tingsryd, där vi ska 

effektivisera och skapa en bättre strategi för deras dagliga förbättringsarbete. Resultatet 

kommer att redovisa hur Hammarplast Consumer AB kan förbättra sitt tillvägagångssätt och 

hur de på ett slagkraftigt sätt kan utföra ständiga förbättringar på ett strukturerat vis, vilket i 

framtiden kan leda till en konkurrenskraftig och hållbar utveckling. 

 

1.4 Avgränsningar  

I studien kommer fokus ligga på ett producerande företag vid namn Hammarplast Consumer 

AB, där det har valts att avgränsa till en vald process, Formberedningen. Avgränsningen till 

enbart en process kommer att utföras för att kunna uppnå ständiga förbättringar i den dagliga 

styrningen som är värdeskapande och som går i rätt riktning mot visionen. I formberedningen 

kommer det att göras ytterligare begränsningar som kommer att innefatta fokusering på de 

mest frekventanvända verktygen i formberedningen. Fokuseringen kommer att utföras för att 

få tillgång till en rättvis data som kommer att krävas för att kunna utvärdera och reflektera 

resultatet.         
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2. Metodologi 

 
I kapitlet redogörs de begrepp som ligger till grund för studien och beskriver hur en 

vetenskaplig forskning kan utföras. 

 

2.1 Forskningsperspektiv  

Vid genomförande av forskning finns det två huvudsakliga perspektiv som författaren kan ha 

sin startpunkt från. De två perspektiven är positivism och hermeneutik (Bryman & Bell, 

2005). 

 

2.1.1 Det positivistiska förhållningssättet 

Bryman & Bell (2005) skriver att positivism är en teoretisk metod som utgår från 

naturvetenskapliga grunder. Syftet med detta förhållningssätt är att forskare tar fram 

hypoteser, vilket de sedan försöker se samband i. De menar vidare att det statistiska materialet 

sedan kan användas av en större målgrupp. En viktig del i det positivistiska förhållningssättet 

är att forskare inte får använda egna värderingar i arbetet, utan det måste bedrivas objektivt 

(Bryman & Bell, 2005). 

 

2.1.2 Det hermeneutiska förhållningssättet 

Bryman & Bell (2005) påstår att hermeneutiken står för subjektiva tolkningar och förståelse 

av data, där egna värderingar används medvetet. De menar att hermeneutikens centrala syfte 

är att analysen av datainsamling ska tolka informationen enligt upphovsmannens perspektiv 

och mening till informationen. Då forskaren tolkar upphovsmannens data använder den sig av 

tidigare erfarenheter och kunskaper som styr dess tolkning av informationen (Bryman & Bell, 

2005). 

Enligt Olsson & Sörensen (2011) kan hermeneutiken beskrivas som en växande spiral som 

kallas för den hermeneutiska spiralen, vilket innebär att forskaren får en ”växande” förståelse 

av ämnet ju mer fakta forskaren samlar in, se figur 1. De menar vidare att det är då väsentligt 

att få en förståelse över alla delarna i spiralen för att sedan kunna ha möjlighet att förstå hela 

innebörden med informationen. 
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Figur 1. Den hermeneutiska spiralen (Olsson & Sörensen, 2011) 

 

2.1.3 Val av synsätt 

De första prioriteringarna i studien var att få en helhetssyn över företaget samt undersöka det 

valda område formberedningen, som valts att fokuseras på. Data utan vetenskaplig grund 

samlades in genom intervjuer, observationer och enkäter som sedan tolkades för att få en ökad 

förståelse. Detta arbetssätt efterliknar det hermeneutiska förhållningssättet, eftersom den 

första prioriteringen var att skapa en helhetssyn och sedan öka förståelsen. Detta gjordes för 

att få en bredare kunskap för den fortsatta studien. 

 

Därefter observerades nuläget och de hinder som fanns i formberedningen. 

Experimenteringen uträttades med hjälp av PDCA- cyklar, vilket utfördes för att hitta en 

lösning till dessa hinder, vilket sedan resulterade i ett steg närmare visionen. 

Tillvägagångssättet genomfördes med hjälp av en vald teori, vilket innebar att det även hade 

ett inslag av ett positivistiskt förhållningssätt. Studien utgick därefter från det hermeneutiska 

förhållningssättet, eftersom att slutsats och rekommendationer upprättades där det var viktigt 

att skapa en helhetssyn och tolka självaste studien. Det gjordes för att öka förståelsen, utan en 

vetenskaplig grund. 

 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Enligt Patel & Davidson (2011) ska forskare i en vetenskaplig studie relatera teori och 

verklighet till varandra.  De menar att hur detta ska utföras är ett av de centrala problemen 

som finns inom det vetenskapliga arbetet. Det finns tre olika vetenskapliga aspekter 

deduktion, induktion och abduktion. De tre vetenskapliga aspekterna beskriver olika sorters 

tillvägagångssätt som forskare kan använda sig av för att kunna relatera teori och empiri till 

varandra (Patel & Davidson, 2011). 
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2.2.1 Deduktion 

I deduktion tar forskare, enligt Bryman (2004), fram existerande teori och utför därefter 

undersökningar.  Han menar att utifrån den kunskap och teori som rör det valda området 

utvecklas hypoteser, vilket sedan klargörs i den empiriska delen. Enligt Alvesson & 

Sköldberg (2008) är det väsentligt att vara duktig på att härleda hypoteser och noga kunna 

ange hur information ska samlas in utifrån data som utgör en del av hypoteserna. 

 

Thurén (2013) skriver att deduktion är en metod för att dra slutsatser och som bygger på 

logik. Han menar att de slutsatser som tas fram genom deduktion som är logiskt 

sammanhängande anses vara giltiga. Han menar vidare att den logiska slutsatsen inte behöver 

vara sann för att den ska överensstämma med verkligheten. 

 

Enligt Bryman (2004) testas befintliga teorier flera gånger, vilket utförs för att se om det är 

korrekt. Han menar att testerna utförs tills det framkommer att det inte stämmer.  Han menar 

vidare att i deduktion formuleras hypoteser, vilket görs för att sedan kunna testa hypoteserna 

mot verkliga observationer. Nackdelen med en deduktiv teori är att forskare inte har något att 

härleda från förutom en ”gissning”(Alvesson & Sköldberg, 2008). 

 

2.2.2 Induktion 

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

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

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

De menar vidare att nackdelen med induktion är att forskare är helt ovetandes om teorins 

räckvidd, eftersom att den är baserad på ett empiriskt underlag som är typiskt för en speciell 

tid, grupp av människor eller situation. Den huvudsakliga uppgiften är att upptäcka något som 

kan formuleras i en teori, där inte tidigare teorier använts. Detta eftersom en forskare som 

arbetar induktivt har egna idéer och uppfattningar som kommer att forma de teorier som 

produceras (Patel & Davidson, 2011). 

 

2.2.3 Abduktion 

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

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

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

induktion. Studien kan sedan fortsätta med angreppssättet deduktion där forskare testar det 
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som framkommit i en mer strukturerad intervjuundersökning (Wiedersheim- Paul & Eriksson, 

2006). Enligt Alvesson & Sköldberg (2008) är huvudsyftet med abduktion att tolka ett enskilt 

fall ur ett hypotetiskt övergripande mönster som förklarar fallet. De menar att därefter bör 

tolkningen styrkas genom att göra nya iakttagelser, det vill säga genom att utföra nya fall. 

 

2.2.4 Valt tillvägagångssätt 

Det har under denna studie genomförts enkäter och intervjuer, som sedan har tolkats för att få 

en djupare förståelse och en helhetssyn över företaget. Denna datainsamling låg sedan till 

grund för formuleringen av teorin, vilket liknar ett induktivt tillvägagångssätt. Därefter 

testades de befintliga teorierna flera gånger för att se om de stämde överens med verkligheten, 

detta gjordes genom observationer av nuläget och de hinder som fanns i formberedningen. 

Det genomfördes för att slutligen kunna dra slutsatser och rekommendationer. Detta 

tillvägagångssätt liknar det deduktiva och som tillsammans med det induktiva bildar ett 

abduktivt tillvägagångssätt. 

 

2.3 Forskningsmetod 

Denscombe (2000) skriver att kvalitativ forskning och kvantitativ forskning är två vanliga 

begrepp som brukar användas i studier. Dessa begrepp används för att beskriva forskarnas 

utgångspunkter och anger vilken typ av forskning som utövas (Denscombe, 2000).  Enlig Bell 

(2006) används inte enbart en forskningsmetod, utan han menar att för att studien ska bli så 

bra som möjligt tenderar forskare att använda delar från båda forskningsmetoderna. 

 

2.3.1 Kvantitativ metod 

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

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

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

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

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

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

och svarsalternativ. Det bidrar till att forskare kan utifrån resultatet dra generella slutsatser. 

Det vanligaste är att använda enkäter då studiens omfattning ska kartläggas inom ett visst 

område, men det är däremot mindre lämpligt att använda enkäter då en djupare kunskap vill 
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nås. Halvorsen (1992)  skriver att forskare även kan använda sig av intervjuer där frågorna 

ställs på ett sätt som redan är förutbestämt, där alla respondenter får samma frågor. 

 

2.3.2 Kvalitativ metod 

Patel & Davidson (2011) skriver att en kvalitativ inriktad forskning innebär att 

datainsamlingen fokuseras på ”mjuk” data, exempelvis kvalitativa intervjuer och tolkande 

analyser. De menar att dessa analyser är oftast verbala. Det vill säga att forskare skriver vad 

som händer och analyserar det som framgick i undersökningen. De menar vidare, om forskare 

använder sig av intervjuer bidrar det till en mängd textmaterial som måste bearbetas, vilket 

innebär att kvalitativa undersökningar är tids – och arbetskrävande. Enligt Denscombe (2009) 

tenderar kvalitativ forskning att ha ett begränsat omfång och involvera tämligen få människor 

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

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

intervju eller använda sig utav en fokusgrupp som kan diskutera de aktuella frågorna eller 

besvara dessa (Denscombe, 2009). Enligt figur 2, redovisas skillnaderna mellan kvantitativ 

och kvalitativ metod. 

 

Kvantitativ  Kvalitativ 

Siffror  Ord 

Forskarens uppfattning Deltagarens uppfattning 

Distans  Närhet 

Teoriprövning Teorigenerering 

Statisk  Processinriktad 

Strukturerad  Ostrukturerad  

Generalisering Kontextuell förståelse 

”Hårda”, reliabla data Rika och fylliga data 

Makroinriktning Mikroinriktning 

Beteende  Mening 

Konstlade miljöer Naturliga miljöer 

 
Figur 2. Några vanliga skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskning (Bryman, 2004). 

 

 

2.3.3 Vald forskningsmetod 

Det har under studien använts båda forskningsmetoderna kvalitativ och kvantitativ. Det har 

utförts för att få en djupare förståelse och för att kunna analysera nuläget av formberedningen, 

vilket har gjort att insamlingen av data grundades på observationer och intervjuer med 

aktuella fokusgrupper. Det kvalitativa tillvägagångssättet användes först för att få en ökad 

förståelse och kunskap om hur formberedningen fungerade. 
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Efter att analyserat nuläget i formberedningen sammanställdes tidsinsamlingen för att få en 

uppfattning om hur det aktuella nuläget såg ut. Det utfördes även med hjälp av den 

kvantitativa metoden enkäter, vilket gjordes för att få ytterligare kunskap om nuläget. De 

valda teorierna jämfördes sedan med varandra för att kunna prövas i verkligheten. Därefter 

sammanställdes datainsamlingen, där flera utgångsvärden blev startpunkten för att kunna 

utföra förbättringar inom formberedningen.  

 

2.4 Datainsamlingsmetod 

Enligt Patel & Davidson (2011) finns det flera olika tillvägagångssätt för att samla 

information till en undersökning. De menar att valet av undersökningsmetoder inte kan sägas 

vara bättre eller sämre än någon annan, utan valet beror bland annat på vad som ska 

undersökas eller hur mycket tid som forskarna har till sitt förfogande. 

 

2.4.1 Dokument 

Patel & Davidson (2011) skriver att ett dokument innefattar sådan information som antingen 

blivit nedtecknad eller tryckt i någon form. De menar att informationen idag kan bevaras på 

andra sätt, eftersom att tekniken idag har utvecklats. De menar vidare att insamlingen av 

dokument kan genomföras på flera olika sätt som till exempel genom litteratur, 

självbiografier, tidningar, filmer och CD-skivor. Dokument finns att ta del av i både privata 

och statliga arkiv eller samlingar. 

 
2.4.2 Primär- och sekundärdata 

Metoder som finns för att samla in data är primär- och sekundärdata. Primärdata kan till 

exempel vara intervjuer och enkäter där forskare har presenterat sin egen teori eller 

undersökning.  Det vill säga information samlas direkt in utan att informationen finns 

dokumenterad sedan tidigare (Dahmström, 2011).  Sekundärdata är information som redan har 

samlats in av andra forskare, vilket kan till exempel vara läroböcker och artiklar i dagspress 

(Olsson & Sörensen 2011). 

 

2.4.3 Intervju 

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

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

forskarnas syfte och problemområde vara utrett före intervjun.  Bell (2006) påstår att det finns 

både för- och nackdelar med intervjuer. En stor fördel med att genomföra datainsamling 
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genom intervju är att det finns stor flexibilitet. Flexibiliteten innebär att forskare som 

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

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

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

brist till information i forskningen (Bell, 2006). 

 

Enligt Olsson & Sörensen (2011) innebär en standardiserad intervju att den är väl planerad 

och har sin innebörd i att minska undersökningspersonens inflytande på intervjun. De menar 

att en standardiserad intervju kan utföras genom att till exempel intervjufrågor ställs i en 

planerad ordningsföljd och i samma ordalydelse.  De menar även att en intervju med en hög 

grad av strukturering innebär att frågorna är formulerade på ett sådant vis att 

undersökningspersonen förstår den exakta innebörden av frågan. En låg grad av strukturering 

innebär att undersökningspersonen kan tolka frågorna fritt beroende på bland annat 

undersökningspersonens erfarenheter och värderingar (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

2.4.4 Enkät 

Enligt Olsson & Sörensen (2011) har det blivit allt vanligare att samla data genom 

enkätundersökningar. De menar att det första steget vid utförande av en enkätundersökning är 

att analysera vilka frågor som ska ingå och varför. De menar vidare att det andra steget är att 

studera om liknade frågor har studerats i andra undersökningar. Bell (2006) påstår att 

frågeställningarna som enkäten innehar ska vara genomarbetade, eftersom då enkäten är 

slarvig utförd kan det bidra till att undersökningspersonen blir omotiverad till att besvara 

frågorna. Slarvigt utförd enkät kan innebära till exempel stavfel, grammatiska fel och tryckfel 

(Bell, 2006). 

 

2.4.5 Observation 

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

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

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

observation och systematisk observation. Strukturerad observation innebär att forskare i 

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

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

används då forskare vill öka sin kunskap inom ett visst område. Bryman & Bell (2005)   
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menar vidare att detta utförs genom att observera verkligheten, utan att använda en 

förutbestämd mall för observationen. 

 

2.4.6 Vald datainsamlingsmetod 

Det utfördes både intervjuer, observationer och tidsmätningar. Denna information av 

datainsamling är sedan tidigare aldrig dokumenterad och kallas för primärdata. Det har 

använts läroböcker och artiklar under studiens gång, så kallat sekundärdata, för att skapa en 

teoretisk bakgrund. Datainsamlingen till empirin började med att dokumentera företagets 

vision, utmaning och måltillstånd, för att sedan kunna utföra observationer och tidsinsamling 

på aktiviteterna inom formberedningen. Observationerna planerades i förväg om hur de skulle 

genomföras, vilket gjordes för att få tillgång till så mycket information som möjligt. Efter att 

en bra förståelse hade skapats över hur processen utövades, genomfördes enkäter för att få en 

insikt i vad medarbetarna hade för åsikt vad gällde nuläget.  

 

2.5 Urval 

Enligt Denscombe (2000) är urval ett strukturerat sätt att avgränsa datainsamlingar och för att 

genomföra ett urval inom valt ämnesområde. 

 

2.5.1 sannolikhetsurval  

Denscombe (2000) påstår att det finns två olika typer av urvalstekniker som brukar användas, 

vilka är sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Han menar att sannolikhetsurval 

innebär att de människor eller händelser som ingår i urvalet har forskare valt ut för att de 

anser att de sannolikt representerar tvärsnittet av dessa människor eller händelserna inom den 

population som studerats. Inom sannolikhetsurval finns det tre olika former av urval, vilka är 

slumpmässigt urval, systematiskt urval samt stratifierat urval (Denscome, 2000) 

I ett slumpmässigt urval kan forskare exempelvis bestämma sig för att göra sitt urval utifrån 

en telefonkatalog, de kan då använda sig av slumpmässig uppsättning siffror, detta för att 

välja sida och rad i katalogen för den person som ska ingå i urvalet. Därför blir valet helt 

slumpmässigt. I slumpmässigt urval så väljer forskare ut människor och händelser helt 

slumpmässigt, det vill säga att alla enheter som finns med i den empiriska populationen ska ha 

lika stor chans att kunna komma med (Denscombe, 2000). 
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Systematiskt urval liknar tillvägagångssättet i slumpmässigt urval, forskare använder sig av 

samma principer fast de har nu infört en viss systematik i valet av människor eller händelser. 

Enligt föregående exempel om telefonkatalogen, så består till exempel telefonkatalogen av 

100 000 person och forskarna vill involvera 1000 personer. Forskarna kommer då att välja var 

hundrade person i alfabetisk ordning, vilket då blir ett systematiskt urval (Denscombe, 2000). 

Det tredje urvalet är stratifierat urval och innebär att varje människa i populationen har lika 

stor chans att väljas ut i förhållande till den totala populationen. Detta sorts urval grundar sig 

på samma principer som i slumpmässigt urval, men har även vissa ramar som måste följas. 

Stratifierat urval kan sammanfattas som så att det är en blandning av slumpmässigt urval samt 

urval med utgångspunkt inom bestämda egenskaper och avsikter (Denscombe, 2000).  

 

2.5.2 Icke sannolikhetsurval 

Denscombe (2000) skriver att det finns situationer där forskare inte vill utföra något 

sannolikhetsurval, vilket bland annat beror på att forskare inte tycker det är möjligt att 

inkludera ett tillräckligt stort urval till undersökningarna. Han menar att det även kan bero på 

att det inte finns tillräckligt med information om hur populationen ser ut och att det är svårt att 

komma i kontakt med urvalet. 

 

Halvorsen (1992) skriver att det finns olika former av icke-sannolikhetsurval som till exempel 

subjektivt urval, snöbollsurval och teoretiskt urval. Han menar att subjektivt urval innebär att 

ett urval görs på de enheter som forskare bedömer är typiska för hela populationen. 

Denscombe (2000) skriver att snöbollsurval innebär att urvalet fastställs genom att till 

exempel en person hänvisar till en annan person.  Det vill säga att i början av undersökningen 

rör det sig om till exempel ett fåtal personer, men att det sedan tillfrågas ytterligare personer 

eftersom att de är betydande i undersökningen. Denna process gör att urvalet växer, vilket 

efterliknas av en rullande snöboll. Det teoretiska urvalet innebär att en teori redan har 

utvecklas, vilket gör att valet av enheterna sker efterhand. Denscombe (2000) menar att i 

forskningsprocessens alla steg ska teorin bekräftas, vilket leder till ett passande val av enheter 

inför nästkommande steg i processen.  

 

2.5.3 Studiens urvalsmetod 

Studien baserades på en form av icke-sannolikhetsurval, vilket kallas för snöbollsurval. Det 

innebär att den första kontakten var produktionschefen Jonas Johansson som blev handledaren 

på företaget, som sedan hänvisade till teamledaren Mikael Ulvling och som i sin tur hänvisade 
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till teknikerna. Det betydde att omfånget av urvalet växte. Inom valt område involverades 

medarbetare med hög kompetens och bred erfarenhet för att kunna berika oss med relevant 

information. Formberedningen har valts med rekommendationer av handledaren på företaget.  

 

2.6 Sanningskriterier 

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

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

kallas för reliabilitet och validitet. 

 

2.6.1 Reliabilitet 

Enligt Bryman & Bell (2005) är reliabilitet, tillförlitlighet, ett mått på huruvida resultaten från 

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

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

slumpmässiga eller tillfälliga betingelser. Kylén (2004) skriver ju mer strukturerade metoder 

som används desto större sannolikhet är det att resultatet får en hög validitet. 

 

2.6.2 Validitet  

Enligt Bryman & Bell (2005) är en hög validitet lika viktigt som hög reliabilitet.  De menar 

att det sker en bedömning huruvida det utförda undersökningsresultatet har en förankring med 

verkligheten i validitetsprocessen. Validitet innebär värdet och står för datas användbarhet 

och relevans tillförlitlighet (Kylén, 2004). 

 

Bryman & Bell (2005) påstår att validitet kan delas in i tre olika grupper, vilket är intern 

validitet, extern validitet och begreppsvaliditet. Yin (2007) menar genom att bygga upp 

förklaringar, använda logiska modeller, jämföra olika mönster och ta upp rivaliserande 

förklaringar blir den interna validiteten stärkt. Bryman & Bell (2005) skriver att den interna 

validiteten hanterar hållbarheten i resultatet. Närmare bestämt behandlar den ett orsaksmässigt 

förhållande mellan två eller flera variabler. Han menar vidare att extern validitet redogör om 

resultatet är generaliserbart eller inte, det vill säga om andra kan utnyttja resultatet. Bryman & 

Bell (2005)  påstår att begreppsvaliditet innebär hur resultatets teoretiska mått återger det 

faktiska resultatet. 

 

 

 



15 

 

2.6.3 Studiens sanningskriterier 

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

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

tillvägagångssätt för att styrka reliabiliteten och validiteten.  

 

För att reliabiliteten skulle vara hög i studien utfördes intervju med en kompetent person 

produktionschefen Jonas Johansson vilket gjordes för att få en trovärdig information. 

Intervjun bokades lång tid i förväg, eftersom att produktionschefen Jonas Johansson skulle 

kunna ha möjlighet att komma väl förberedd och att det inte skulle infinna sig någon stress 

vid intervjun. Intervjun spelades in och det gjordes även anteckningar, vilket utfördes för att 

det inte skulle bli några svårigheter vid tolkning av resultatet. 

 

Det har mottagits dokument från produktionschefen Jonas Johansson om vision och utmaning 

som anses trovärdiga, eftersom det är företaget som har tagit fram dokumentet.  

 

Vid analys av nuläget gjordes tidsinsamling på olika sorters verktyg, eftersom vissa av 

verktygen används i maskin under flera veckor och ibland månader. Därför utgicks det ifrån 

ett genomsnittligt värde i nulägesanalysen av de olika verktygen, vilket genomfördes för att få 

stärkt validitet. Detta gjordes för att minska sannolikheten för att slumpmässiga händelser 

skulle påverka tidsinsamlingen.  

 

2.7 Generaliserbarhet 

Enligt Bryman (2004) är forskare intresserade av att kunna redovisa i vilken utsträckning som 

resultaten kan generaliseras till andra grupper och situationer. Detta görs utöver dem som 

varit aktuella i den specifika undersökningen. Han menar till exempel att om det utförs en 

undersökning inom ett visst område med hjälp av ett antal personer som svarar på en enkät, 

vill forskare kunna hävda att resultatet även är giltigt för personer som inte har deltagit i 

undersökningen. Det vill forskare hävda, eftersom att det ibland kan vara svårt att ge ut 

enkäter och även att det är under en hel population kan vara nödvändigt att göra ett urval.  

Bryman (2004) skriver att det är under ett urval viktigt att göra det så representativt som 

möjligt, vilket görs för att resultaten från gruppen som har ingått i forskningen inte ska vara 

unika. Han menar vidare att sammanfattningsvis vill forskare generalisera resultaten utöver 

det specifika fallet. 
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2.7.1 Studiens generaliserbarhet 

Studie har utförts på ett företag och inte flera, vilket har gjort det svårt att utföra en 

generalisering. Studien är grundad på företagets formberedning och som har bestått av ett 

försök att hitta ett strukturerat sätt i den dagliga styrningen att utföra ständiga förbättringar i 

processen.  Det finns ett antal regler om hur ett strukturerat sätt ska gå till, vilket har studerats 

i studien.  

 

Det som däremot har gått att generalisera i studien är de teorier som har valts, eftersom att det 

finns flera olika teorier inom det valda området. Då studien omfattar att hitta ett strukturerat 

sätt i den dagliga styrningen att utföra ständiga förbättringar i formberedning, vilket innebär 

att det finns andra företag som också kan ta del av denna forskning. Det kan genomföras 

genom andra företag använder relevanta delar av studien som rör deras företag. Det anses 

därför att studien är generaliserbar men dock inte så hög.   
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2.8  Sammanfattning  

Sammanfattningen är utförd för att läsaren enklare ska kunna följa vald metod. De valda 

metoderna redovisas enligt figur 3.   

 

 
 

Figur 3. Sammanfattning av vald metod. 
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3. Teori 

 
I kapitlet presenteras väl utvalda teorier som ligger till grund för studien och som också 

ligger till grund för vår analysmodell. 

 

3.1  Lean historik 

Bicheno (2006)  skriver att i början av 1990-talet, då den industriella revolutionen ägde rum, 

formade filosoferna Benjamin Franklin, Fredrick Winslow Taylor och Frank Gilbreth de 

första grundläggande principerna för Lean. Han menar att de grundläggande principerna 

inspirerade Henry Ford att generera ett produktionssystem som var effektivt. 

 

År 1913 lyckades Ford enligt Bicheno (2006)  åstadkomma den första produktionslinan där 

Fords fokus i flödeskedjan var bland annat sparsamhet, arbetsdelning, utbytbara delar och 

korta ledtider. Han menar att Fords idé genererade en hög tillverkning av bilar, där 

produktionen var effektiv och hade en låg produktionskostnad. Då Rougefabriken, Fords 

fabrik i Detroit, USA, var under uppbyggnad förändrade Ford dock sin princip om att skapa 

ett flöde i hela försörjningskedjan. Han menar vidare att Fords princip om en 

”flödestillverkning” blev istället en massproduktion, där Fords fokus övergick till 

maskinbeläggning och volymtillverkning. 

 

År 1933 skriver Bicheno (2006) att en man vid namnet Kiichiro Toyoda skapade sin karriär 

inom biltillverkning . Två år senare producerade Toyoda sin första prototyp, vilket resulterade 

i att Toyota Motor Corporation generades. Han skriver att anledningen till att Toyoda 

lyckades så väl var att Toyoda insåg att det fanns mycket att lära inom biltillverkningen och 

att det var viktigt att anpassa sig efter Japans förutsättningar. Han menar vidare att Toyoda 

beslöt sig därför att besöka ett antal fabriker i USA och Europa, där Toyoda studerade deras 

tillverkning av bilar. 

 

Liker (2009) påstår att Toyodas far Sakichi även var en stor uppfinnare och mångsysslare, 

som utvecklade effektiva och billiga vävstolar. Sakichi utvecklade sedan en mekanisk 

symaskin som hjälpte till att lätta på arbetsbördan för sömmerskorna, vilket var uppskattat. 

Han menar att Sakichi löste problemen genom att själv testa sig fram och smutsa ner sig om 

händerna, vilket gjorde att trial and error metoden på så vis växte fram. Han menar vidare att 
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detta sätt som Sakichi använde sig av är idag en viktig biståndsdel för The Toyota Way som 

kallas för genchi genbutsu. Sakichi uppfann även en mekanism som gjorde att symaskinen 

stannade när en tråd gick av. Liker (2009) skriver att denna uppfinning blev senare en 

grundpelare i The Toyota Production System (TPS), som kallas för jidoka. Han skriver att 

Jidoka innebär att det bygger in kvalitet vid produktion av material eller felsäkra materialet. 

Felsäkringen gör det nästintill omöjligt för operatörer att utföra fel, vilket ökar kvaliteten på 

materialet. 

 

Liker (2009) påstår även att Sakichi blev senare benämnd som Japans ”uppfinnarnas konung”, 

eftersom Sakichi bidrog till utvecklingen av Toyota med sin filosofi, inställning till arbete och 

brinnande tro av ständiga förbättringar. 

 

Bicheno (2006) skriver att efter andra världskriget var Japan tvungna att återuppbygga sina 

industrier och ett stort behov var att frambringa bland annat snabba ledtider och hög 

flexibilitet. Han menar att dålig infrastruktur och brist av kapital efter andra världskriget 

bidrog till att utvecklingen av TPS startade oerhört bekymmersamt.  Japans brist på kapital 

bidrog till att Japan blev tvungna att fokusera på snabba ledtider och kvalitet för att minska 

kostnaderna. Bicheno (2006) påstår vidare att strukturen för TPS formades av Taiichi Ohno i 

slutet av 1940-talet som senare frambringade välkända verktyg inom TPS som till exempel 

Just-in-time (JIT). 

 

Oljekrisen drabbade världens industri hårt under början av 1970-talet, vilket ledde till stora 

förluster. Bicheno (2006) skriver att Toyota däremot lyckades få en betydligt högre vinst än 

deras konkurrenter. Han menar att detta medförde att nyttan av TPS spreds lokalt i Japan. 

 

3.2  Lean production 

Sim & Chiang (2012) påstår att Lean production kan definieras på flera olika sätt, men den 

vanligaste beskrivningen lyder enligt följande: en relation mellan verksamheters tekniska och 

sociala system. De menar att verksamheters tekniska system innefattar till exempel verktyg 

inom Lean som standardiserat arbetssätt och JIT.  Sim & Chiang (2012)  påstår att det 

sociala systemet har bland annat en direkt inverkan på kvaliteten i arbetslivet, urval i 

mänskliga resurser, utbildning och ledningens engagemang. 
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Enligt Liker (2009) är syftet med Lean production att verksamheter ska identifiera och 

eliminera alla deras faktorer i deras processer som inte skapar något värde för kunden. Han 

menar vidare att Toyota har uppnått stora framgångar genom att de bland annat har 

implementerat 14 principer i deras TPS som är indelat i fyra olika grupper. Dessa fyra olika 

grupper, se figur 4, lyder följande: filosofi, processer, partners och problemlösande 

organisation (Liker, 2009). 

 

   Figur 4. De 14 principerna (Liker, 2009). 

 

3.2.1 Visuell styrning 

Ljungberg (2000) skriver att visuell styrning handlar om kommunikation i arbetsmiljön som 

hjälper till att göra det möjligt att med endast ett ögonkast se hur arbetet ska utföras och om 

något avviker. Han menar att verktyget bidrar till att öka produktiviteten, minska antal 

felaktigheter, hjälpa till att hålla produktionstider, öka säkerheter och underlätta 

kommunikation. 

 

3.2.2 Standardiserat arbetssätt  

Enligt Eriksen et al. (2008) är standardiserat arbetssätt en beskrivning över hur en bestämd 

aktivitet eller process ska utföras. De menar att målet med detta arbetssätt är att skapa 

driftsäkra och repeterbara processer. Runebjörk & Wendleby (2013) påstår att syftet med 

standardisering är att verksamheter ska lyssna på sina medarbetare och uppmärksamma bra 

idéer, eftersom det är dem som har mest kunskaper om aktiviteten eller processen. De menar 

vidare att det resulterar sedan i att medarbetare känner sig mer involverade och på så vis får 
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bättre självförtroende. När verksamheter, enligt Liker (2009), har kommit fram till det bästa 

arbetssättet som råder just nu med hjälp av medarbetarna, visualiseras det på ett 

standardoperationsblad. Han menar att standardoperationsbladet hängs sedan upp vid 

processen eller aktiviteten. 

 

3.2.3 Yttre och inre ställ 

Enligt Olhager (2013) är yttre ställ den tid som inte är värdeskapande för kunden och inre 

ställ är den tiden som är värdeskapande för kunden, det vill säga att det är det inre stället som 

verksamheter i första hand bör reducera.  

 

3.2.4 Gå och se 

Runebjörk & Wendleby (2013) skriver att gå och se är ett väsentligt verktyg som bidrar till att 

ledare går och ser hur medarbetare utför arbetet och som resulterar i att de får en inblick i hur 

arbetet bedrivs ute i verksamheterna. De menar att verktyget är effektivt och kan hjälpa 

verksamheter att finna vilka rotorsaker som finns till problemet. För att verksamheter, enligt 

Rother (2013), ska ha möjlighet att förstå den aktuella situationen är det viktigt att 

verksamheter använder verktyget gå och se kontinuerligt för att kunna uppnå ett 

framgångsrikt resultat. 

 

3.2.5 Reflektera över processer 

Liker (2009) påstår för att verksamheter ska bli framgångsrika och skapa en lärande 

organisation är det en fördel om de tillämpar hansei, vilket betyder att verksamheter 

reflekterar över processer. Han menar att det är viktigt att reflektera över processer då till 

exempel verksamheter avslutar ett projekt, vilket görs för att lära sig av sina misstag och ta 

fram lämpliga åtgärder. Liker (2009)  menar vidare att det även är viktigt att medarbetare 

reflektera över sina egna handlingar, kan vara ärliga mot sig själva och kan acceptera sina 

svagheter. 

 

3.2.6 Ständiga förbättringar 

Kaizen är en av dem mest viktigaste metoderna för att leda ständiga förbättringar. Syfte är att 

medarbetare ska bli fokuserade på att föreslå små förbättringar, vilket över tid leder till stora 

förbättringar i produktivitet, kvalitet, säkerhet, ledarskap samt reducering i slöserier (n.d., 

2014). 
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Enligt Berglund et al. (2011) har verksamheter under lång tid använt sig av 

”förbättringslådor”, där medarbetare kan lägga ner ett förbättringsförslag i en låda då de 

kommer på en idé. Denna förbättringsmetod har försvunnit hos många verksamheter, eftersom 

förslagen från medarbetare sällan uppmuntrades eller blev något av, samt att alla medarbetare 

inte var engagerade i förbättringsarbetet. De menar även att istället har ständiga förbättringar 

i arbetslag blivit allt vanligare än ”förbättringslådor”. De ständiga förbättringarna i 

arbetslagen redovisas vanligtvis på en tavla där arbetslagen skriver upp och behandlar idéer 

från lagmedlemmarna.  Ett möte hålls ungefär en gång per vecka där beslut och uppföljning 

sker kring de ständiga förbättringarna. De menar vidare att syfte med de ständiga 

förbättringarna är att alla medarbetare ska vara involverade i förbättringsarbetet, eftersom det 

är dem som kan arbetet bäst och det vill säga att det är dem som är mest lämpliga för att 

utföra förbättringarna. 

 

3.3 Hur Lean kan bli ett vinnande koncept, kata 

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

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

resulterat i att det har blivit allt vanligare bland verksamheter att implementera konceptet 

Lean med bakgrund i TPS. Liker (2009) skriver att Lean är ett kundfokuserat angreppssätt 

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

som förbrukar så lite resurser som möjligt. 

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

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

att det är endast cirka 10 procent av dem som lyckats. Det framgår att den låga siffran av de 

verksamheter som har lyckats beror inte på bristande information från TPS, då Toyota bland 

annat har lämnat ut information om deras verktyg och metoder (Publikt 2013).  Rother (2013) 

påstår att många verksamheter har kopierat Toyotas synliga verktyg och metoder i deras 

arbetssätt, vilket har resulterat i misslyckande. Han menar att det väsentliga som verksamheter 

har missat är de osynliga aspekterna, vilket innefattar tankerutiner och ledningstänkande. 

Kusén & Ljung (2013) skriver att när verksamheter ska förklara vad problemet är skyller 

chefer och ledare på medarbetarna och att det är svårt att få med dem i förändringen, medan 

medarbetarna tycker att det beror på dåligt ledarskap. 

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

företag beror enligt Rother (2013) på deras ledningssätt. Han menar att detta ledningssätt hos 
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Toyota innebär att deras ständiga förbättringar och anpassningar sker systematiskt. Det vill 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

menar att det finns två olika sorters kata, vilka är förbättringskata och coachingkata. De två 

olika sorters kata kommer att fördjupas senare i teorin. 

3.3.1 Ett antal steg som behövs utföras före användning av kata 

 Reverol (2013) skriver att verksamheter behöver genomföra följande steg innan de använder 

sig av kata.  

 

1.) Definiera en vision. En tydlig vision är en riktningsgivare till var verksamheter vill 

befinna sig i framtiden, vilket är väsentligt för att verksamheter ska kunna utföra 

kontinuerliga förbättringar (Bicheno et al., 2008). 

Soltero (2012) påstår att en vision behöver verksamheter ha för att vara medvetet 

anpassningsbara. Att verksamheter är medvetet anpassningsbara innebär att de kan 

lösa problem enkelt och effektivt genom att alla medarbetare har en gemensam syn. 

Han menar att verksamheter utan en tydlig vision är som en bilförare som inte vet i 

vilken riktning den ska åka. Detta kan resultera i att bilföraren förbrukar onödigt med 

drivmedel. Enligt Bicheno et al. (2008) är det verksamheternas chefer som ska skapa 

visioner, vilka ska vara inspirerande och framställa lust hos alla i verksamheterna. De 

menar att visioner ska få kontakt med alla medarbetares hjärtan och skapa bilder över 

hur det ser ut då verksamheterna uppfyller visionerna. 

 

Kusén & Ljung (2013) påstår att chefers mål med visioner är att alla medarbetare ska 

förstå syftet med visionerna och få en egen inre bild av det framtida tillståndet samt att 

alla medarbetare känner sig involverade i visionerna. De menar genom att chefer 
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uppfyller detta bidrar det till att medarbetare blir engagerade och motiverade till 

arbetet, vilket på så vis skapar verksamheter som är konkurrenskraftiga. 

 

Figur 5 beskriver enligt Berglund et al. (2011) hur en önskvärd vision kan bidra till 

samsyn och ökad drivkraft hos medarbetare, vilket leder till att medarbetare blir 

engagerade och motiverade till arbetet och tar gemensamma beslut som går i rätt 

riktning.  De menar att detta resulterar i sin tur att en tydlig och trovärdig vision kan 

bidra till en förbättrad verksamhet. 

 

 

Figur 5 Tydlig och trovärdig vision kan leda till en förbättrad verksamhet (Berglund et al. 2011). 

Rother (2013) skriver att visionen befinner sig långt iväg i tiden, vilket kan sträcka sig 

bortom en yrkeslivstid. Figur 6 redogör att vägen mot det perfekta tillståndet är 

riktningen oklar. 

 

Figur 6. En vision är en riktningsgivare och vägen dit går inte att förutsäga i förväg (Rother, 2013). 
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2.) Sammanföra verksamheternas strategier och taktiker med visionen. Efter att 

ledare har fastställt en vision behöver de, enligt Tsung- Ming & Chao- Ton (2007), 

sammanföra verksamheters strategier och taktiker med visionen. Ett effektivt bevisat 

verktyg för sammanförningen är Hoshin Kanri som hjälper verksamheter och dess 

olika enheter att jobba mot samma mål. Verktyget är som en kompass som leder 

verksamheter i rätt riktning mot visionen. (Tsung- Ming & Chao- Ton, 2007). 

 

3.) Utveckla planer för att implementera visionen på de olika processnivåerna. 

Reverol (2012) påstår att verksamheter behöver efter sammanföringen utveckla en plan 

för hur varje avdelning i verksamheterna ska uppnå den nyetablerade visionen.  Han 

menar att verksamheter kan i detta steg använda sig av ett effektivt verktyg som kallas 

för värdeflödesanalys.  Värdeflödesanalys är ett verktyg där verksamheter börjar med 

att skissa upp hur deras nutida läge ser ut i produktionen och sedan även ett önskat 

framtida läge. Han skriver vidare att verksamheter kan med hjälp av detta verktyg få in 

en mängd väsentlig information som verksamheter behöver för att bilda en plan över 

hur verksamheterna ska uppnå visionen. Enligt Olhager (2013) är ett spaghettidiagram 

ett verktyg som verksamheter kan använda vid analys av deras nuläge, se bilaga 1. Han 

menar att verktyget illustrerar processflödet i en layout som bland annat tydliggör 

operatörens transportvägar under dess utförande av arbetet. Han påstår vidare att 

layouten kan bli komplext med många korsande vägar därav namnet spaghettidiagram. 

 

4.) Kommunicera och leda förändringarna på rätt sätt i verksamheterna. Om en ny 

vision är etablerad är det viktigt, enligt Reverol (2012), att ledare i verksamheter 

kommunicerar ut den till alla medarbetare.  Runebjörk & Wendleby (2013) skriver att 

kommunikation är ett utbyte av information mellan två eller flera personer. De menar 

för att verksamheter ska lyckas göra medarbetare mer engagerade och drivna i att 

utföra förändringar är det viktigt att kommunikationen fungerar bra, mellan alla parter. 

Rother (2013) påstår att i detta steg har även ledare som uppgift att leda förändringarna 

i rätt riktning, där svårigheten för ledarna brukar ligga i att få med alla medarbetare i 

förändringsarbetet. 

 

Fred (2011) skriver att implementering av strategier och filosofier påverkar alla 

individer i verksamheter, från övre och nedre delen av verksamheterna. Han menar 

även att en bra formulering av strategier och filosofier inte är tillräckligt för att det ska 
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vara en garanti på ett framgångsrikt arbete av implementering av strategier och 

filosofier. Detta eftersom att det alltid är betydligt svårare att utför något (implementera 

strategier och filosofier) än att säga att det ska utföras (formulera strategier och 

filosofier). Fred (2011) menar vidare att formuleringen av strategier och filosofier 

skiljer sig inte mycket från små eller stora verksamheter, men däremot varierar 

implementering av filosofier och strategier bland olika typer och storlekar av 

verksamheter. Implementering av strategier och filosofier kräver olika händelser som 

att bland annat lägga till nya avdelningar, anställa nya medarbetare, utbilda nya 

medarbetare, bygga nya anläggningar eller stänga anläggningar och bygga ett bättre 

kommunikationssystem. Dessa olika händelser varierar mycket från tillverkning, 

service och statliga verksamheter (Fred, 2011).   

Ett framgångsrikt resultat av implementering av strategier och filosofier kräver också 

stöd, disciplin och hårt arbetet från motiverade ledare och medarbetare. Fred (2011) 

påstår att bara ett fåtal medarbetare kan vara ett hinder för implementering av strategier 

och filosofier, vilket ”bromsar upp” hela implementeringen. Han skriver att det är 

viktigt att ledare och medarbetare måste bli motiverade till att implementera strategier 

och filosofier för att kunna uppnå ett bra resultat. 
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3.3.2 Förbättringskata  

Soltero & Boutier (2012) påstår att förbättringskata är en effektiv modell för hur 

verksamheter leder och löser problem, se figur 7. De menar att verksamheter kan använda 

förbättringskata som riktningsgivare till ett idealtillstånd, kortsiktiga mål och till mer 

specifika behov. Huvudsyftet med förbättringskata är, enligt Rother (2013), att verksamheter 

ska ha kontroll även om det inte går att styra verkligheten runt omkring dem. Han menar att 

detta utför verksamheter genom att tillämpa rätt ledningstänkande och rutiner, vilket hjälper 

verksamheter att fatta rätt beslut då de ställs inför ett problem. Förbättringskata kommer 

senare att fördjupas. 

 

 Figur 7. Förbättringsbanan. Illustrerad av Mike Rother (Rother 2013). 

3.3.2.1 Utmaning 

Rother (2013) skriver att verksamheters vision befinner sig långt iväg i tiden, vilket gör att 

riktningen är oklar. Han menar att visionen bryts därför ner i olika utmaningar för att 

verksamheter lättare ska kunna se riktningen emot visionen. Han menar vidare att det sätts en 

utmaning åt gången för hela verksamheten som sedan ska uppnås efter cirka ett till tre år. 

3.3.2.2 Måltillstånd 

Rother (2013) påstår att verksamheter ska uppnå utmaningen med hjälp av att 

produktionsledare tillsammans med teamledare bryter ner utmaningen i en serie av 

måltillstånd. Han menar att verksamheter skapar ett måltillstånd åt gången i en vald process 

som de sedan ska uppnå efter cirka en till tre månader. Han påstår även att det är viktigt att 

måltillståndet beskriver den valda processen detaljerat för att resultatet ska bli så bra som 

möjligt. För att verksamheter ska kunna jobba effektivt med ledning och processförbättringar 

krävs det att de etablerar måltillstånd, vilket verksamheter bör utföra innan de genomför 

förbättringar. Rother (2013) menar vidare att detta bör verksamheter göra för att medarbetarna 
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ska fokusera på det faktiska behovet istället för att genomföra enskilda förbättringar som inte 

leder till värdehöjande arbete. Figur 8 redogör att vid varje gång verksamheter etablerar 

måltillstånd kommer de att upptäcka problem och hinder. Verksamheter bör lösa detta genom 

att försöka förstå och sedan eliminera orsakerna (Rother, 2013). 

 

Figur 8. Illustrerar den oklara vägen från nuvarande tillstånd till vision som med hjälp av ett måltillstånd blir tydligare 

(Rother, 2013).   

Reverol (2012)  skriver att ett måltillstånd är en beskrivning av en process där verksamheter 

definierar hur processen bör fungera, medan ett mål är ett resultat som de vill uppnå. Han 

menar för att verksamheter ska kunna uppnå ett mål behöver de etablera måltillstånd.  

Vid framtagning av måltillstånd behöver verksamheter tänka på följande saker: 

 Måltillstånden bör verksamheter formulera, enligt Rother (2013), så att de beskriver 

det önskade tillståndet, men däremot ska formuleringen inte innehålla hur de ska ta sig 

dit. 

 Han menar att vid etableringen av måltillstånd bör verksamheter inte implementera 

motåtgärder i självaste måltillståndet, eftersom det försämrar verksamheters funktion 

av förbättringskata. Det är därför viktigt att verksamheter inte definierar måltillstånd 

som innehåller lösningar (Rother, 2013). 

 Rother (2013) påstår vidare att för att verksamheter ska lyckas uppnå goda resultat är 

det viktigt att någon del av måltillstånden är mätbar för att verksamheter ska kunna 

kontrollera om resultatet är uppnått. 

 Vid framställning av måltillstånd, se figur 9, är det oftast inte möjligt enligt Rother 

(2013) att definiera måltillståndets alla detaljer från början, eftersom att det vid start är 

svårt att förstå det aktuella tillståndet. Han menar att det verksamheter får göra då är 

att införa ett välgenomtänkt måltillstånd som är enkelt och inte så detaljerat. Han 

menar vidare att sedan får verksamheter lägga till detaljer i efterhand, vilket de 

genomför medan de rör sig framåt och lär sig mer om hindren. 
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              Figur 9. Längre fram i tiden uppkommer det mer detaljerad information om måltillståndet (Rother, 2013). 

Rother (2013) skriver att verksamheter bör röra sig mot ett måltillstånd genom att de delar in 

förbättringskata i två steg. Det första steget är att bestämma ett måltillstånd och andra steget 

är att arbeta sig igenom hindren som uppkommer längs vägen mot måltillståndet. Han menar 

att det första steget är betydligt lättare att utföra än det andra steget, eftersom det kräver arbete 

och lärande för att uppnå ett måltillstånd. 

Enligt Rother (2013) ligger måltillståndet utom räckvidd, vilket gör att verksamheter stöter på 

hinder och oförutsedda problem. Han påstår för att verksamheter ska kunna uppnå utmanande 

måltillstånd behöver de vara uppmärksamma och utföra korrigeringar på vägen. Detta utför 

verksamheter, enligt Soltero & Boutier (2012), eftersom varje steg verksamheter tar mot 

måltillståndet förändras situationen och deras kunskaper ökar. Det vill säga att den bästa 

metoden som verksamheter bör använda sig av är att ta små, snabba steg och utföra 

korrigeringar längs vägen då kunskaper har förbättrats. De menar att den metoden som 

verksamheter bör tillämpa är Plan- Do - Check- Act- cykler (PDCA), där verksamheter 

experimenterar för att hitta den rätta riktningen mot visionen. Teorin om PDCA- cyklar 

kommer att fördjupas senare. 

Rother (2013) påstår för att verksamheter ska kunna skapa effektiva måltillstånd så krävs det 

att de analyserar den valda processens nuläge. 
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3.3.2.3 Nulägesanalys 

Rother (2013) påstår efter att en process är vald görs en nulägesanalys av det nuvarande 

tillståndet i processen, vilket kan utföras med hjälp av bland annat spaghettidiagram och 

tidinssamling. Han menar vidare efter att nuläget har observerats använder verksamheter sig 

av en så kallad måltillståndsblankett, vilket används för att förenkla arbetet då ett nytt 

måltillstånd ska skapas, följs i bilaga 2. I måltillståndsblanketten beskriver verksamheter det 

nuvarande tillståndet och beskriver även den framtida önskvärda processen. Det vill säga att 

måltillståndet uppkommer genom att verksamheter börjar med att detaljerat undersöka det 

nuvarande tillståndet och sedan fyller i måltillståndsblanketten (Rother, 2013).  

 

Hinder som uppkommer längs vägen, både under analysen av nuläget och under 

förbättringsarbetet, dokumenteras på en blankett som kallas parkeringshinder, vilket följs av 

bilaga 3. På blanketten ska även verksamheters hinder prioriteras. Detta görs för att analysera 

hur svåra eller lätta dem är att utföra. Prioriteringen görs enligt följande figur 10. (Rother, 

2013) 

 

Figur10. Blankett, parkeringshinder. Prioritering(Rother, 2013) 

Rother (2013) skriver att de hinder som är enkla att genomföra och som ger en god effekt ska 

prioriteras med en etta. Han menar vidare att de experiment som är omfattande att göra, men 

som ger en god effekt ska prioriteras med en två. De experiment som är enkla att utföra, men 

som ger en liten effekt betecknas med en trea och de som är svåra att genomföra och som 

även ger en liten effekt ska prioriteras med en fyra. Rother (2013)  påstår att verksamheter kan 

med hjälp av prioriteringen enkelt välja, vilket experiment de ska utföra. 
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3.3.2.4 PDCA- cykler  

Maruta (2014) påstår att PDCA- cykler är en vetenskaplig metod som har sitt ursprung från 

W. Edwards Deming och är än idag grunden för ständiga förbättringar. Han menar vidare att 

PDCA- cykelns syfte är att skapa bättre produktionsprocesser. Enligt Nilsson (1999) kan 

verksamheter med hjälp utav PDCA- cykler använda metoden för att bilda hypoteser och 

sedan testa den framtagna informationen med hjälp av direkta observationer. Bicheno (2006)  

skriver att PDCA- cyklerna är själva grunden i TPS, vilket resulterar i att de uppnår goda 

resultat inom ständiga förbättringar. Han menar vidare att om verksamheter använder sig av 

PDCA- cykler på ett korrekt sätt är det en fenomenal metod för ständiga förbättringar. 

Däremot har det genom studier visat att det enligt Bicheno (2006)  är många verksamheter 

som har misslyckas med att implementera PDCA- cykeln, då de enbart koncentrerar sig på Do 

och glömmer Plan, Check och Act.  

Nilsson (1999) skriver att de experimentsteg, se figur 11, som ingår i PDCA- cykeln lyder 

enligt följande: 

 Plan. Enligt Nilsson (1999) är det viktigt att verksamheter planerar och funderar innan 

de utför en förbättring. Det vill säga verksamheter ska definiera vad de ska göra och 

vad de tror kommer att inträffa. Han menar att detta experimentsteg är självaste 

hypotesen. 

 Do. I experimentsteget Do, enligt Nilsson (1999), testar verksamheter hypotesen, 

vilket innebär att de försöker att köra sina processer enligt plan. Han skriver att 

verksamheter utför även i detta steg noggranna observationer. 

 Check. Shook (2010) påstår att i detta steg reflekterar och utvärderar verksamheter det 

de har utfört, det vill säga att de jämför det faktiska resultatet med det verkliga 

resultatet. 

 Act. I det sista steget, enligt Shook (2010), lär verksamheter av sina erfarenheter och 

implementerar det som är bra. Han menar att om resultatet inte gav ett positivt resultat 

startar verksamheterna en ny PDCA- cykel. 
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                     Figur 11. PDCA- cykeln (Rother. 2013). 

 

Soltero & Boutier (2012) skriver att för att verksamheter ska kunna uppnå utmanande 

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

verksamheter att ta sig igenom den oförutsägbara vägen mot visionen och skapar en lärande 

organisation. Verksamheter kan enbart uppnå detta resultat, enligt Rother (2013), genom att 

de använder sig av PDCA- cykeln på ett korrekt vis. Enligt tidigare beskrivning är PDCA- 

cykeln själva grunden i TPS, men däremot införde Toyota gå och se i mitten av PDCA- 

cykeln, figur 12 (Rother, 2013).   

 

 

        
 

             Figur 12. Toyota införde gå och se i PDCA- cykeln.(Rother, 2013) 
  

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

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

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

framåt, vilket innebär att det är viktigt att gå och se på det aktuella tillståndet för att förstå 

situationen. Han menar vidare att för Toyota är ”problem guld”, eftersom det är genom 

misslyckande som verksamheter lär sig. Anledningen till att verksamheter bör experimentera 

enligt PDCA- cykeln är för att de ska lära sig om vad som inte fungerar enligt planen och vad 
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verksamheter behöver göra för att fortsätta framåt. Han menar vidare att om verksamheter 

misslyckas med ett experiment är det viktigt att ställa följande fråga: ”Vad ska vi göra för att 

få det att fungera?” Det felet som många verksamheter gör vid misslyckande är att de går 

tillbaka till hur de arbetade innan, eftersom verksamheterna vet att det sättet fungerar. Detta 

resulterar i att inga ständiga förbättringar sker, vilket i sin tur bidrar till att verksamheter inte 

uppnår måltillstånden (Rother, 2013).  

 

Bicheno et al. (2008) skriver att det är viktigt att verksamheter uppmuntrar medarbetare till att 

upptäcka fel, eftersom det är då verksamheter kan utföra ständiga förbättringar. De menar att 

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

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

beror på systemet och 6 procent uppstår av medarbetarna (Bicheno et al., 2008) Enligt Rother 

(2013) citerar Toyota enligt följande: 

 

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

 

Shook (2010) påstår för att verksamheter ska vara medvetet anpassningsbara bör de 

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

förändringarna och avvikelserna är då små och lätta att hantera. 

 

 
 

Figur 13. Varje steg i trappan är lika med en PDCA- cykel (Rother, 2013). 

 

Rother (2013) skriver att PDCA- trappan, se figur 13, innebär att varje steg som verksamheter 

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

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

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

processmätvärden, resultatmätvärden och korta PDCA- cykler. Detta bidrar till kontinuerlig 
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förbättring, problemlösning och att anpassning sker effektivt. Rother (2013) skriver vidare för 

att verksamheter ska se orsak och verkan och på så sätt förstå processerna bättre, är det viktigt 

att sträva efter enfaktorexperiment. Han menar att enfaktorexperiment innebär att 

verksamheter enbart åtgärdar ett problem och en sak åt gången i en process. Då verksamheter 

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

14(Rother, 2013). 

 
 

Figur 14. Då verksamheter experimenterar i korta PDCA- cyklar (Rother, 2013). 

 

 

Rother (2013) påstår att genom att verksamheter använder sig av figur 14 vid experimentering 

i korta PDCA- cyklar kan de utföra korta cykler bara under ett par få minuter. Han menar 

vidare att tanken inte är att verksamheter ska vänta tills de har uppnått den perfekta lösningen, 

utan att verksamheter ska ta ett steg med de förutsättningar de har. Detta gör verksamheter för 

att de så fort som möjligt ska kunna blicka längre fram i den oförutsägbara zonen (Rother, 

2013). 

 

Soltero & Boutier (2012) skriver att då verksamheter har definierat ett måltillstånd befinner 

de sig på PDCA- trappan. De menar att på PDCA- trappan använder verksamheter sig av de 

fem frågorna, vilket hjälper dem att ta sig närmare måltillståndet. De fem frågorna lyder 

enligt Soltero & Boutier (2012)  följande:  

 

1. Vilket är måltillståndet? (utmaningen) 

2. Vilket är det nuvarande tillståndet just nu?(Gå och se) 

3. Vilka hinder står nu i vägen för att du ska nå måltillstånden? Vilket jobbar du på just 

nu? 

4. Vilket är ditt nästa steg?( Nästa PDCA- cykel påbörjas) 

5. När kan vi gå och se vad vi har lärt oss av att ta det steget? (Soltero & Boutier 2012 ) 
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Rother (2013) påstår att frågorna som verksamheter besvarar är baserade på varandra, det vill 

säga att om verksamheter definierar måltillståndet väl kommer verksamheter att kunna 

bedöma det aktuella tillståndet väl. Han menar att det leder sedan till att ju bättre 

verksamheter bedömer det aktuella tillståndet, desto bättre blir de på att upptäcka hinder.  Han 

menar vidare då verksamheter blir bättre på att upptäcka problem, så resulterar det i sin tur i 

att de blir bättre på att definiera nästa steg. De fem frågorna hjälper verksamheter att få en 

rutin över hur förbättringskata bör fungera för att uppnå ett bra resultat och hjälper även 

medarbetarna att reflektera och följa upp resultatet. En annan blankett som verksamheter kan 

använda sig av för att reflektera och följa upp resultatet är en PDCA- uppföljningsblankett. 

Blanketten fylls i båda innan och efter ett experiment har utförts. PDCA- 

uppföljningsblanketten följs i bilaga 4 (Rother, 2013). 

 

3.3.3 Coachingkata 

Soltero (2012) påstår att för att verksamheter ska få den dagliga styrningen att fungera 

effektivt krävs det att de integrerar och lär ut förbättringskatan. Detta utför verksamheter, 

enligt Reverol (2012), genom en så kallad coachingkata. Han menar att coachingkatan 

beskriver det mönster och den feedback som ledningen behöver ge till medarbetarna för att 

varje dag driva och jobba med förbättringskatan. 

Rother (2013) skriver att coachingkatan är en modell som framförallt teamledare, 

gruppchefer, produktionschefer och ingenjörer på olika nivåer använder för att lära ut 

förbättringskatan till alla medarbetare i verksamheterna.  Han menar att teammedlemmarna 

som befinner sig under teamledarna är också regelbundet inblandade i verksamheternas 

processförbättringar, men det är förbättringar som teammedlemmarna utför i deras direkta 

arbetsuppgifter. 

3.3.3.1 Hur verksamheter arbetar med sina måltillstånd 

När verksamheter ska implementera sitt måltillstånd bestäms det enligt Rother (2013) oftast 

av verksamheters gruppchefer och produktionsingenjörer. Han menar att sedan överlämnas 

måltillstånden till produktionsgrupper som består av teamledare och teammedlemmar. Rother 

(2013) skriver att måltillståndet ska sedan produktionsteamen och teamledarna uppnå, vilket 

tar cirka en till tre månader. 
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3.3.3.2 Ständiga förbättringar i den dagliga styrningen 

En bra daglig styrning leder enligt Rother (2013) till processförbättringar, vilket gör att det är 

viktigt att chefer och ledare lär ut och ser till att förbättringskatan fortgår på ett effektivt sätt. 

Han menar genom att verksamheter utbildar och utvecklar medarbetares förmågor att 

förbättra, så bidrar det i sin tur i att ständiga förbättringar sker. 

Kusén & Ljung (2013) påstår att det är viktigt att poängtera att det inte enbart handlar om 

förbättringar som sådan, utan om att utveckla medarbetarnas förbättringsförmåga. Soltero 

(2012) skriver att förbättringskatan bör ske naturligt och i beteendemässiga rutiner, vilket 

innebär att det är viktigt att ledare och chefer ger upprepad övning åt medarbetarna så att det 

sker naturligt.  Den upprepade övningen handlar enligt Rother (2013) först och främst om att 

ledare och chefer guidar medarbetare till att göra verkliga förbättringar dagligen i verkliga 

processer. 

Hultman & Sobel (2005) skriver att coachingkatan består av en dialog mellan mentor och 

elev, där alla medarbetare får en tilldelad mentor som har en större erfarenhet. De menar att 

tanken med dialogen är att mentorn ska ge en aktiv vägledning som hjälper eleven att utföra 

processförbättringar och hantera arbetsrelaterade situationer. De menar vidare att mentorn 

som lär eleven har i sin tur en egen mentor med högre erfarenhet.  

Rother (2013) skriver att verksamheters behov av coaching aldrig försvinner, vilket innebär 

att det är viktigt att verksamheter alltid behåller coachingkata. Enligt Bicheno et al. (2008) 

kallas dialogen mellan mentorn och eleven för catchball. Ordet kommer från att det är som 

om mentorn och eleven kastar en boll mellan varandra. Rother (2013) påstår att dialogen 

catchboll använder verksamheter bland annat när de skapar ett måltillstånd, när de ska 

utvärdera det nuvarande tillståndet och när de använder de fem frågorna. Den viktigaste 

faktorn i catchball är enligt Shook (2010) att eleven ska lista ut saker och ting på egen hand, 

utan att mentorn leder eleven till självaste lösningen.  Han menar att mentorns uppgift är att 

lära eleven förbättringskatans rutiner i den takt som eleven ökar sina kunskaper, vilket 

mentorn får utvärdera när det är dags för eleven att ta nästa steg i förbättringskatan. Han 

menar vidare att det är viktigt att mentorn accepterar att eleven gör småfel, eftersom det är vid 

fel som eleven lär sig. När eleven gör fel får mentorn reda på vilken sorts av coaching som 

eleven behöver.  Mentorns väsentligaste uppgift är att utföra en regelbunden coaching, där 

mentorn delegerar och följer upp (Shook, 2010). 
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3.3.3.3 Ledarens roll 

Kusén & Ljung (2013) skriver för att verksamheter ska bygga upp ett bra ledarskap handlar 

det inte om att vara en dikterad ledare, utan om att hjälpa medarbetare att nå framgång, 

utveckling och även som ledare visa förtroende för medarbetarna. De menar att detta bör 

ledare göra för att kunna ha möjlighet att bygga upp en verksamhet med kompetenta 

medarbetare, vilket i framtiden kan resultera i en konkurrenskraftig verksamhet. 

 

Att ledare lär känna medarbetarna på djupet är en viktig del enligt Kusén & Ljung (2013), 

vilket resulterar i att ledare kan ta lärdom av medarbetares för- och nackdelar. På så vis kan 

ledare utnyttja lärdomen om medarbetarna och utnyttja medarbetarna maximalt genom att till 

exempel placera medarbetarna på rätt ställe i verksamheterna (Kusén & Ljung, 2013). 

 

Att ledare, enligt Kusén & Ljung (2013), involverar alla medarbetare i förbättringsarbetet är 

väsentligt, då det resulterar i ett framgångsrikt förbättringsarbete. De menar att detta bör 

ledare göra för att bygga upp en verksamhet som har kompetenta medarbetare som är 

anpassningsbara och löser problem snabbt. De påstår vidare att ledare även bör se till att 

skapa en kultur där det är bra och viktigt att upptäcka fel i processerna. Genom att ledare 

bygger upp en sådan kultur bidrar det till att verksamheter utför kontinuerliga förbättringar, 

istället för att dölja de problem som finns. Alla verksamheter har problem, vilket de aldrig 

kommer att gå ifrån (Kusén & Ljung, 2013). 

 

Kairong & Qi (2010) skriver att de flesta verksamheter som är framgångsrika lägger stor 

uppmärksamhet på att medarbetare jobbar tillsammans i team, vilket skapar en bättre förmåga 

av kontinuerliga förbättringar och problemlösning i verksamheterna.   

 

3.3.3.4 Engagemang 

Berglund et al. (2011) påstår att alla människor söker en mening med allt vi gör och vill känna 

att utförandet är meningsfullt. Enligt Mishra et al. (2014) är engagerade medarbetare mer 

villiga till att utföra hårt arbete och även mer positiva till att utföra förändringar i arbetet. 

Engagemang hos medarbetare leder bland annat till att medarbetare presterar bättre, viljan att 

lära sig ökar, utmaningar antas, kreativiteten och initiativkraften ökar, relationerna på 

arbetsplatserna blir bättre och närvaron ökar (Berglund et al., 2011).  
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Kreitner (2009) skriver att medarbetare kan bli mer motiverade genom att medverka när 

verksamheter sätter upp sina mål, tar viktiga beslut, löser problem samt implementering av 

förändringar inom verksamheter. Han menar genom detta deltagande får medarbetarna större 

kontroll över sina arbetsstationer. 

 

3.3.3.5 De fem frågorna   

De fem frågorna, som har diskuterats på sidan 34, hjälper verksamheter, enligt Reverol 

(2012), att bland annat förenkla förbättringskatans rutiner.  Soltero (2012)  påstår att 

verksamheter använder frågorna under coaching processen, då mentorn och eleven går 

igenom de fem frågorna dagligen vid förbättring av processer. Han menar att coaching 

processen med de fem frågorna inte bör ta mer än femton minuter. Han menar vidare att det är 

viktigt att nästa coaching process sker så snabbt som möjligt, det vill säga att i korta cyklar 

bör förbättringarna ske. 
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3.4 Analysmodell 

Analysmodellen är baserad på den teoretiska utgångspunkten av studien, där det har 

systematiskt strukturerats upp riktlinjer. Genom de fem strukturerade stegen kommer studiens 

undersökningsfråga att kunna besvaras. De riktlinjerna sammanställs enligt figur 15.   

 

Figur 15. Vår analysmodell för studien 
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4. Empirisk data  

 
I kapitlet presenteras företaget som studien är baserad på. Den empiriska data som har 

samlats in är baserade på observationer i form av spaghettidiagram och tidsinsamling, 

intervjuer samt enkäter. 

 

 

4.1 Hammarplast Consumer AB:s historik 

Företaget grundades år 1947 av bröderna Carl och Hugo Hammargren som är uppväxta i 

Tingsryd. Bröderna Hammargren flyttade sedan till Stockholm, där de för första gången fick 

se en liten italiensk maskin som med handkraft och eluppvärmning kunde producera små 

plastprodukter. Bröderna blev inspirerade och beslut sig för att köpa en maskin. De började 

sedan producera små plastprodukter i Spånga (Hammarplast 2013). 

 

En massproduktion blev senare aktuell under 60-talet, då de började producera artiklar av alla 

olika slag.  Artiklar av olika slag var bland annat trä, metall, kläder och möbler som började 

ersättas av nya och mer avancerade plastmaterial. På grund av massproduktionen tvingades 

bröderna några år senare att flytta ut från den gamla snickerifabriken och bygga en helt ny 

fabrik (Hammarplast 2013). 

 

Under 70- talet började Sveriges befolkning tycka att plast var ”plastigt” och blev därför en 

symbol för konstgjort, påhittat och att det var ett material som innebar ”slit- och släng”. 

Tillverkarna började samtidigt förbättra plastens kvalitet och design och utnyttjade plastens 

unika egenskaper fastän de fick höra Sveriges kritik om plast. Några år senare under 70-talet 

lanserade Arne Darnell en egendesignad Ski- Board, som omedelbart blev populärt och det 

såldes runt 70 000 stycken under lanseringsåret (Hammarplast 2013) 

 

Under 80- talet kom plaster som hade betydligt bättre egenskaper än de plaster som fanns 

under 70- talet. Plastmaterialet tålde nu höga temperaturer, vilket gjorde att det skapades 

plastprodukter som kunde användas i mikrovågsugnar. Några år senare under 80- talet övertar 

AB Bonnierföretagen Hammarplast AB och som senare överfördes till Grafoprint som var 

Bonnierfamiljens dominerade ägare. År 1987 köper Hammarplast AB Nils-Johan AB i 

Eskilstuna och ett år senare köper Hackman Housewares Hammarplast AB. Ett år senare 
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övertar Hammarplast hela sortimentet av konsumentvaror från Idealplast AB (Hammarplast 

2013). 

 

Företaget lanserade i mitten av 90-talet ett nytt koncept som kallas för SmartStore, som är 

designad av Jørgen Hjørdie. Han har skapat en unik serie av flexibla förvaringsboxar för varje 

behov, som än idag finns kvar hos Hammarplast. Serien har blivit framgångsrik, där de 

kontinuerligt utvecklar produkten för att möta det moderna hemmets behov. Ett år senare 

förvärvas och fusionerar Plast Center AB:s aktier med Hammarplast och fyra år senare 

presenterar Hammarplast serien Epoque som består av miljövänliga krukor, balkonglådor och 

amplar. Hammarplast köper sedan Gösta Widén AB i Hunnamåla och förvärvas av 

Plastumgruppen AB som byter namn till Hammarplastgruppen AB (Hammarplast 2013). 

 

Under 2000-talet blir plast inne igen, då efterfrågan på färgstarka, glada möbler och produkter 

av plast ökar. Trädgårdsserien Botanica lanseras av Gunilla Lindahl hos Hammarplast och de 

fortsätter att utveckla deras framgångsrika förvaringsserier SmartStore. År 2008 lanserar 

Hammarplast två typer av SmartStore, vilka är SmartStore Cube och SmartStore Home. Ett år 

senare byter Hammarplast namn till Hammarplast Consumer AB och sedan år 2011 byter de 

ägare och går in i Orthex Group. Sammanslagningen innebär ett ledande företag i norden 

inom hushållsprodukter och en klar marknadsledare inom samma område (Hammarplast 

2013). 
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4.2 Hammarplast Consumer AB:s nuvarande tillstånd 

Produktionschefen Jonas Johansson förklarar att Hammarplast Consumer AB idag består av 

120 stycken anställda och ett organisationsschema följs i figur 16. Han menar att de har en 

ökad tillväxtvolym för varje år, där fokuset ligger på stora och halvstora serier av förvaring 

och växtmiljö. Han menar vidare att den ökade tillväxtvolymen hos Hammarplast Consumer 

AB skulle kunna vara betydligt högre och är något de strävar efter. 

 

 

Figur16. Hammarplast Consumer AB: s organistationsschema 

4.2.1Vision 

Enligt produktionschefen Jonas Johansson, lyder Hammarplast Consumer AB:s vision enligt 

följande: 

• 0% defekter 

• 100% värdeskapande arbete 

• Kundorderflöde, vid efterfrågan 

• Ingen negativ belastning på människor och miljö 
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Produktionschefen Jonas Johansson menar att visionen kanske är onåbar och i vissa avseende 

orealistisk, men dock finns det inget hinder för Hammarplast Consumer AB att arbeta åt det 

hållet. Han menar vidare att visionen fungerar som en kompass och visa riktningen för dem. 

Han tror att de flesta medarbetare kommer att kunna förstå visionen och bli motviverade av 

den. 

Produktionschefen Jonas Johansson poängterar även att visionen är nyskapad och har därför 

inte förmedlats ut till medarbetarna.  Visar det sig att visionen är lämplig för deras företag 

kommer den visualiseras. Han menar vidare att eftersom Hammarplast Consumer AB ingår i 

en koncern som kallas för Orthex Group AB måste Hammarplast Consumer AB:s vision gå 

hand i hand med Orthex Group AB:s vision. 

 

Enligt enkätundersökningen som har gjorts på Hammarplast Consumer AB är det 59 procent 

av medarbetarna som vet hur visionen lyder, vilket vill säga att 41 procent inte vet hur 

visionen lyder.  Av de medarbetarna som vet hur visionen ser ut, tycker 85 procent av 

medarbetarna enligt undersökningen att visionen är inspirerande och 15 procent av 

medarbetarna tycker inte att den är inspirerande. 

 

Enligt produktionschefen Jonas Johansson kommer företaget att uppnå visionen genom deras 

förbättringsarbete, vilket bland annat kommer att innebära att företaget kommer sätta upp mål 

och göra mätningar. Han menar vidare att de kassationer som har mätts har givet dem goda 

resultat och har lett dem i rätt riktning mot visionen. Genom mätning av kassationer har det 

bidragit till att medarbetarna har blivit betydligt mer engagerade och drivna till arbetet. 

Produktionschefen Jonas Johansson menar att de kommer att fortsätta med något liknande för 

att lyckas att ta några ytterligare steg närmare visionen.  

 

4.3 Hammarplast Consumer AB: s Leanhistorik  

Hammarplast Consumer AB Började år 2007 enligt produktionschefen Jonas Johansson på 

allvar att implementera Lean och anlitade konsulter för att få hjälp med arbetet. Han menar att 

Hammarplast Consumer AB tidigare har försökt att på egen hand implementera Lean, där 

deras fokus enbart låg i verktyget 5S. Han förklarar vidare att Hammarplast Consumer AB 

inte kom någonstans med införande av Lean på egen hand, vilket gjorde att de anlitade 

konsulthjälp. År 2008 inträffade det i Sverige en konjunkturnedgång och enligt 

produktionschefen Jonas Johansson hade Hammarplast Consumer AB tur, vilket gjorde att de 
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inte drabbades av konjunkturnedgången. De fick då mycket tid över till att införa Lean, vilket 

innebar att de gjorde stora framsteg. Ett år senare inför de ständiga förbättringar på 

Hammarplast Consumer AB, vilket resulterade i att medarbetarna fick vara mer delaktiga och 

involverade i förbättringsarbetet. Förbättringsarbete bidrog sedan till att medarbetarna kände 

sig mer engagerade till arbetet och företaget blev betydligt mer effektivt. 

  

Produktionschefen Jonas Johanson förklarar att Hammarplast Consumer AB införde ett så 

kallat dagligt styrningsmöte år 2012. Hammarplast Consumer AB:s dagliga styrningsmöte 

hålls varje morgon i cirka 30 minuter, där de bland annat går igenom hur dagen kommer att se 

ut, vem som ska göra vad, vilka prioriteringar som finns samt avvikelser och problem.  

  

Hammarplast Consumer AB har under en längre tid, enligt produktionschefen Jonas 

Johansson, lagt stort fokus på att reducera antalet kassationer, vilket Hammarplast Consumer 

AB har lyckats oerhört bra med då de har gått från ca 2.5 - 3 procent till under 1.0 procent. 

Han menar att anledningen till att de lyckades så väl med uppdraget var att de införde grupper 

som jobbade mycket med deras processer, organisationer och verktyg. Han förklarar vidare att 

detta har resulterat i att kostnaderna för Hammarplast Consumer AB har reducerats. 

 

Produktionschefen Jonas Johansson förklarar att de har börjat diskutera om införandet av 

förbättringskata och coachingkata, men produktionschefen menar att han är lite osäker över 

om det är en bra metod för Hammarplast Consumer AB. Han menar vidare att det därför 

ligger i planeringsfasen, där de bland annat har brutit ner visionen i en utmaning och sedan i 

ett måltillstånd för en process. 

 

Produktionschefen Jonas Johansson poängterar även att Lean har hjälpt dem att bli betydligt 

effektivare som företag och reducerat onödiga kostnader. Han förklarar att resultatet av att 

införa filosofin Lean överträffade förväntan. 

 

4.3.1 Reflekterar över processer  

Produktionschefen Jonas Johansson förklarar att Hammarplast Consumer AB försöker 

kontinuerligt reflektera över processer för att kunna lösa problem och tillämpa lämpliga 

återgärder.  Han menar att detta gör företaget genom att de har gjort processbeskrivningar och 

dessa beskrivningar finns nedskrivna i kvalitets- och miljöstyrningssystemet. Han menar 

vidare att de borde ha underhållit dessa beskrivningar i kvalitets- och miljöstyrningssystemet 
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bättre. Hammarplast Consumer AB reflekterar även över processerna under bland annat 

dagligt styrningsmöte samt vid andra sammankomster. Produktionschefen Jonas Johansson 

förklarar att han försöker kontinuerligt gå en rundvandring i produktionen för att fånga upp 

problem och avvikelser, vilket enligt honom är viktigt. 

 

4.3.2Förbättringsarbete 

Enligt produktionschefen Jonas Johansson arbetar Hammarplast Consumer AB med deras 

förbättringsarbete genom att de har delat in medarbetarna i förbättringsgrupper. Dessa grupper 

kallas för 5S-grupper. 5S-grupperna lämnar sedan in ett förslag då de har en idé om en 

förbättring och dessa förslag går sedan till en speciell grupp. Han förklarar att denna speciella 

grupp går igenom dessa förslag ungefär var tredje vecka. Bedömningsprocessen går till på 

följande vis att de förslag som genomförs och godkänns får 300 kronor till gruppen och de 

förslag som är halvbra, men som inte går att genomföras av någon anledning, får 100 kronor 

till gruppen. Dessa pengar får grupperna tillsammans spenderar på valfria saker som till 

exempel på mat och resor. Han menar vidare att det är ungefär 60 procent av 

förbättringsförslagen som godkänns och ungefär 40 procent av förslagen som får avslag av 

den speciella gruppen  

 

Produktionschefen Jonas Johansson förklarar att det idag är färre förlag som lämnas in än vad 

det var då de startade förbättringsarbetet. Han förklarar även att det är många förslag som 

lämnas in av medarbetarna som inte är värdeskapande för kunden, vilket de gärna hade velat 

se. Han menar att det kan beror på att vissa medarbetare inte är intresserade av att utföra 

förbättringar eller också på grund av att en del medarbetare kanske har blivit kritiserade av de 

förslag de har lämnat in, vilket har resulterat i att deras intresse för förbättringar har minskat. 

Produktionschefen Jonas Johansson menar vidare att han tycker det är tråkigt att inte flera 

medarbetare är delaktiga i förbättringsarbetet, eftersom han tror att det hade ökat 

medarbetarnas drivkraft och engagemang till arbetet. Han menar även att det ibland är svårt 

att hinna med förbättringsarbetet, vilket leder till att förbättringsarbetet inte prioriteras.  

 

Det utfördes en enkätundersökning på Hammarplast Consumer AB, där 26 slumpmässigt 

utvalda medarbetare inom produktion fick medverka i undersökningen. Enligt 

enkätundersökningen är det 81 procent av medarbetarna som känner sig delaktiga i 

förbättringsarbetet. Det vill säga att det är 19 procent av medarbetarna som känner att de inte 

är delaktiga. En förvånande siffra är att det bara är 54 procent av medarbetarna som vill vara 
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mer involverade i förbättringsarbetet och 46 procent som inte vill vara mer involverad. 

Enkätundersökningen säger däremot att det är 81 procent av medarbetarna som känner att 

deras förslag uppmuntras av företaget. Det vill säga att det enbart är 19 procent av 

medarbetarna som tycker att förslagen inte uppmuntras.  

Enligt enkätundersökningen är det 65 procent av medarbetarna som tycker att de uppmuntras 

till att hitta avvikelser, medan det är 35 procent av medarbetarna som inte tycker att detta 

uppmuntras. Det sammanställda resultatet av enkätundersökningen redovisas i bilaga 5.  

Produktionschefen Jonas Johansson förklarar att han tror att alla medarbetare vågar säga till 

när en avvikelse uppkommer. Han påstår även att det är viktigt att medarbetarna rapporterar 

detta till teknikerna som jobbar i produktionen så att inte merarbete tillkommer. 

Produktionschefen Jonas Johansson menar även att ibland vid tidsbrist löser enbart teknikerna 

symptomen till avvikelsen, då det är viktigt att lösa orsaken till avvikelsen så att det inte 

uppstår samma avvikelse igen. 

 

4.3.3 Standardiserat arbetssätt 

Enligt produktionschefen Jonas Johansson har Hammarplast Consumer AB infört 

produktionsinstruktioner som finns vid varje maskin. Han menar att dessa 

produktionsinstruktioner beskriver bland annat hur produkten ska se ut och vilka avvikelser 

medarbetarna ska vara uppmärksamma på. Produktionsinstruktionerna beskriver däremot inte 

det bästa arbetssättet som medarbetarna bör använda sig av för att arbetet ska bli så effektivt 

och ergonomiskt som möjligt. Han menar vidare att det är svårt att införa 

standardoperationsblad för alla maskiner/processer som beskriver det bästa arbetssättet, 

eftersom att Hammarplast Consumer AB på de flesta maskiner ständigt byter produktsort. Då 

Hammarplast Consumer AB ständigt byter produktsort leder det till att medarbetarnas 

utförande blir annorlunda. Produktionschefen Jonas Johansson förklarar vidare att de däremot 

funderar på att införa standardoperationsblad på de maskiner där Hammarplast Consumer AB 

oftast kör samma produkter. 

 

4.3.4 Ledarskap 

Enligt produktionschefen Jonas Johansson tycker han att det är viktigt att ha en bra relation 

till sina medarbetare och att det finns ett bra arbetsklimat på företaget.  Han anser att fördelen 

med att känna sina medarbetare väl är att de vågar säga ifrån när avvikelser uppstår och att 

alla medarbetare känner sig trygga. Enligt enkätundersökningen som är utförd är det 100 
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procent av medarbetarna som medger att de har en bra relation till deras produktionschef 

Jonas Johansson.  

För att motivera medarbetarna till arbetet sätter produktionschefen Jonas Johansson upp mål 

som sedan medarbetarna får jobba emot. Han menar vidare att det är viktigt att prata, förklara 

och diskutera varför företaget gör det ena eller det andra. Enligt enkätundersökningen som har 

gjorts är det 74 procent av medarbetarna som känner sig engagerade till arbetet och således är 

det 27 procent som känner sig oengagerade. 

 

Enligt produktionschefen Jonas Johansson belönar Hammarplast Consumer AB medarbetarna 

med bland annat personalförmåner som kaffe, frukt, rabattkuponger och friskvårdsbidrag, 

vilket enligt honom ökar medarbetarnas trivsel.  

 

4.3.5 Hur kommunikationen fungerar 

Enligt enkätundersökningen som har gjorts är det 30 procent av medarbetarna som anser att 

kommunikationen på Hammarplast Consumer AB fungerar bra, medan det är 70 procent som 

anser att kommunikationen fungerar dåligt. Enligt produktionschefen Jonas Johansson 

fungerar kommunikationen bra mellan de olika skiften, vilket de har löst genom att de har 

infört mötesrutiner. Mötesrutinerna innebär att teknikerna förmedlar vid skiftbyte vad som har 

hänt under det gångna skiftet. Han menar att mötet är viktigt och kan lösa många problem 

som skulle kunna uppstå om inte mötet hade funnits.  

 

4.3.6 Hinder vid implementering av kata  

Enligt produktionschefen Jonas Johansson finns det hinder vid implementering av kata som 

tidsbrist och även att det krävs att alla medarbetare går en utbildning för att få en förståelse 

över filosofin, vilket han tror är oerhört viktigt för att kunna få med alla medarbetare. 

Produktionschefen Jonas Johansson menar vidare att ett annat hinder kan vara att en del 

medarbetare kommer att ”bromsa upp” arbetet, men han tror dock att det inte är något som 

kommer att påverka självaste implementeringen. 

 

4.3.7 Utmaning  

Produktionschefen Jonas Johansson förklarar att de har brutit ner visionen i en utmaning för 

att de lättare ska kunna försöka nå visionen. Han menar vidare att deras utmaning lyder enligt 

följande: ”Vi ska öka omsättningen med 22 procent ut från vårt lager inom 3 år med 
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bibehållen personalstyrka och i befintliga lokaler”. Hammarplast Consumer AB:s utmaning 

är skapad för hela företaget. 

 

4.3.8 Måltillstånd 

För att Hammarplast Consumer AB ska kunna jobba i rätt riktning mot utmaningen har dem, 

enligt produktionschefen Jonas Johansson valt att jobba med en process som kallas för 

formberedning. Han menar att ett måltillstånd ska skapas för varje process för att kunna nå 

utmaningen. Han förklarar att måltillståndet för formberedningen lyder enligt följande: ”Tiden 

för att förbereda ett verktygsbyte ska minskas med 25 procent mot dagens uppmätta tider”.  

 

4.4 Formberedning 

Information är insamlat genom observationer på Hammarplats Consumer AB. Hammarplast 

Consumer AB:s formberedning är en process där tekniker förbereder verktygsbyte för olika 

maskiner. Formberedningen är ett yttre ställ, vilket innebär att det är en process som inte är 

värdeskapande för kunden. Anledningen till att Hammarplast Consumer AB valde att 

fokusera sig på det yttre stället, istället för det inre stället beror på att de redan har gjort 

förbättringar på det inre stället. Verktygsbyte sker ständigt hos företaget, då en annan 

produktsort ska köras i en maskin. De har idag 25 olika maskiner i produktionen och 340 

stycken verktyg som tillhör dessa maskiner. I figur 17 följer ett sorts verktyg hos 

Hammarplast Consumer AB.  

 
 

Figur 17. Verktyg 

 

I formberedningen får teknikerna en lista över vilka verktyg som ska plockas fram. 

Teknikerna letar sedan upp verktygets tillhörande pärm som står i ett enskilt skåp. En del av 

pärmarna saknar uppmärkning, vilket kan göra det svårt att hitta rätt pärm. Teknikerna menar 
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att uppmärkningen sker efterhand, då de stöter på problemet. När teknikerna har hittat rätt 

pärm till verktyget, finns det ett formberedningsprotokoll i pärmen som beskriver det 

tillhörande materialet som verktyget behöver. De vanligaste tillhörande materialen till 

verktygen är munstycke, robotgrepp, kyl- och luftslangar.  

 

Teknikerna hämtar sedan verktyget i verktygslaget, med hjälp av en truck. I verktygslagret 

finns det 340 antal verktyg och en del av verktygen används inte som finns i lagret. De 

verktyg som inte används står i lagret på grund av att Hammarplast Consumer AB inte vill 

slänga eller sälja dem, eftersom de rädda för att verktygets produktsort ska bli populär igen. I 

verktygslagret finns det en del onödiga saker, till exempel en värmefläkt och verktyg som är 

sönder. Verktygslagret hos Hammarplast Consumer AB ser ut enligt följande figur 18. 

 

 

Figur 18. Verktygslagret. 

 

När teknikerna har hämtat verktyget från lagret placeras det i formberedningslokalen där 

teknikerna i dagsläget får lyfta det verktyg som de ska använda till en annan pall med en 

avlastningsplatta på, vilket görs med hjälp av en travers. Att lyfta verktyget är tidskrävande 

och besvärligt enligt teknikerna. När teknikerna har placerat det verktyg som de ska använda 

på en pall med en avlastningsplatta på, kör de ut det andra verktyget som de inte ska använda i 

verktygslagret igen. När detta steg är utfört hämtar teknikerna det tillhörande materialet till 

verktyget. Efter att teknikerna har hämtat allt tillhörande material till verktyget enligt 

formberedningsprotokollet placeras pallen med verktyget och dess tillhörande material vid 

hämtningsplatsen av verktygen.  
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Under formberedningen är det viktigt att visuell kontroll av verktyg och dess tillhörande 

material sker. Detta steg är oerhört viktigt, eftersom att det förhindrar sedan att fel uppstår i 

produktionen. Om ett fel uppstår när verktyget sitter i en maskin kan det leda till att 

produktionsprocessen måste stoppas för att lösa problemet. Det kan ta flera timmar att åtgärda 

problemet och den tiden som går förlorad på att lösa problemet är inte värdeskapande för 

kunden. Enligt observationer som har gjorts är det en del av teknikerna som inte utför visuella 

kontroller varken på verktyg eller på tillhörande material. Det verkar som enligt teknikerna att 

kontrollerna inte utförs på grund av brist på kunskap inom ämne och även att de tänker att 

någon annan redan har utfört den visuella kontrollen. Anledningen till att teknikerna tänker att 

det är någon annan som redan har kontrollerat verktyget och dess tillhörande material beror på 

att det även ska utföras kontroller då teknikerna ska lämna tillbaka verktyget och dess 

tillhörande material efter att de har använt dem i produktionen. Formberedningens layout ser 

ut enligt följande figur 19.  

 

 

                                      Figur 19. Formbredningens layout. 

 

Siffrorna i figuren lyder enligt följande: 

1. Pallar 

2. Skåp till robotgrepp 

3. Färdiga robotgrepp i lådor som är placerade på en hylla 

4. Skåp till robotgrepp 

5. Skåp till robotgrepp 

6. Arbetsbänk plus verktyg och öglor 

7. Hylla för luftslangar 

8. Diskett till maskin 

9. Hylla för kylslangar 
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10.  Skåp till robotgrepp 

11.  Munstyckeskåp 

12.  Röda lådor som används till robotgreppen finns placerade under skrivbordet 

13. Skrivbord 

14. Pärmskåp 

15. Avlastningsplattor 

16. Hämtningsplatser av färdigställda verktyg 

17. Hylla för spänningsjärn 

18. Verktygslager 

 

4.4.1 Nulägesanalys av formberedningen 

En analys av nuläget har gjorts där tiden har tagits på alla aktiviteter i formberedningen.  

Analysen är utförd på elva olika verktyg. Figur 20 beskriver tidsinsamling per aktivitet per 

verktygssort i minuter.  

 

 

Figur 20. Tidsinsamling per aktivitet per verktygssort 

 

Hammarplast Consumer AB byter verktyg ständigt och det sker cirka två verktygsbyten per 

skift. En del av verktygen som sätts in i maskinerna kan sitta där i flera veckor eller månader, 

vilket gör att ett genomsnitt av tidinsamlingen får göras av flera olika verktyg. Ett genomsnitt, 

enligt figur 20, av de olika verktygens summor lyder enligt följande: 

 

(9,5+10+11,7+28+7,4+8,4+15,4+14+8,2+8,4+7,4)/11= 11,7 minuter 

 

 

Enligt beräkningen ovan blir den genomsnittliga tiden 11,7 minuter, det vill säga att det i 

genomsnitt tar 11,7 minuter att färdigställa ett verktyg tillsammans med dess tillhörande 
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material. Flera spaghettidiagram har även utförts under nulägesanalysen. 

Spaghettidiagrammen är nästintill identiska, vilket har gjort att enbart ett spaghettidiagram 

kommer att redovisas. Spaghettidiagrammet följs i figur 21. 

 

               Figur 21. Spagettidiagram av formberedningens nuläge 

 

Truckens 1:a placering, enligt figur 21, innebär att det är här trucken startar och de röda 

sträcken beskriver truckens transportsträcka och de blå sträcken är teknikerns 

transportsträcka.  Teknikern börjar med att kolla på verktygslistan och går sedan till 

pärmskåpet. I pärmskåpet hittar teknikern verktygets formberedningsprotokoll. Teknikern 

beger sig därefter ut till verktygslagret med hjälp av trucken och tar sedan ner verktyget. 

Teknikern parkerar sedan trucken vid truckens 2:a placering och hämtar en lyftögla till 

verktyget. Teknikern hämtar en ny pall och lägger en avlastningsplatta över pallen, vilket görs 

för att förhindra att kyl- och luftslangarna inte ska falla igenom pallens springor. Teknikern 

lyfter därefter verktyget från pallen till en ny pall med avlastningsplatta på. Lyftet görs med 

hjälp av en travers. Denna aktivitet i formberedningen är oerhört tidskrävande. Den 

genomsnittliga tiden för teknikern, enligt figur 22, att hämta ett verktyg, lyfta ett verktyg och 

lämna tillbaka verktyg 2 tar 7,2 minuter. Beräkningen följs i figur 22: 
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Figur 22. En sammanställning av data som beskriver hämta verktyg, lyfta verktyg och lämna verktyg 2. 

 

(6,2+19,5+4,5+5+6+9,6+4,5+5+4,5)/9= 7,2 minuter 

 

När väl Teknikern har placerat verktyget på den nya pallen, blir teknikern tvungen att köra 

tillbaka verktyg 2 till verktygslagret som inte ska användas. Teknikern kör sedan trucken till 

truckens 3:e placering, enligt figur 21. Teknikern plockar sedan ihop det tillhörande materialet 

enligt formberedningsprotokollet som i detta fall är kyl- och luftslangar, munstycke, 

robotgrepp och diskett. Enligt spaghettidiagrammet är det onödigt mycket spring, vilket enligt 

teknikerna hade kunnat förhindras med hjälp av en annan layout av formberedningen. 

Teknikerna menar att de har haft önskemål om en annan layout, men att de som befinner sig 

högre upp i organisationen inte har lyssnat på dem. När teknikern har plockat ihop allt 

tillhörande material till verktyget placerar teknikern pärmen med formberedningsprotokollet i 

ett pärmställ, vilket visa att verktyget är färdigt för att hämtas och monteras upp i maskinen. 

Teknikern flyttar sedan verktyget och dess tillhörande material till avhämtningsplatserna för 

verktygen. 
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Det har i studien genererats ett måltillstånd som beskriver det önskade tillståndet och som inte 

innehåller motåtgärder och lösningar. Efter att nulägesanalysen var gjord fylldes en 

måltillståndsblankett i, se figur 23, vilken beskriver Hammarplast Consumer AB:s 

måltillstånd. Genom studien har det visat sig att företagets mätetal för formberedningen är 8,8 

minuter, vilket har analyserats fram genom nuläget. När mätetalet 8,8 minuter har uppfyllts 

har även måltillståndet uppnåtts. Mätetalet beräknas fram enligt följande beräkning.  

 

(11,7 *0,75)= 8,8 minuter

 

                                         Figur 23. Hammarplast Consumer AB:s måltillståndsblankett 
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Under nulägesanalysen har även en del hinder observerats, vilket teknikerna har varit 

involverade i. Formberedningens hinder följs enligt figur 24: 

 

 

 

 

Figur 24. Parkeringshinder inklusive prioritering av dessa. 

 

1,6,10. I Hammarplast Consumer AB:s verktygslager vid formberedningen är det bland annat 

väldigt trångt, flera verktyg tvingas stå på samma pall och en del frekventa verktyg är 

placerade högst upp. Genom att hitta en bättre lösning till detta hade det givet en god effekt 

till att komma ett steg närmare måltillståndet, men det är däremot en omfattande uppgift.  

 

2. Lyftöglorna använder teknikerna då de ska lyfta verktyget med hjälp av traversen, vilket 

innebär att teknikerna får gå långt för att hämta en lyftögla vid arbetsbänken, se figur 21. 

Detta är enkelt att utföra men ger en liten effekt. 
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 3. Ibland då teknikerna ska lyfta tunga verktyg med hjälp av traversen leder det till att pallen 

går sönder. Genom att hitta en lösning kan det resultera i en god effekt till att komma ett steg 

närmare måltillståndet, men det anses dock svårt att utföra. 

 

4. Spänningsjärnen är otroligt tunga och är placerade långt iväg till de andra tillhörande 

materialen till verktygen. De är även placerade högst upp på hyllan, vilket kan resultera i 

arbetsskador. Genom att hitta en lösning leder det till en god effekt och som även är enkelt att 

genomföra. 

 

5. Att teknikerna utför kontroller av verktyg och dess tillhörande material är oerhört viktigt, 

då det kan förhindra stora problem. Det anses vara enkelt att göra och ger en god effekt.  

 

7. Finns ingen plats till pärmen med formberedningsprotokollet, vilket gör att teknikerna 

springer onödiga sträckor för att kolla vilket material som ska ingå till verktyget. Det är enkelt 

att utföra och ger en god effekt. 

 

8. Alla pärmar med formberedningsprotokoll är inte märkta, vilket gör att det är svårt att hitta 

rätt pärm. Enkelt att utföra och ger en god effekt. 

 

9.  Det finns till exempel dåliga visuella skyltar vid robotgrepp, kyl- och luftslangar, vilket är 

enkelt att justera och ger en god effekt. Robotgreppen borde sorteras i skåpen efter hur ofta de 

använder dem. 

 

11. Alla tekniker som har observerats har haft dålig arbetsställning vid trucken och har jobbat 

i marknivå, vilket i framtiden kan leda till arbetsskador. Enkelt att utföra, men ger liten effekt 

på måltillståndet. Det är dock viktigt att medarbetarna undviker sådant som i framtiden kan 

leda till arbetsskador. 

 

12. Det upplevs av teknikerna att det är väldigt långt att gå till robotgreppskåpen, vilket är 

tidskrävande. Det är enkelt att förhindra och ger en god effekt. 

 

13. De röda lådorna som finns under skrivbordet är felplacerade, eftersom att de används till 

robotgreppen. Enkelt att utföra, men ger en liten effekt. 
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14. Det är i dagsläget väldigt mycket flytt fram och tillbaka med trucken, vilket är 

tidskrävande. Det anses vara omfattande att göra, men kan ge en god effekt .  

 

4.5 Utföra experiment 

För att Hammarplast Consumer AB ska ha möjlighet att uppfylla måltillståndet krävs det att 

de utför experiment. Under tiden kommer ett antal hinder uppträda. Enligt studien lyder 

Hammarplast Consumer AB:s måltillstånd enligt följande: ”Tiden för att förbereda ett 

verktygsbyte ska reduceras till 8,8 minuter”.  

 

4.5.1 Experiment 1: Ett verktyg/pall 

Hammarplast Consumer AB har ett verktygslager där det ibland står fler verktyg per pall och 

där det ibland bara står ett verktyg. Det innebär att teknikerna först måste lyfta över det 

verktyg som ska användas till en annan pall och sedan köra ut det andra verktyget till lagret 

igen. Utifrån denna observation blev det första experimentet att ha ett verktyg per pall, för att 

se hur mycket tid som kunde sparas. Det verktyget som valdes att utföra experimentet på var 

2535-010. Teknikern fyllde först i en PDCA- uppföljningsblankett som följs i figur 25. 

 

 

Figur 25. PDCA- uppföljningsblankett 
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Efter att teknikerna har fyllt i PDCA- uppföljningsblanketten, utfördes experimentet med 

tidsinsamling och spaghettidiagram för att se om experimentet gav ett lyckat resultat. 

Följande spaghettidiagram, enligt figur 26, upprättades under observationen. 

 

 

               Figur 26. Spaghettidiagram från experiment: ett verktyg per pall. 

 

Siffrorna i spaghettidiagrammet lyder enligt följande: 

1. Pallar 

2. Skåp till robotgrepp 

3. Färdiga robotgrepp i lådor som är placerade på en hylla 

4. Skåp till robotgrepp 

5. Skåp till robotgrepp 

6. Arbetsbänk plus verktyg och öglor 

7. Hylla för luftslangar 

8. Diskett till maskin 

9. Hylla för kylslangar 

10.  Skåp till robotgrepp 

11.  Munstyckeskåp 

12.  Röda lådor som används till robotgreppen finns placerade under skrivbordet 

13.  Skrivbord 

14.  Pärmskåp 

15.  Avlastningsplattor 

16.  Hämtningsplatser av färdigställda verktyg 

17.  Hylla för spänningsjärn 

18.  Verktygslager 
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Teknikern startar från truckens första placering, enligt figur 26, och kollar sedan på listan 

vilket verktyg som ska tas fram. Tekniken letar sedan upp formberedningsprotokollet i 

pärmskåpet. Därefter tar teknikern trucken ut till lagret för att hämta verktyget. Teknikern 

placerar trucken vid 2:a placeringen där teknikern upptäcker att en avlastningsplatta saknas på 

pallen. Verktyget får därför lyftas med hjälp traversen och en avlastningsplatta får hämtas. 

När väl avlastningsplattan är på pallen, är det dags för teknikern att ta fram tillbehören till 

verktyget. Efter att alla tillbehören är framplockade sätter teknikern pärmen i pärmstället och 

kör sedan det färdigställda verktyget till hämtningsplatserna. En tidsinsamling är även gjord 

av detta experiment, vilket redovisas enligt figur 27. 

 

Tid per aktivitet per verktygssort (min) Verktyg 
 Aktivitet 2535-110 
 Kolla verktygslistan   0,1 
 Hämta pärm 0,4 
 Hämta verktyg 2 
 Lyfta verktyg 3 
 Lämna tillbaka verktyg två - 
 Visuellkrontroll - 
 Hämta slangar, robotgrepp 1,9 
 Spännjärn - 
 Diskett, munstycke 0,1 
 Transport av verktyg 0,3 
 Summa 7,8 
 

                                             Figur 27. Tidsinsamling av experiment 1: ett verktyg per pall. 

 

Enligt ovanstående figur tar framtagningen av verktyg 2535-010 7,8 minuter, vilket är en klar 

förbättring från den genomsnittliga tiden från nuläget som var 11,7 minuter.  

 

För att stärka bevisningen av förbättringen så utfördes samma experiment igen, fast nu med 

ett annat verktyg 7075-010. Teknikern utförde precis samma procedur som tidigare och tiden 

blev istället 7,4 minuter, vilket innebar att experimentet var en positiv förändring. Den 

genomsnittliga tiden av de båda verktygen blev 7,6 minuter. Beräkningen av den 

genomsnittliga tiden beräknas enligt följande: 

               (7,8 +7,4)/ 2=7,6 minuter 

 

Den genomsnittliga tiden från nuläget 11,7  minuter jämfördes med den nya tiden 7,6 minuter. 

Jämförelsen sa att tiden gick från 11,7 till 7,6 minuter, det vill säga att Hammarplast 
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Consumer AB redan har uppnått deras mätetal som var 8,8 minuter. Teamledaren Mikael 

Ulvling ställde sedan de fem coaching frågorna till teknikern, vilket besvarades enligt 

följande. 

 

1. Vad är måltillståndet? 

Tiden för att förbereda ett verktygsbyte ska reduceras till 8,8 minuter. 

2. Vad är tillståndet just nu? 

Vi har minskat tiden från 11,7 till 7,6 minuter. Det vill säga att vårt mätetal 8,8 

minuter redan är uppfyllt. 

 Vilket var ditt senaste experiment? 

Testa att ha ett verktyg på pall. 

 Vad hände faktiskt? 

Vi förkortade tiden från 11,7 till 7,6 minuter. Inte så mycket som vi hade 

hoppats på. Det tar tid att lyfta verktyget och lägga på en avlastningsplatta. 

 Vad lärde du dig av detta? 

Mycket enklare att ha ett verktyg per pall, istället för flera stycken per pall. 

Slipper att köra fram och tillbaka och lämna verktyg som vi inte ska använda. 

Lärde oss även att det hade varit betydligt bättre att ha en avlastningsplatta på 

pallen från början. 

3. Vilka hinder står nu i vägen för att du ska nå måltillståndet? Vilket jobbar du på 

just nu? 

Måltillståndet är redan uppfyllt, men för att göra ytterligare förbättring bör en 

avlastningsplatta ligga direkt på pallen.  

4. Vilket är ditt nästa steg? 

Att lägga en avlastningsplatta under verktyget från början, för att undvika att behöva 

lyfta verktyget.  

5. När kan vi gå och se efter vad vi lärt oss av att det steget? 

Senare idag.  
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Uppföljning av experimentet 

Därefter fortsatte teknikern fylla i PDCA- uppföljningsblanketten som följer figur 28. 

 

 

Figur 28. PDCA- uppföljningsblankett. Experiment 1: ett verktyg per pall. 
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4.5.2 Experiment 2: Avlastningsplatta direkt på pall 

Det första experimentet gjorde en betydlig förbättring och utifrån det resultatet gjordes 

experiment 2. Teknikerna kom fram till att det skulle vara ännu mer effektivt om det skulle 

ligga en avlastningsplatta under verktyget när de hämtar det från verktygslagret. De skulle då 

undvika ett moment, vilket är att behöva lyfta verktyget för att lägga en avlastningsplatta på 

pallen. Experimentet förbereddes genom att lägga en avlastningsplatta på pallen under 

verktyget ute i verktygslagret. Verktyget som användes vid detta experiment var verktyg 

2535-110. Teknikern fyllde sedan i PDCA- uppföljningsblanketten, som följs enligt figur 29. 

 

 

Figur29. PDCA- uppföljning. Experiment 2, avlastningsplatta direkt på pall. 

 

Efter att teknikerna har fyllt i PDCA- uppföljningsblanketten, genomfördes experimentet med 

tidsinsamling och spaghettidiagram för att se om experimentet gav ett lyckat resultat. 

Spaghettidiagrammet var näst in till identiskt med diagrammet i experiment 1 (ett verktyg per 

pall), figur 26. Spaghettidiagrammet kommer därför inte visas för detta experiment, men det 
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som skilde diagrammen åt var att teknikern inte behövde lyfta verktyget och hämta en 

avlastningsplatta till pallen. Tidsinsamlingen gav följande resultat enligt, figur 30: 

   

 
Tid per aktivitet per verktygssort (min) Verktyg 

 
Aktivitet 2535-110 

 
Kolla verktygslistan   0,1 

 
Hämta pärm 0,3 

 
Hämta verktyg 2,5 

 
Lyfta verktyg - 

 
Lämna tillbaka verktyg två - 

 
Visuellkrontroll - 

 
Hämta slangar, robotgrepp 1,4 

 
Spännjärn - 

 
Diskett, munstycke 0,1 

 
Transport av verktyg 0,3 

               Summa 4,7 

                                         Figur 30. Tidsinsamling av experiment 2: en avlastningsplatta direkt på pall. 

 

Det vill säga att framtagningen av verktyget tog 4,7 minuter, då det var ett verktyg per pall 

och en avlastningsplatta direkt på pallen för att undvika att behöva lyfta verktyget. 

Experimentet gav ett lyckat resultat, där tiden gick ifrån 7,6 till 4,7 minuter. Teamledaren 

Mikael Ulvling ställde därefter de fem coaching frågorna till teknikern: 

 

1. Vad är måltillståndet? 

Tiden för att förbereda ett verktygsbyte ska reduceras till 8,8 minuter. 

2. Vad är tillståndet just nu? 

Mätetalet har redan uppnåtts, vilket var att få ner tiden till 8,8 minuter. 

 Vilket var ditt senaste experiment? 

Att ha en avlastningsplatta under varje verktyg. 

 Vad hände faktiskt? 

Tiden reducerades från 7,6 till 4,7 minuter. 

 Vad lärde du dig av detta? 

Experimentet med en avlastningsplatta direkt på pall gav ett lyckat resultat, 

men robotgreppskåpen bör struktureras om för att minska teknikernas 

transportsträcka. 
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3. Vilka hinder står nu i vägen för att du ska nå måltillståndet? Vilket jobbar du på 

just nu? 

Eftersom att måltillståndet redan är uppfyllt finns det inget hinder som står i vägen för 

att uppnå måltillståndet. Arbetssättet kan däremot fortfarande förbättras som till 

exempel att det är mycket onödigt spring till robotgreppskåpen, vilket hade kunnat 

förhindras med hjälp av en layoutförändring av robotgreppskåpen. 

4. Vilket är ditt nästa steg? 

Förändra layouten av robotgreppskåpen. 

5. När kan vi gå och se efter vad vi lärt oss av att det steget? 

Imorgon förmiddag.  

Uppföljning av experimentet 

Därefter fortsatte teknikerna att fylla i PDCA- uppföljningsblanketten som följs enligt figur 

31.  
 

                   

                   Figur 31. PDCA- uppföljningsblankett. Experiment 2: en avlastningsplatta direkt på pall. 
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4.5.3 Experiment 3: Förändra layouten av robotgreppskåpen 

Under tidigare utförda experiment har spaghettidiagram upprättats, och utifrån dessa diagram 

visade det sig att det var onödigt mycket spring mellan de olika aktiviteterna. Flera förslag 

kom in från teknikerna och de önskade att layouten av robotgreppskåpen skulle förändras. 

Därför var det tredje experimentet ganska självklart att layouten skulle förändras till 

förhoppningsvis det bättre. Robotgreppskåpen består av nio skåp. För att få ett bra flöde och 

bättre samt enklare översikt över skåpen, var önskemålet att forma robotgreppskåpen som ett 

U. Experimentet förbereddes genom att robotskåpen flyttades till ett U. Verktyget som 

användes vid det tredje experimentet var 2535-110. Teknikern började med att fylla i PDCA- 

uppföljningsblanketten där teknikern svarade på frågorna om vilket experiment som ska 

utföras och vad förväntas ska hända, som följs enligt figur 32. 

 

Figur 32. PDCA- uppföljning. Experiment: layoutförändring av robotgreppskåpen. 

 

Efter att teknikerna har fyllt i PDCA- uppföljningsblanketten, utfördes experimentet med 

tidsinsamling och spaghettidiagram för att se om experimentet gav ett lyckat resultat. 

Spaghettidiagrammet såg ut enligt följande, figur 33. 
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Figur 33. Spaghettidiagram av experiment 3, förändra layouten av robotgreppskåpen. 

 

Siffrorna i spaghettidiagrammet lyder enligt följande: 

1. Pallar 

2. Skåp till robotgrepp 

3. Skåp till robotgrepp 

4. Skåp till robotgrepp 

5. Skåp till färdiga robotgrepp i lådor som är placerade på en hylla 

6. Arbetsbänk plus verktyg och öglor 

7. Hylla för luftslangar 

8. Diskett till maskin 

9. Hylla för kylslangar 

10. Skåp till robotgrepp 

11. Munstyckeskåp 

12. Röda lådor som används till robotgreppen finns placerade under skrivbordet 

13. Skrivbord 

14. Pärmskåp 

15. Avlastningsplatta 

16. Hämtningsplatser av färdigställda verktyg 

17. Hylla för spänningsjärn 

18. Verktygslager 

 

Enligt figur 33, utför teknikern exakt samma steg som under experiment 2. Det som skiljer 

teknikernas utförande åt är att layouten av robotgreppskåpen är förändrad, vilket bidrog till 
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mindre spring och en snabbare tid att färdigställa ett verktyg. Tidsinsamlingen gav följande 

resultat, enligt figur 34. 

  Tid per aktivitet per verktygssort (min) Verktyg 

Aktivitet 2535-110 
Kolla verktygslistan   0,1 
Hämta pärm 0,3 
Hämta verktyg 2,5 
Lyfta verktyg - 
Lämna tillbaka verktyg två - 
Visuellkrontroll - 
Hämta slangar, robotgrepp 0,9 
Spännjärn - 
Diskett, munstycke 0,1 
Transport av verktyg 0,3 
Summa 4,2 

         

                                       Figur 34. Experiment 3: förändra layouten av robotgreppskåpen. 

 

Enligt tidsinsamlingen, figur 34, blev tiden 4,2 minuter att färdigställa ett verktyg med 

experiment 2, förändra layouten av robotgreppskåpen. Det vill säga att tiden tog 0,5 minuter 

kortare tid än i experiment 2(en avlastningsplatta direkt på pallen) då tiden var 4,7 minuter. 

Teamledaren Mikael Ulvling ställde därefter de fem coaching frågorna till teknikern: 

 

1. Vad är måltillståndet? 

Tiden för att förbereda ett verktygsbyte ska reduceras till 8,8 minuter. 

2. Vad är tillståndet just nu? 

Mätetalet har redan uppnåtts, vilket var att få ner tiden till 8,8 minuter. 

 Vilket var ditt senaste experiment? 

Ändring av layout, robotgreppskåpen ändrade formation till ett U.  

 Vad hände faktiskt? 

Reducerade tiden från 4,7 till 4,2 minuter.  

 Vad lärde du dig av detta? 

Ytterligare förändring av layouten hade varit mer effektivt, eftersom de röda 

lådorna under skrivbordet är nu felplacerade. 
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3. Vilka hinder står nu i vägen för att du ska nå måltillståndet? Vilket jobbar du på 

just nu? 

Måltillståndet är redan uppnått, men en effektivisering av layouten kan förbättras 

ytterligare, genom att flytta de felplacerade röda lådorna.  

4. Vilket är ditt nästa steg? 

Att flytta de röda lådorna under skrivbordet närmare robotgreppskåpen. 

5. När kan vi gå och se efter vad vi lärt oss av att det steget? 

Senare idag.  

Uppföljning av experimentet 

Därefter fortsatte teknikern att fylla i PDCA- uppföljningsblanketten, vilket följs enligt figur 

35. 

 

Figur 35. PDCA- uppföljning. Experiment 3: förändring av layouten av robotgreppsskåpen. 
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4.5.4 Experiment 4: Omplacering av de röda lådorna 

Det framgick i föregående experiment att de röda lådorna under skrivbordet var felplacerade. 

Vid framtagning av tillbehören måste teknikerna först springa till skrivbordet för att hämta en 

röd låda och sedan till robotgreppskåpen för att ta fram det robotgrepp som ska läggas ner i 

lådan. Därför blev nästa experiment ganska självklart. Förslaget för att minska på allt spring 

genom att flytta de röda lådorna bredvid robotgreppskåpen, vilket skulle resultera i en 

reducerad tid. Verktyget som användes vid experiment 4 var 2535-110. Teknikern började 

med att fylla i PDCA- uppföljningsblanketten där teknikern svarade på frågorna om vilket 

experiment som ska utföras och vad förväntas ska hända, som följs enligt figur 36. 

 

 

Figur 36.  PDCA- uppföljningsblankett. Omplacering av de röda lådorna. 

 

Efter att teknikern har fyllt i PDCA- uppföljningsblanketten, genomfördes experimentet med 

tidsinsamling och spaghettidiagram för att se om experimentet gav ett lyckat resultat. 

Spaghettidiagrammet var nästintill identiskt med diagrammet i experiment 3(förändra 

layouten av robotgreppskåpen) se figur 33. Spaghettidiagrammet kommer därför inte 

redovisas för detta experiment, men det som skilde diagrammen åt var att teknikern inte 

behövde hämta en röd låda under skrivbordet. Tidsinsamlingen såg ut enligt följande figur 37: 
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Tid per aktivitet per verktygssort (min) Verktyg 
 Aktivitet 2535-110 
 Kolla verktygslistan   0,1 
 Hämta pärm 0,3 
 Hämta verktyg 2,5 
 Lyfta verktyg - 
 Lämna tillbaka verktyg två - 

 Visuellkrontroll - 
 Hämta slangar, robotgrepp 0,85 
 Spännjärn - 

 Diskett, munstycke 0,1 
 Transport av verktyg 0,3 
 Summa 4,15 
  

                                           Figur 37. Tidsinsamling av experiment 4: omplacering av de röda lådorna. 

 

Enligt tidsinsamlingen av experiment 4, omplacering av de röda lådorna, gjordes en 

förbättring från 4,20 till 4,15 minuter. Det resulterade i mindre spring och bättre 

arbetsbelastning då teknikerna slipper att böja sig under skrivbordet för att ta en röd låda. 

Teamledaren Mikael Ulvling ställde därefter de fem coaching frågorna till teknikern: 

 

1. Vad är måltillståndet? 

Tiden för att förbereda ett verktygsbyte ska reduceras till 8,8 minuter. 

2. Vad är tillståndet just nu? 

Mätetalet har redan uppnåtts, vilket var att få ner tiden till 8,8 minuter. 

 Vilket var ditt senaste experiment? 

Flyttat röda lådorna så att de står bredvid robotgreppskåpen. 

 Vad hände faktiskt? 

Minskade tiden från 4,2 till 4,15 minuter. 

 Vad lärde du dig av detta? 

Mindre spring mellan aktiviteterna. Skulle kunna utföra fler förbättringar för 

att underlätta det dagliga arbetet.  

3. Vilka hinder står nu i vägen för att du ska nå måltillståndet? Vilket jobbar du på 

just nu? 

Just nu finns det ingen plats att fästa pärmen, utan den placeras överallt exempelvis 

bland slangarna i hyllan 
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4. Vilket är ditt nästa steg? 

Att införa ett pärmställ till verktygspärmen.  

5. När kan vi gå och se efter vad vi lärt oss av att det steget? 

Senare idag.  

Uppföljning av experimentet 

Därefter fortsatte teknikern fylla i PDCA- uppföljningsblanketten som följs enligt figur 38. 

 

 
 

Figur 38. PDCA- uppföljningsblankett. Omplacering av de röda lådorna. 
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4.5.5 Experiment 5: Införande av pärmställ 

Teknikerna är beroende av sin verktygspärm, eftersom det är i denna pärm som det står vilka 

tillbehör som ska plockas fram till verktyget. Efter att ha observerat ett antal tekniker 

framgick det tydligt att alla placerade pärmen bland kylslangarna, vilket gjorde att teknikerna 

fick böja sig fram för att kunna läsa vad som stod i pärmen. Teknikerna föreslog att ett 

pärmställ skulle underlätta deras dagliga arbete och därför blev detta införandet i experiment 

5. Pärmstället är tänkt att placeras framför hyllan där kylslangarna förvaras, detta för att få 

pärmstället centrerat och mer lättillgängligt. Verktyget som användes var även här 2535-110. 

Teknikern fyllde först i en PDCA- uppföljningsblankett innan de utförde experimentet som 

följs i figur 39. 

 

Figur 39. PDCA - uppföljningsblankett. Införande av ett pärmställ. 

 

Efter att teknikerna har fyllt i PDCA- uppföljningsblanketten, utfördes experimentet med 

tidsinsamling och spaghettidiagram för att se om experimentet gav ett lyckat resultat.  

Efter att experimentet var utfört visade det sig att deras arbetsställning blev betydligt bättre. 

Det blev även enligt teknikerna ett mer strukturerat arbetssätt och var enklare att följa det som 

stod i pärmen. Tiden förändrades inte avsevärt mycket, men genom detta experiment 

förenklades det dagliga arbetet och det ergonomiska arbetssättet blev bättre. Ett 

spaghettidiagram kommer inte att redovisas i detta experiment, eftersom det gav ett resultat 

som var ungefär detsamma som i experiment 3, figur 33 . Tidsinsamlingen följs enligt 

följande figur 40: 



73 

 

  Tid per aktivitet per verktygssort (min) Verktyg 

Aktivitet 2535-110 
Kolla verktygslistan   0,1 
Hämta pärm 0,3 
Hämta verktyg 2,5 
Lyfta verktyg - 
Lämna tillbaka verktyg två - 
Visuellkrontroll - 
Hämta slangar, robotgrepp 0,8 
Spännjärn - 
Diskett, munstycke 0,1 
Transport av verktyg 0,3 
Summa 4,1 

 

                                             Figur 40. Tidsinsamling av experiment 5: införande av pärmställ. 

 

Enligt tidsinsamlingen reducerades tiden från 4,15 till 4,1 minuter, vilket gav ett lyckat 

resultat. Teamledaren Mikael Ulvling ställde därefter de fem coaching frågorna till teknikern: 

 

1. Vad är måltillståndet? 

Tiden för att förbereda ett verktygsbyte ska reduceras till 8,8 minuter. 

2. Vad är tillståndet just nu? 

Mätetalet har redan uppnåtts.  

 Vilket var ditt senaste experiment? 

Att införa ett pärmställ till verktygspärmen.  

 Vad hände faktiskt? 

Det blev ett mer strukturerat arbetssätt och arbetsställningen blev bättre.  

 Vad lärde du dig av detta? 

Att munstyckeskåpet är felplacerat  

3. Vilka hinder står nu i vägen för att du ska nå måltillståndet? Vilket jobbar du på 

just nu? 

Munstyckeskåpet är inte centrerat till de andra tillbehören och därför får teknikerna en 

längre sträcka att gå.  

4. Vilket är ditt nästa steg? 

Att flytta munstyckeskåpet närmre de andra tillbehören. 
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5. När kan vi gå och se efter vad vi lärt oss av att det steget? 

Senare idag.  

Uppföljning av experimentet 

Därefter fortsatte teknikern fylla i PDCA- uppföljningsblanketten som följs enligt figur 41. 

 

 Figur 41. PDCA - uppföljningsblankett. Införande av ett pärmställ. 
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4.5.6 Experiment 6: Förflyttning av munstycksskåp 

I tidigare experiment har det genomförts vissa förändringar i layouten. Munstyckeskåpet har 

inte varit involverat i dessa förändringar. De tidiga layoutförändringarna bidrog till att 

munstyckeskåpet var felplacerat. Genom att flytta munstyckeskåpet närmre de andra 

tillbehören, kommer förhoppningsvis tiden att kortas med samt mindre sträcka att gå för 

teknikerna. Tanken är att skåpet ska placeras i mitten av robotgreppskåpen, detta för att det 

ska bli mer centrerat. Verktyget som ingick i detta experiment var även här 2535-110.  

Teknikern fyllde först i en PDCA- uppföljningsblankett innan utförande av experimentet som 

följer enligt figur 42. 

 

Figur 42. PDCA- uppföljningsblankett. Förflyttning av munstyckeskåpet. 

 

Då teknikern hade fyllt i PDCA- uppföljningsblanketten, genomfördes experimentet med en 

tidsinsamling och ett spaghettidiagram. Det gjordes för att se om experimentet var bra eller 

dåligt. Spaghettidiagrammet redovisas i figur 43. 
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     Figur 43. Spaghettidiagram av experiment 6: förflyttning av munstycksskåp. 

 

Siffrorna i spaghettidiagrammet lyder enligt följande: 

1. Pallar 

2. Skåp till robotgrepp 

3. Skåp till robotgrepp 

4. Skåp till robotgrepp 

5. Färdiga robotgrepp i lådor som är placerade på en hylla 

6. Munstyckeskåp 

7. Röda lådor till robotgreppen 

8. Pärmställ 

9. Arbetsbänk plus verktyg och öglor 

10. Hylla för luftslangar 

11. Diskett till maskin 

12. Hylla för kylslangar 

13. Skåp till robotgrepp 

14. Skrivbord 

15. Pärmskåp 

16. Avlastningsplattor 

17. Hämtningsplatser 

18. Hylla för spännjärn 

19. Verktygslager 
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Spaghettidiagrammet visar att det är betydligt kortare väg till den nya placeringen av 

munsstyckeskåpet. Teknikerna upplevde även att sträckan hade blivit kortare och att det 

kändes smidigare att ha munstyckeskåpet centrerat till robotgreppskåpen. 

Tidsinsamlingen gav resultatet enligt följande figur 44. 

   

 
Tid per aktivitet per verktygssort (min) Verktyg 

 
Aktivitet 2535-110 

 
Kolla verktygslistan   0,1 

 
Hämta pärm 0,4 

 
Hämta verktyg 1,1 

 
Lyfta verktyg - 

 
Lämna tillbaka verktyg två - 

 
Visuellkrontroll - 

 
Hämta slangar, robotgrepp 2 

 
Spännjärn - 

 
Diskett, munstycke 0,1 

 
Transport av verktyg 0,3 

 
Summa 4 

          Figur 44. Tidsinsamling av experiment 6: förflyttning av munstycksskåpet. 

 

Genom detta experiment förbättrades tiden med 6 sekunder och gick då från 4,1 till 4,0 

minuter. Teamledaren Mikael Ulvling ställde därefter de fem coaching frågorna till teknikern: 

 

1. Vad är måltillståndet? 

Tiden för att förbereda ett verktygsbyte ska reduceras till 8,8 minuter. 

2. Vad är tillståndet just nu? 

Mätetalet har redan uppnåtts.  

 Vilket var ditt senaste experiment? 

Att förflytta munstyckeskåpet.  

 Vad hände faktiskt? 

Det var smidigare att utföra arbetet och sträckan att gå förkortades, samt att 

tiden förbättrades något. Tiden reducerades från 4,1 till 4,0 minuter. 

 Vad lärde du dig av detta? 

Att experimentet gav goda resultat och Hammarplast Consumer AB blev rädda 

för att de aldrig kommer att lyckas med att ha ett verktyg per pall utan att 

bygga ut.  
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3. Vilka hinder står nu i vägen för att du ska nå måltillståndet? Vilket jobbar du på 

just nu? 

Det är ont om plats i verktygslagret och Hammarplast Consumer AB är rädda för att 

de aldrig kommer att lyckas med att ha ett verktyg per pall utan att bygga ut. Ett 

alternativ är även att placera dem mindre frekventa verktygen ute i produktionshallen, 

så dessa verktyg inte tar upp viktig plats i lagret. 

4. Vilket är ditt nästa steg? 

Att placera de minst frekventa verktygen ute i produktionshallen.  

5. När kan vi gå och se efter vad vi lärt oss av att det steget? 

Om tre dagar på grund av inkommande helg.  

Uppföljning av experimentet 

Därefter fortsatte teknikern fylla i PDCA- uppföljningsblanketten som följs enligt figur 45. 

 

Figur 45. PDCA- uppföljningsblankett. Förflyttning av munstycksskåpet. 
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4.5.7 Experiment 7: Placera de minst frekventa verktygen ute i produktionshallen 

Teknikerna ville utföra ytterligare ett experiment för att se om det lönade sig att ha de mindre 

frekvent använda verktygen ute i produktionshallen istället för att ha fler verktyg per pall i 

verktygslagret. I verktygslagret är det ont om plats för verktygen, vilket gör att det på vissa 

pallar står fler än ett verktyg. Detta är inte optimalt då tekniker kommer och hämtar ett 

verktyg. Teknikerna får då först hämta pallen med verktygen på och sedan lasta om för att det 

ska bli ett verktyg per pall. Detta tar onödigt lång tid och därför måste något förändras. 

Tanken är att det verktyg som inte används frekvent ska placeras ensamt på pall i 

produktionshallen. I produktionshallen finns det redan idag andra verktyg som står, men det är 

verktyg som är av större modell. Det som teknikerna hoppas ska visa sig genom detta 

experiment är att det ska ta kortare tid att köra trucken ut i produktionshallen och hämta 

verktyget där, istället för att behöva lasta om verktyget. I detta experiment användes verktyg 

2535-110. Teknikern började med att fylla i PDCA- uppföljningsblanketten enligt följande 

figur 46. 

 

Figur 46. PDCA- uppföljningsblankett. Placera de minst frekventa verktygen ute i produktionshallen. 

 

Därefter genomfördes experimentet. Spaghettidiagram och tidsinsamling användes under 

utförandet av experimentet. Spaghettidiagrammet kommer inte att redovisas i detta 

experiment, eftersom det var identiskt med spaghettidiagrammet i experiment 6. Den skillnad 

som fanns var att de mindre frekventa verktygen hämtades i produktionshallen. 

Tidsinsamlingen resulterade enligt figur 47. 
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   Tid per aktivitet per verktygssort (min) Verktyg 
 Aktivitet 2535-110 
 Kolla verktygslistan   0,1 
 Hämta pärm 0,4 
 Hämta verktyg 3,4 
 Lyfta verktyg - 
 Lämna tillbaka verktyg två - 

 Visuellkrontroll - 
 Hämta slangar, robotgrepp 1,4 
 Spännjärn - 

 Diskett, munstycke 0,1 
 Transport av verktyg 0,3 
 Summa 5,7 
   

   

Det blev bevisat enligt tidinsamlingen, i figur 47, att det till och med gick snabbare att hämta 

de mindre frekventa verktygen i produktionshallen än att verktygen står placerade 

tillsammans i verktygslagret. Resultatet 5,7 minuter kan jämföras med den genomsnittliga 

tiden från nuläget 11,7 minuter och experiment två 4,7 minuter.  Teamledaren Mikael Ulvling 

ställde därefter de fem coaching frågorna till teknikern: 

 

1. Vad är måltillståndet? 

Tiden för att förbereda ett verktygsbyte ska reduceras till 8,8 minuter. 

2. Vad är tillståndet just nu? 

Mätetalet har redan uppnåtts.  

 Vilket var ditt senaste experiment? 

Placera de minst frekventa verktygen i produktionshallen. 

 Vad hände faktiskt? 

Det blev bevisat enligt tidsinsamlingen att det till och med gick snabbare att 

hämta de mindre frekventa verktygen ensamt per pall i produktionshallen än att 

verktygen står placerade i verktygslagret med flera verktyg per pall. 

 Vad lärde du dig av detta? 

Att experimentet gav goda resultat. 

 

 

 

Figur 47. Tidsinsamling av experiment 7 placera de minst 

frekventa verktygen ute i produktionshallen. 
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3. Vilka hinder står nu i vägen för att du ska nå måltillståndet? Vilket jobbar du på 

just nu? 

Mätetalet är redan uppnått. Hammarplast Consumer AB kommer på egenhand att 

experimentera och sätta upp ett nytt måltillstånd för en annan process, eftersom att 

måltillståndet är uppfyllt. 

4. Vilket är ditt nästa steg? 

Hammarplast Consumer AB kommer på egenhand fortsätta att experimentera.  

5. När kan vi gå och se efter vad vi lärt oss av att det steget? 

Frågan går inte besvara, då Hammarplast Consumer AB kommer att fortsätta på 

egenhand. 

Uppföljning av experimentet 

Därefter fortsatte teknikern fylla i PDCA- uppföljningsblanketten som följs enligt figur 48. 

 

Figur 48.  PDCA- uppföljningsblankett. Placera de minst frekventa verktygen ute i produktionshallen. 
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5. Analys  

 
I kapitlet analyseras teorin tillsammans med empirin, vilket utförs genom att empirin ställs 

emot teorin. 

 

 

5.1 Förbättringsarbete 

Produktionschefen Jonas Johansson förklarar att Hammarplast Consumer AB arbetar med sitt 

förbättringsarbete genom att dela in medarbetarna i förbättringsgrupper, vilka kallas för 5S-

grupper.  Han menar vidare att när gruppen har kommit på en idé om en förbättring, lämnar de 

in sina förslag, som sedan bedöms av en speciell grupp. Dessa bedömningar sker var tredje 

vecka. Enligt Berglund et al. (2011) har ständiga förbättringar i arbetslag blivit allt mer 

vanligt, istället för ”förbättringslådor”, vilket överensstämmer med Hammarplast Consumer 

AB:s tillvägagångssätt. Det som däremot inte är i enighet med teorin är att företaget bedömer 

förslagen var tredje vecka, och inte varje vecka. Det hade därför enligt teorin varit bättre om 

förslagen hade bedömts en gång per vecka, eftersom då skulle Hammarplast Consumer AB 

kontinuerligt kunna utföra ständiga förbättringar i den dagliga styrningen. Enligt den enkät 

som utfördes på Hammarplast Consumer AB, blev resultatet att 81 procent tycker att deras 

förbättringsförslag uppmuntras av företaget och 19 procent tycker däremot att det inte 

uppmuntras. 

 

Enligt produktionschefen Jonas Johansson är det 60 procent av förbättringsförslagen som 

medarbetarna kommer fram till som godkänns och ungefär 40 procent som får avslag.  Han 

förklarar vidare att det är färre förslag som kommer in idag än vad det var då de startade 

förbättringsarbetet. Han tror att det kan bero på att vissa medarbetare inte är intresserade av 

att vara involverade i förbättringsarbetet och även att en del har fått avslag på tidigare förslag. 

Berglund et al.(2011) menar att syftet med ständiga förbättringar är att alla medarbetare ska 

vara involverade i förbättringsarbetet. Enligt den enkät som utfördes på Hammarplast 

Consumer AB, framgick det att endast 54 procent vill vara mer involverade i 

förbättringsarbetet och 46 procent inte vill vara mer involverade. 

 

Det är viktigt att medarbetarna vill vara involverade i förbättringsarbetet, då det är 

medarbetare som ska komma med förslag om små förbättringar som över tid kan leda till 
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förbättringar i produktivitet, reducera slöserier, säkerhet och kvalitet (n.d., 2014). Att inte fler 

vill vara engagerade i förbättringsarbetet bekymrar produktionschefen Jonas Johansson, då 

han anser att det hade ökat medarbetarnas drivkraft och engagemang till arbetet. Utifrån 

enkäten framgick det att 81 procent av medarbetarna känner sig delaktiga i förbättringsarbetet 

och att 19 procent inte känner sig delaktiga. Det som är viktigt enligt Berglund et al. (2011) är 

att alla medarbetare ska vara involverade i förbättringsarbetet, eftersom att det är de som kan 

arbetet bäst och är då mest lämpliga att utföra förbättringarna.  

 

Produktionschefen Jonas Johansson anser även att de flesta medarbetare vågar säga till när en 

avvikelse uppkommer och rapportera detta till teknikerna i produktionen. Det framgick även i 

enkäten som utfördes att 65 procent svarade att de tyckte att de uppmuntrades att hitta 

avvikelser och 35 procent som inte tyckte det. Enligt Shook (2010) är det viktigt att 

uppmärksamma förändringar och avvikelser precis när de har inträffat. Det som 

överensstämmer med teorin är att produktionschefen Jonas Johansson är medveten om att det 

är viktigt att upptäcka avvikelser i god tid, eftersom när dem är små är de lättare att hantera. 

Även enligt Bicheno (2006) är det viktigt att verksamheter uppmuntrar medarbetare till att 

upptäcka fel, eftersom det är först då verksamheterna kan utföra ständiga förbättringar.  

 

5.2 En strukturerad metod för att arbeta med ständiga förbättringar 

Produktionschefen Jonas Johansson förklarar att det är många förbättringsförslag som inte är 

värdeskapande för kunden, vilket de gärna hade velat se en förändring på. Enligt (Publikt 

2013) är det många verksamheter som har misslyckats med att implementera Lean, vilket 

beror på att de har missat att implementerar de osynliga aspekterna, tankerutiner och 

ledningstänkande. Rother (2013) osynliga aspekterna innebär att verksamheter inför 

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

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

samt hur de ska lösa de oförutsägbara förhållandena. I studien har flera olika ständiga 

förbättringar utförts och en del av dessa förbättringar har varit värdehöjande för företaget, 

vilket har utförts genom en strukturerad metod som kallas för kata. Ett visst tillvägagångssätt 

har används under studien, vilket har följts efter teorin som beskrivs enligt följande. 
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Reverol (2012) förklarar att verksamheter behöver utföra ett antal steg innan de använder sig 

av kata, vilka är följande: 

1.) Definiera en vision. Bicheno et al.(2008)  skriver att det är viktigt att företag 

definierar en tydlig vision. En tydlig vision fungerar som en riktningsgivare till var 

företag vill befinna sig i framtiden, vilket krävs för att kunna utföra kontinuerliga 

förbättringar. Produktionschefen Jonas Johansson förklarar att Hammarplast 

Consumer AB:s vision lyder enligt följande: 

 Noll procent defekter 

 100 procent värdeskapande 

 Kundorderflöde, vid efterfrågan 

 Ingen negativ belastning på människor och miljö 

Produktionschefen Jonas Johansson menar vidare att visionen fungerar som en 

kompass och visar rätt riktning. Enligt teorin är Hammarplast Consumer AB:s vision 

tydlig, eftersom det är en riktningsgivare som beskriver var förtaget vill befinna sig i 

framtiden. Hammarplast Consumer AB arbetar enligt Bicheno (2006) teori, vilket 

krävs för att kontinuerliga förbättringar ska kunna utföras. 

 

Bicheno et al. (2008) beskriver att det är företagets chefer som skapar visioner, vilka 

ska vara inspirerande och framställa lust hos alla medarbetare i företaget. Kusén & 

Ljung (2013) påstår att chefers mål med visioner är att alla medarbetare ska förstå 

visionens syfte, få en egen inre bild om hur det ser ut då företaget uppnår visionen, 

samt att alla medarbetare ska känna sig involverade i visionerna. Han menar att om 

chefer uppnår dessa mål skapar de företag som är konkurrenskraftiga, eftersom att 

medarbetarna är engagerade och motiverade till arbetet. Produktionschefen Jonas 

Johansson förklara att visionen är nyskapad och har därför inte förmedlats till alla 

medarbetare. Det är därför svårt att veta om Hammarplast Consumer AB:s nya vision 

är inspirerande och skapar lust hos alla medarbetare. Det har även utförts 

enkätundersökningar i studien som beskriver att 59 procent av medarbetarna vet hur 

visionen ser ut och det vill säga att det är 41 procent som inte vet hur visionen lyder. 

Av de 59 procent tycker 85 procent att visionen är inspirerande, medan 15 procent inte 

tycker att visionen är inspirerande. Enligt teorin är det viktigt att företagets 

medarbetare vet hur visionen ser ut och förstår dess syfte samt känner sig involverade 

och motiverade av den.  
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Berglund et al. (2011) beskriver att en vision kan bidra till att medarbetare får samsyn 

och ökad drivkraft, vilket kan resulterar i att medarbetare blir engagerade och 

motiverade och tar gemensamma beslut som går i rätt riktning. Då inte alla 

medarbetare på Hammarplast Consumer AB vet hur deras vision lyder, bidrar den inte 

till att alla medarbetare känner sig motiverade och tar gemensamma beslut som går i 

rätt riktning mot visionen. Det vill säga att Berglund et al. (2011) teori inte är i enighet 

med empirin.  

 

Enligt Rother (2013) befinner sig visionen långt iväg i tiden, vilket kan sträcka sig 

bortom en yrkeslivstid. Det stämmer bra överrens med empirin, eftersom 

produktionschefen Johans Johansson menar att visionen är kanske onåbar och i vissa 

avseende orealistisk (Rother, 2013). 

 

Rother (2013) påstår även att vägen mot visionen är riktningen oklar, vilket 

verksamheter löser genom att ledningen lär medarbetarna att sätta upp och arbeta mot 

måltillstånd. I studien har teknikerna fått arbeta mot ett måltillstånd, vilket har gjorts 

för att komma ett steg närmare visionen. Detta tillvägagångssätt som har tillämpats 

stämmer bra överens av vad Rother (2013) förklarar.  

  

2.) Sammanföra verksamheternas strategier och taktiker med visionen. Tsung - Ming 

& Chao - Ton (2007) förklarar att efter att ledarna har fastställt en vision behöver de 

sammanföra verksamheternas strategier och taktiker med visionen. Produktionschefen 

Jonas Johansson förklarar att de kommer uppnå visionen genom att sätta upp mål och 

mätningar, vilket de bland annat har gjort genom att de har mätt kassationer. Han 

menar att det har givet dem goda resultat och bidragit till ett steg närmare visionen.  

Det vill säga att empirin stämmer överens med vad Tsung- Ming & Chao- Ton (2007) 

påstår, då Hammarplast Consumer AB vet hur de ska gå tillväga för att uppnå 

visionen.  

 

3.) Utveckla planer för att implementera visionen på de olika processnivåerna.  

Reverol (2012) påstår att verksamheter bör efter sammanföringen framställa en plan 

om hur varje avdelning i verksamheterna ska uppnå visionen. Han menar att ett 

verktyg som kan användas är värdeflödesanalys, där verksamheter beskriver hur 

nuläget ser ut i produktionen och sedan även ett framtida läge. Verksamheter kan med 
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hjälp av detta verktyg skapa en plan över hur de ska uppnå visionen. 

Produktionschefen Jonas Johansson förklarar att någon plan för varje avdelning inte 

har skissats upp, men däremot i studien har formberedningens nuläge och även det 

framtida läget analyserats. Idag är inte riktigt empirin i enighet med vad Reverol 

(2012) skriver, eftersom Hammarplast Consumer AB inte har utvecklat en plan för 

varje avdelning om hur de ska uppnå visionen.  Men däremot om Hammarplast 

Consumer AB fullföljer arbetet som har utförts i studien kommer de att utveckla 

planer som kommer att föra dem närmare deras vision. Enligt Reverol (2012) är ett 

spaghettidiagram ett effektivt verktyg för att analysera nuläget. I studien har 

spaghettidiagram använts, vilket har varit ett bra verktyg för att analysera teknikernas 

transportsträckor.  

 

4.) Kommunicera och leda förändringar. Enligt Runebjörk & Wendleby (2013) är 

kommunikation ett utbyte av information mellan två eller flera personer. Det är viktigt 

att kommunikationen fungerar bra mellan alla parter för att verksamheter ska lyckas 

göra medarbetare mer engagerade och drivna i att utföra förändringar. 

Kommunikationen verkar tyvärr inte fungera så bra på Hammarplast Consumer AB, 

eftersom enligt enkätundersökningen var det 70 procent som svarade att 

kommunikationen fungerade dåligt och 30 procent svarade att den fungerade bra.  

 

Produktionschefen Jonas Johansson förklarar att teknikerna arbetar i tre skift och när 

dessa skift avlöser varandra har de infört mötesrutiner. Under dessa möten går de 

igenom vad som hänt under det gångna skiftet, om det har varit några problem som 

uppstått eller om det är något speciellt som nästa skift bör tänka på. Produktionschefen 

Jonas Johansson menar att dessa möten vid skiftbytena är väldigt viktiga, eftersom det 

löser många problem som skulle kunna uppstå om inte dessa möten hade funnits.  

 

Reverol (2012) skriver att det är väsentligt att chefer förmedlar visionen till alla 

medarbetare. Han påstår även att chefen har som uppgift att leda förändringarna i rätt 

riktning, vilket ibland kan vara svårt att få med alla medarbetare på. Som nämnts 

tidigare menar produktionschefen Jonas Johansson att de precis har etablerat en vision, 

vilket har gjort att den inte har förmedlats till alla medarbetare. Det gör det därför svårt 

att analysera Hammarplast Consumer AB:s enighet med teorin. Produktionschefen 

Jonas Johansson förklarar även att han tror att en del medarbetare kommer att ”bromsa 



87 

 

upp” förbättringsarbetet, men han tror däremot att det inte kommer att påverka 

självaste implementeringen av kata. I studien var det en del medarbetare som 

”bromsade upp” införandet av kata, vilket främst berodde på brist på kunskap inom 

ämnet. 

 

Enligt produktionschefen Jonas Johansson finns det hinder vid implementering av 

kata, såsom tidsbrist och att det krävs att alla medarbetare går en utbildning för att få 

en förståelse över filosofin. Han anser att utbildning är oerhört viktigt för att få med 

alla medarbetare. 

      Enligt Fred (2011) påverkar implementering av strategier och filosofier alla individer i 

en verksamhet. Även om formulering av strategier och filosofier är bra, är det inte en 

garanti på att det ska vara ett framgångsrikt arbete av implementering. Detta eftersom 

det alltid är svårare att utföra något än att säga att det ska utföras. Han menar vidare att 

implementering av strategier och filosofier kräver olika förberedelser, som exempelvis 

att utbilda medarbetare, anställa nya medarbetare eller bygga ett bättre 

kommunikationssystem. För att lyckas med implementering av strategier och filosofier 

krävs det hårt arbete från motiverade ledare och medarbetare. Fred (2011) menar också 

att det kan finnas ett fåtal medarbetare som kan vara ett hinder för implementeringen 

av strategier och filosofier, vilket leder till att hela implementeringen ”bromsas upp”. 

Teorin är i enighet med hur Hammarplast Consumer AB ser på implementering. Vad 

som framkom genom intervjun med produktionschefen Jonas Johansson och vad teori 

säger, stämmer det väl överens med hur tankarna går inför implementering av kata. 

Därför är det extra viktigt att ledare och medarbetare är motiverade till 

implementeringen för att uppnå goda resultat. Hammarplast Consumer AB har också 

förstått att utbildning är oerhört viktigt när det gäller att lyckas med implementering av 

strategier och filosofier.  

 

Efter att verksamheterna har utfört dessa steg är det dags för dem, enligt Rother (2013), att 

bryta ner visionen till en utmaning och som ska uppnås mellan ett till tre år. Han menar vidare 

att utmaningen ska vara för hela och inte bara innefatta en viss del av verksamheterna. 

Produktionschefen Jonas Johansson förklarar att Hammarplast Consumer AB:s utmaning 

lyder enligt följande:  
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”Vi ska öka omsättningen med 22 procent ut ifrån vårt lager inom tre år med bibehållen 

personalstyrka och i befintliga lokaler”. 

Företagets utmaning stämmer överens med teorin, då den innefattar hela företaget om hur 

dem vill att framtiden ska se ut inom tre år.  

 

Rother (2013) förklarar att verksamheter bryter sedan ner utmaningen till en serie av 

måltillstånd och väljer en process, där de vill komma ett steg närmare visionen.  

Verksamheterna analyserar sedan nuläget i den valda processen med hjälp av bland annat 

spaghettidiagram och tidsinsamling. Empirin har styrts av Rother (2013), där utmaningen har 

brutits ner till ett måltillstånd för den valda processen, formberedningen. I studien har även 

nuläget i formberedningen observerats med hjälp av spaghettidiagram och tidsinsamling, 

vilket innebär att empirin är i enighet med teorin.  

 

Produktionschefen, Jonas Johansson förklarar att Hammarplasts Consumer AB:s  måltillstånd 

lyder enligt följande: 

”Tiden för att förbereda ett verktygsbyte ska minskas med 25 procent mot dagens uppmätta 

tider”. 

Reverol (2012) påstår att ett måltillstånd beskriver en process, där verksamheter definierar hur 

processen bör fungera, medan ett mål är ett resultat de vill uppnå. Det vill säga att det 

måltillståndet som produktionschefen Jonas Johansson förklarar liknar mer ett resultatmål. 

Det måltillstånd som har generats under studien beskriver en process, vilket har framställts 

genom måltillståndsblanketten och som tillslut utvärderades till att måltillståndet för 

formberedningen skulle lyda enligt följande:  

”Tiden för att förbereda ett verktygsbyte ska reduceras till 8,8 minuter.”. 

 8,8 minuter har beräknats fram genom en nulägesanalys, där den genomsnittliga tiden för 

verktygsbyte var 11,7 minuter.  

 

Rother (2013) påstår att för att verksamheter ska kunna jobba effektivt med 

processförbättringar krävs det att de etablerar måltillstånd. Ett måltillstånd bör implementeras 

innan verksamheter utför förbättringar, vilket görs för att medarbetarna ska fokusera på det 

faktiska behovet och utföra förbättringar som är värdeskapande för kunden. 

Produktionschefen Jonas Johansson menar, vilket har förklarats tidigare i analysen, att de 

flesta förbättringsförslag som medarbetarna kommer fram till inte är värdeskapande för 

kunden. Enligt teorin borde produktionschefen Jonas Johansson, etablera måltillstånd för 
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varje process för att medarbetarna ska kunna utveckla förbättringsförslag som uppfyller det 

faktiska behovet och som är värdeskapande för kunden. 

Rother (2013) skriver att ett måltillstånd ska beskriva verksamheters önskade tillstånd, men 

däremot inte hur de ska ta sig dit. Han menar att måltillstånd inte får innehålla varken 

motåtgärder eller lösningar samt att det är bra om någon del av måltillståndet är mätbart. 

Rother (2013) menar vidare att det är oftast omöjligt att definiera alla detaljer från början, 

eftersom att det vid start är svårt att förstå det aktuella tillståndet. Därför bör verksamheter 

lägga till detaljerade detaljer i efterhand, då kunskapen ökar. I studien har ett måltillstånd 

genererats som beskriver det önskade tillståndet och som inte innehåller motåtgärder eller 

lösningar.  

 

Efter att verksamheter, enligt Rother (2013) har satt upp ett måltillstånd ska de arbeta sig 

igenom dem hinder som uppkommer längs vägen mot måltillståndet. Han skriver att den bästa 

metoden för att lösa detta är att ta små, snabba steg och utföra korrigeringar längs vägen. 

Metoden som bör användas är PDCA- cyklar, där verksamheter experimenterar för att hitta 

den rätta riktningen mot visionen. I studien har måltillståndet uppnåtts, genom att utförandet 

har bestått av små och snabba steg, vilket har gjorts genom experimentering. Det vill säga att 

teorin av Rother (2013)  är enighet med empirin. 

 

Rother (2013) menar även att en blankett kan användas vid framställning av hinder, som 

kallas för parkeringshinder. Blanketten används vid analys av nuläget och under 

förbättringsarbetet. I blanketten prioriterar även verksamheter hur lätt eller svårt det är att lösa 

hindret. I studien har ett antal hinder beskrivits, vilka har tagits upp med hjälp av blanketten.  

Anledningen till att prioriteringarna i hinderlistan har analyserats redan i empirin är för att 

företaget behövde analysera resultatet innan de utförde experimenten, vilket gjordes 

framförallt för att experimenten skulle ge en så god effekt som möjligt. 

 

Bicheno (2006) förklarar att genom PDCA- cyklar uppnår verksamheter goda resultat inom 

ständiga förbättringar.  Nilsson (1999) påstår att PDCA- cykeln beskriver ett antal steg, vilka 

är följande: 

 

 Plan. Nilsson (1999) menar att det är väsentligt att verksamheter planerar och 

funderar innan de utför en förbättring. Det vill säga att han menar att 

verksamheter ska definiera vad de ska göra och vad de tror kommer att hända. 
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I studien har PDCA- uppföljningsblanketten använts för att Hammarplast 

Consumer AB ska definiera vilket experiment de ska utföra och vad de ska 

göra, vilket enligt Rother (2013) är ett korrekt utförande för att få in ett 

strukturerat arbetssätt i verksamheters planeringsfas. Det vill säga att 

arbetssättet som har utförts i studien, stämmer även överens med vad Nilsson 

(1999) påstår. 

 

 Do. Enligt Nilsson (1999) testar verksamheter hypotesen och utför noggranna 

observationer. I studien har Hammarplast Consumer AB:s hypotes testats 

genom att teknikerna har utfört experiment efter instruktioner, vilket har följts 

upp av noggranna observationer. Observationerna har utförts genom 

tidsinsamling och spaghettidiagram. Det vill säga att tillvägagångssättet som 

har valts i studien har styrts av vad Nilson (1999) påstår. I studien har det 

utförts sju stycken experiment som har varit baserade på varandra. De 

experimenten vi testade var: ett verktyg per pall, en avlastningsplatta direkt på 

pall, förändra layouten av robotgreppskåpen, omplacering av de röda lådorna, 

införande av pärmställ, förflyttning av munstyckeskåpet, placera de minst 

frekventanvända verktygen ute i produktionshallen. Genom utförande av 

experiment 1 till 6 reducerades tiden från 11,7 minuter till 4 minuter.  

Anledningen till att experiment 7 utfördes var för att Hammarplast Consumer 

AB var rädda för att de aldrig skulle kunna uppnå resultatet med att ha ett 

verktyg per pall i verktygslagret, eftersom att de har ont om plats i lagret. Det 

utfördes därför ett experiment, där de minst frekventa verktygen istället skulle 

stå i produktionshallen och de mest frekventa verktygen skulle stå i 

verktygslagret. Experimentet visade att tiden för att hämta ett verktyg som inte 

används så ofta tog 5,7 minuter. Dessa experiment följdes upp av noggranna 

observationer, som bestod av spaghettidiagram och tidsinsamling.  

 

 Check.  Enligt Shook (2010) reflekterar och utvärderar verksamheter det de har 

utfört, vilket har styrt det tillvägagångssättet som ha valts i studien. 

Tillvägagångssättet har även grundat sig på Soltero (2012) teori som skriver att 

de fem coaching frågorna ska användas för att reflektera och utvärdera 

experimentet. Frågorna lyder enligt följande: 
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1. Vilket är måltillståndet?  

2. Vilket är det nuvarande tillståndet just nu?  

3. Vilka hinder står nu i vägen för att uppnå måltillstånden? Vilket jobbar du 

på just nu? 

4. Vilket är ditt nästa steg? 

5. När kan vi gå och se vad vi har lärt oss av att ta steget? 

Frågorna som har beskrivits enligt ovan har använts i studien under alla 

experiment för att reflektera och utvärdera resultatet.  

 

 Act. Shook (2010) påstår att verksamheter lär sig av sina erfarenheter och 

implementerar det som är bra. I studien har verksamheter fortsatt att fylla i 

PDCA- uppföljningsblanketten, där företaget har fyllt i, vad blev resultatet 

och vad vi lärde oss. Genom detta tillvägagångssätt har företaget fått tänka till 

och lärt sig av sina erfarenheter samt på så vis implementerat det som har 

varit bra. Om inte experimentet har visat goda resultat har en ny PDCA- cykel 

startat, vilket har styrts av teorin från Shook (2010).  

 

Enligt Rother (2013) ska verksamheter utföra ett experiment åt gången för att se orsak och 

verkan samt förstå processerna bättre. Han menar vidare att experimenten även ska ske i korta 

cyklar. Det har gjort att i studien har enbart enfaktorexperiment genomförts för att effektivt 

kunna se vad som var bra eller dåligt. Varje experiment som har utförts i studien har påverkat, 

vilket nästa experiment skulle bli. Det kan jämföras med Rother (2013) verktyg gå och se. 

  

Rother (2013) menar även att det är viktigt att alltid gå och se, eftersom att situationen 

ständigt förändras då verksamheter rör sig framåt. I studien har gå och se använts varje gång 

då Hammarplast Consumer AB har rört sig allt närmare måltillståndet, vilket har gjorts 

genom noggranna observationer av det aktuella tillståndet. Det vill säga att utförandet som har 

valts i studien är i enighet med vad Rother (2013) säger. Produktionschefen Jonas Johansson, 

förklarar att han försöker utföra en rundvandring varje morgon för att fånga upp alla 

avvikelser och för att på så vis förstå den aktuella situationen bättre. Det kan enligt Rother 

(2013) jämföras med verktyget gå och se. 

 

Under utföranden av experimenten i studien har teknikerna varit involverade i att utföra 

förbättringar, vilket enligt dem har varit positivt.  I studien märktes det att teknikerna blev 

engagerade samt de tyckte det var kul att få vara med och att få göra förändringar.   
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Teamledaren Mikael Ulvling har, genom instruktioner, givet teknikerna feedback för att leda 

dem på rätt spår. Det är många av dem författare som har berörts i teoriavsnittet i den här 

studien som förespråkar just det tillvägagångssättet.  

 

5.3 Visuell styrning 

På Hammarplast Consumer AB saknar en del av pärmarna uppmärkning i formberedningen, 

vilket gör det svårt för teknikerna att hitta rätt pärm. Det finns även dåliga visuella skyltar på 

formberedningen som till exempel på robotgreppskåpen, de färdigställda lådorna med 

robotgrepp samt kyl- och luftslangarna.  

 

Det är viktigt att teknikerna på företaget utför visuell kontroll på verktyg och dess tillhörande 

material, eftersom att det förhindrar att fel uppstår i produktionen. Om inte teknikerna utför 

kontrollerna kan det leda till att företaget måste stoppa produktionsprocessen för att lösa 

problemet, vilket resulterar i att den värdeskapande tiden för kunden går förlorad. Enligt 

observationer som har gjorts är det en del av teknikerna som inte utför kontrollerna på grund 

av att de har dålig kunskap om hur utförandet av kontrollerna ska gå till samt att de tänker att 

någon annan redan har utfört kontrollerna. Det eftersom det sker en kontroll av verktyget och 

dess tillhörande material då teknikerna ska lämna tillbaka verktyget och dess tillhörande 

material efter att dem har använts i produktionen. Hammarplats Consumer AB borde enligt 

teorin av Ljungberg (2000) hitta en lösning till detta, eftersom visuell styrning hjälper 

verksamheter att med endast ett ögonkast se hur arbetet ska utföras. Om avvikelser justeras, 

bidrar detta till en ökad produktivitet, minskar antalet felaktigheter, hjälper till att hålla 

produktionstider, ökar säkerheten och underlättar kommunikationen. Det vill säga att om 

företaget hade infört bättre visuella skyltar och visuell kontroll hade det enligt teorin hjälpt 

Hammarplast Consumer AB att med endast ett ögonkast se hur arbetet ska utföras samt om 

något avviker.  

 

5.4 Reflektera över processer 

Hammarplast Consumer AB försöker kontinuerligt reflektera över processer för att kunna lösa 

problem och tillämpa åtgärder. De reflekterar bland annat över processer i deras dagliga 

möten och vid andra sammankomster. Företaget har även gjort processbeskrivningar som 

finns nedskrivna i kvalitet- och miljöstyrningen, men de tycker däremot att de borde ha 

underhållit dessa processbeskrivningar bättre. Enligt Liker (2009) är det viktigt att 

verksamheter reflekterar över processer för att kunna ha möjlighet att skapa en framgångsrik 
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organisation. Han menar även att det är viktigt att reflektera över processer för att kunna lära 

sig av sina misstag och ta fram lämpliga åtgärder. Teorin är i enighet med den empiriska 

datan, då Hammarplast Consumer AB har upptäckt betydelsen av att reflektera över processer 

för att lära sig av sina misstag och ta fram lämpliga åtgärder.  

 

5.5 Standardiserat arbetssätt 

Enligt Runebjörk & Wendleby (2013) är syftet med standardiserat arbetssätt att lyssna på 

sina medarbetare och uppmärksamma bra idéer, eftersom att det är dem som har mest 

kunskaper om hur aktiviteten eller processen fungerar. Standardiserat arbetssätt enligt 

Eriksen el at.  (2008) skapar driftsäkra och repeterbara processer. När det bästa arbetssättet, 

enligt Liker (2009) är framtagit visualiseras det på ett standardoperationsblad som sedan sätts 

upp vid maskinerna eller processerna. Hammarplast Consumer AB har enligt 

produktionschefen Jonas Johansson infört produktionsinstruktioner vid varje maskin som 

beskriver bland annat hur produkten ska se ut och vilka avvikelser som operatörerna ska vara 

uppmärksamma på. Han menar att däremot har företaget inte infört standardoperationsblad 

som talar om hur operatörerna ska utföra det bästa arbetssättet, eftersom att de ständigt byter 

produktsort, vilket resulterar i arbetssättet blir annorlunda. Han menar vidare att de funderar 

på att införa standardoperationsblad för de maskiner där Hammarplast Consumer AB ofta kör 

samma produkter. Teorin är i enighet med vad författarna förklarar, eftersom Hammarplast 

Consumer AB vet betydelsen av att införa standardiserat arbetssätt.  

 

Som nämnts tidigare utför en del tekniker inte de visuella kontrollerna på grund av att dem 

har brist på kunskap angående ämnet samt att de tror att några andra tekniker redan har utfört 

kontrollerna.  Enligt Eriksen el at.  (2008) skapar ett standardiserat arbetssätt driftsäkra och 

repeterbara processer.  

 

5.6 Ledarskap 

Produktionschefen Jonas Johansson tycker det är viktigt att ha en bra relation till sina 

medarbetare och att arbetsklimatet på företaget är bra. Enligt enkätundersökningen var det 

100 procent som svarade att de har en god relation till sin chef.  Produktionschefen Jonas 

Johansson förklarar att fördelen med att känna sina medarbetare väl är att de känner sig trygga 

och vågar rapportera om det uppstår avvikelser, vilket är viktigt då avvikelser kan orsaka stora 

problem. Enligt Kusén & Ljung (2013)  bör ledarna skapa en kultur där det är bra och viktigt 

att upptäcka fel i processerna. Genom en sådan kultur bidrar det till att verksamheter utför 
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kontinuerliga förbättringar istället för att dölja problem. Det vill säga att teorin är i enighet 

med vad Kusén & Ljung (2013)  skriver. 

 

Kusén & Ljung (2013)  anser att ifall verksamheter ska kunna bygga upp ett bra ledarskap, 

gäller det att inte vara en dikterad ledare, utan att istället hjälpa medarbetarna nå framgång, 

utveckling och även att som ledare visa förtroende för medarbetarna. Det kommer i sin tur 

leda till kompetenta medarbetare och en mer konkurrenskraftig verksamhet. Teorin är i 

enighet med den empiriska data, då Hammarplast Consumer AB har ett bra arbetsklimat och 

där produktionschefen Jonas Johansson har en bra relation till sina medarbetare.  

Enligt enkätundersökningen som utfördes på Hammarplast Consumer AB svarade 74 procent 

att de kände sig engagerade till arbetet och 26 procent kände inte sig engagerade. Kusén & 

Ljung (2013) anser att det är viktigt att ledare lär känna sina medarbetare på djupet, eftersom 

ledaren då kan ta lärdom av medarbetarnas för- och nackdelar. Det resulterar i att ledare kan 

dra nytta och utnyttja medarbetarna maximalt genom att exempelvis placera medarbetarna på 

rätt ställe i verksamheten. Det vill säga om Hammarplast Consumer AB följer denna teori kan 

det leda till att procentsiffran höjs, eftersom att en del medarbetare kanske känner sig 

felplacerade i företaget.  

 

Produktionschefen Jonas Johansson försöker att motivera och involvera sina medarbetare i 

förbättringsarbetet. Kusén & Ljung (2013) menar att det är viktigt att ledarna involvera alla 

medarbetare i förbättringsarbetet, då det resulterar i ett framgångsrikt förbättringsarbete. Detta 

leder också till att Hammarplast Consumer AB får kompetenta medarbetare som kan lösa 

problem som uppkommer.  

 

För att verksamheter ska kunna få den dagliga styrningen att fungera effektivt så krävs det, 

enligt Soltero (2012), att de integrera och lär ut förbättringskatan och detta utför 

verksamheter genom en så kallad coachingkata. Coachingkata beskriver det mönster och den 

feedback som ledningen behöver ge till medarbetarna, för att varje dag kunna jobba med 

förbättringskata. Hammarplast Consumer AB har i studien använt sig av coachingkata med 

hjälp av givna instruktioner, vilket styrts av vad Soltero (2012) och Rother (2013) skriver.  

 

 

 



95 

 

6. Slutsats och rekommendationer 

 
I kapitlet redovisas slutsatser och rekommendationer till Hammarplast Consumer AB. 

 
Undersökningsfrågan som har legat till grund för studien lyder enligt följande: 

 

 Hur kan producerande verksamheter arbeta med deras ständiga förbättringar i den 

dagliga styrningen för att på ett strukturerat sätt få en konkurrenskraftig och hållbar 

utveckling? 

Efter att studien har genomförts har det framgått att de osynliga aspekterna är viktiga att 

implementera för att producerande verksamheter ska få en kontinuerlig och hållbar 

utveckling. De osynliga aspekterna innefattar systematiska procedurer och rutiner, vilket 

hjälper bland annat verksamheter att veta vilka steg de ska ta för att sedan kunna leverera 

ständiga förbättringar som uppfyller det faktiska behovet. Genom att verksamheter utför 

ständiga förbättringar som uppfyller det faktiska behovet kan verksamheter bli 

konkurrenskraftiga och skapa en hållbar utveckling. I studien har ett strukturerat 

tillvägagångssätt använts för att kunna införa ständiga förbättringar som är värdeskapande i 

den dagliga styrningen. I studien undersöktes det ett antal steg före det strukturerade 

tillvägagångssättet implementerades i den dagliga styrningen, vilket var betydelsefullt att 

utföra. Stegen lyder: 

 

 Definiera en vision. Hammarplast Consumer AB har nyligen skapat en ny vision som 

är tydlig, inspirerande och som beskriver det framtida tillståndet. Visionen har därför 

inte hunnit vidarebefordras till medarbetarna. Det anses däremot att visionen borde 

förmedlas ut till alla medarbetare omgående, så att alla vet i vilken riktning de ska 

utföra de ständiga förbättringarna. I studien har Hammarplast Consumer AB:s vision 

använts för att de ständiga förbättringarna skulle utföras i rätt riktning.  

 

 Sammanföra verksamheternas strategier och taktiker med visionen. Eftersom att 

Hammarplast Consumer AB:s vision är relativt ny har de inte sammanfört några 

strategier och taktiker med visionen, men enligt produktionschefen Jonas Johansson 

kommer dem med hjälp av mål och mätningar uppnå visionen.  
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 Utveckla planer för att implementera visionen på de olika processnivåerna. 

Hammarplast Consumer AB har inte utvecklat en plan för alla avdelningar om hur de 

ska uppnå visionen. Studien började därför med att bilda en plan för den valda 

processen, formberedningen, vilket genomfördes med hjälp av att analysera nuläget. 

Nuläget analyserades med hjälp av tidsinsamling och spaghettidiagram, vilket 

resulterade i genomsnittlig totaltid på 11,7 minuter, långa transportsträckor för 

teknikerna, dålig layout och hög arbetsbelastning. 

 

 Kommunicera och leda förändringar. Det är väsentligt att Hammarplast Consumer 

AB kommunicerar ut visionen och ger utbildning till medarbetarna innan dem inför 

den strukturerade metoden.  

 Efter att vi i studien hade genomfört dessa steg, utnyttjade vi Hammarplast Consumer 

AB:s utmaning och resultatmål. Genom företagets resultatmål och observation av 

nuläget beräknades det fram ett mätetal, 8,8 minuter, för formberedningen. I studien 

beskrevs formberedningens process med hjälp av en måltillståndsblankett, vilket 

krävdes för att måltillståndet skulle bli detaljrikt. Ett detaljrikt måltillstånd var 

väsentligt i studien för att de ständiga förbättringarna skulle resultera i värdeskapande 

och uppfylla det faktiska behovet. Därefter påbörjades det strukturerade 

tillvägagångssättet, vilket utfördes med hjälp av snabba och korta PDCA -cyklar. 

Tanken med PDCA -cykeln i studien var att Hammarplast Consumer AB skulle arbeta 

på ett strukturerat sätt för att komma fram till ständiga förbättringar i den dagliga 

styrningen, som sedan i framtiden ska resultera i en konkurrenskraftig och hållbar 

utveckling. 

 

 Plan. I studien utfördes det planering, innan en förbättring testades. Planeringen 

bestod av att formberedningens tekniker fyllde i en PDCA- uppföljningsblankett. I 

PDCA- uppföljningsblanketten definierades det vad de skulle göra och vad de trodde 

skulle hända. 

 

 Do. I detta steg testade teknikerna hypoteserna efter instruktioner som hade skapats i 

föregående steg. Under utförandet av hypotesen gjordes noggranna observationer med 

tidsinsamling och spaghettidiagram. I studien utfördes sju stycken experiment som 

var baserade på varandra, vilka lyder: ett verktyg per pall, en avlastningsplatta direkt 

på pall, förändra layouten av robotgreppskåpen, omplacering av de röda lådorna, 
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införande av pärmställ, förflyttning av munstyckeskåpet och placera de minst 

frekventa verktygen i produktionshallen.  

 

Genom experiment 6 reducerades totaltiden för formberedningen till 4 minuter, vilket 

innebär att tiden gick från 11,7 till 4 minuter. Det vill säga att mätetalet uppnåddes 

som var att tiden för formberedningen skulle reduceras till 8,8 minuter. Den slutsatsen 

som har tagits fram genom utförande av experiment är att Hammarplast Consumer AB 

bör följa följande råd för att kunna effektivera tiden till 4 minuter: 

 

- Placera ett verktyg per pall i verktygslagret. Det optimala skulle vara att 

alltid har ett verktyg per pall, vilket skulle spara dyrbar tid. Hammarplast 

Consumer AB är däremot rädda för att de aldrig kommer att lyckas uppnå 

detta resultat, eftersom att de menar på att de har ont om plats i 

verktygslagret. Ett förslag till Hammarplast Consumer AB är att de sorterar 

verktygslagret, beroende på hur ofta dem använder verktygen och även att 

Hammarplast Consumer AB placerar de saker som inte tillhör 

verktygslagret på en annan plats. Om företaget utför detta kommer de att 

reducera tiden från 11,7 till 7,6 minuter. 

 

- Avlastningsplatta direkt på pall. Om Hammarplast Consumer AB, 

dessutom lägger en avlastningsplatta direkt på pall kommer företaget att 

slippa lyfta verktyget. Det skulle resultera i att tiden skulle reduceras från 

7,6 till 4,7 minuter.  

 

- Förändra layouten av robotgreppskåpen. Förändra layouten till ett U 

format, resulterar i att tiden förkortas från 4,7 till 4,2 minuter. Genom att 

förändra layouten minskar teknikernas transportsträckor. 

 

- Omplacering av de röda lådorna. Experimentet ovan bidrog till att nästa 

steg ska vara att omplacera de röda lådorna, så att lådorna centreras till 

robotgreppskåpen. Lådorna bör centreras, eftersom att de används till 

robotgreppen. Förbättringen förkortade tiden från 4,2 till 4,15 minuter.  
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- Införa ett pärmställ.  Ett pärmställ till formberedningen bör införas för att 

förbättra teknikernas arbetsställning och minska transportsträckorna. 

Genom att införa ett pärmställ reduceras tiden från 4,15 till 4,1 minuter.  

 

- Förflyttning av munstyckeskåpet. Hammarplast Consumer AB borde 

centrera munstyckeskåpet till robotgreppskåpen, vilket förkortar tiden från 

4,1 till 4,0 minuter. Tiden reduceras, eftersom att teknikernas 

transportsträckor minskas. 

 

- Placera de minst frekventa verktygen i produktionshallen. 

Hammarplast Consumer AB är rädda för att dem aldrig kommer att lyckas 

med att ha ett verktyg per pall, därför blev nästa experiment att testa hur 

lång tid det tog att hämta ett verktyg i produktionshallen. Resultatet visade 

att det enbart tog 5,7 minuter, vilket var en klar förbättring från nulägets 

genomsnittliga totaltid 11,7 minuter. En slutsats till detta är att 

Hammarplast Consumer AB i första hand bör sortera ut saker som inte 

tillhör verktygslagret och placera verktygen, ensamt per pall, i 

verktygslagret beroende på hur ofta dem används. Det vill säga att de 

verktyg som används ofta ska stå längst ner och de som inte används så 

ofta ska stå högre upp. Om inte alla verktyg får plats i verktygslagret bör 

Hammarplast Consumer AB placera de minst frekventa verktygen, ensamt 

per pall, i produktionshallen.  

 

 Check. Efter att experimenten har testats i studien, har teknikerna tillsammans med 

teamledaren, efter instruktioner, reflekterat och utvärderat resultatet. Det har utförts 

genom att teamledaren Mikael Ulvling har ställt de fem frågorna till teknikern, vilket 

resulterade i att teknikerna ökade sina kunskaper om vilka förbättringar som var 

värdehöjande och uppfyllde det faktiska behovet.  

 

 Act. I detta steg lärde sig teknikerna och teamledaren av sina erfarenheter och införde 

de förbättringar som var bra. I studien fortsatte teknikern, efter instruktioner, att fylla i 

PDCA- uppföljningsblanketten. Det visade sig att tillvägagångssättet var bra, eftersom 

att teknikern fick på egenhand analysera. 
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Om Hammarplast Consumer AB väljer att efter studien implementera det beskrivna 

strukturerade arbetssättet kommer de utöka deras verksamhet med medarbetare som har stärkt 

deras förbättringsförmågor, vilket leder till att de på lång sikt får en verksamhet som är 

konkurrenskraftig och får en hållbar utveckling. 

 

För att Hammarplast Consumer AB ska kunna lyckas i framtiden med implementering av 

förbättringsarbete och bli mer effektiva i sitt dagliga arbete i formberedningen, följer nu 

rekommendationer som vi tror kan vara till hjälp.  

 

 Det rekommenderas att Hammarplast Consumer AB efter studien fortsätter att 

använda sig av det strukturerade tillvägagångssättet, vilket kommer hjälpa dem att i 

framtiden bli betydligt mer konkurrenskraftiga. Tillvägagångssättet är ett utmärkt sätt 

för att företaget i framtiden ska kunna ha möjlighet att gå i rätt riktning mot visionen. 

Enligt studien har vi märkt att teknikerna i formberedningen blev engagerade då det 

strukturerade tillvägagångssättet implementerades och att de även kom fram till 

förbättringar som var värdehöjande för företaget. Enligt produktionschefen Jonas 

Johansson har det under en längre tid uppfattats som ett litet problem att inte 

medarbetarna har kommit fram till förbättringsförslag som har varit värdehöjande. 

Anledningen till att detta problem har uppstått på företaget beror på enligt teorin att 

medarbetarna inte har haft några klara mål eller riktlinjer, vilket har resulterat till att 

medarbetarna inte har vetat vilka förbättringar som bör utföras. 

 

Genom att företaget använder sig av detta tillvägagångssätt kommer de att skapa 

tydliga riktlinjer och medarbetarna kommer att bli engagerade och involverade, vilket 

kommer att bidra till att företaget kommer att få medarbetare som utvecklar och 

förbättrar deras förbättringsförmågor.  Det anses därför att det strukturerade 

tillvägagångssättet är en utmärkt metod för Hammarplast Consumer AB att 

implementera, även om det inte är möjligt att kunna använda tillvägagångssättet fullt 

ut i alla processer.  Det strukturerade tillvägagångssättet hjälper även Hammarplast 

Consumer AB att planera, genomföra, reflektera och följa upp, vilket utförs på ett 

oerhört strukturerat vis. Dessa stegen är viktiga att följa för att förbättringsarbetet ska 

leda till en konkurrenskraftig och hållbar utveckling. 
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 För att Hammarplast Consumer AB ska lyckas med att införa det strukturerade 

tillvägagångssättet krävs det att de investerar i utbildning, eftersom att det är viktigt att 

medarbetarna förstår införandets syfte och katas innebörd. Det är även väsentligt att de 

medarbetare som ”bromsar upp” förbättringsarbetet får bli mer involverade och att 

företaget ger dem positiv feedback för att de ska bli mer engagerade i 

implementeringsarbetet.  Det kan annars resultera i att de medarbetare som ”bromsar 

upp” integrationen sprider negativ energi, vilket kan i sin tur leda till att resultatet inte 

blir som planerat.  

 

 Förmedla sin nya vision till alla anställda på företaget för att de ska bli engagerade och 

motiverade samt tar beslut som går i rätt riktning mot visionen.  För att företaget ska 

lyckas är det viktigt att alla förstår visionens syfte.  

 

 Skissa upp nuläget och det framtida läget för varje process, vilket Hammarplast 

Consumer AB bör utföra för att de ska på ett konkurrenskraftigt sätt kunna utföra 

ständiga förbättringar som går i rätt riktning mot visionen. Ett verktyg som skulle 

kunna vara till hjälp och för att förenkla arbete är att upprätta spaghettidiagram. Detta 

är väsentligt att utföra för att kunna skapa ett bra måltillstånd. 

 

Övriga rekommendationer till Hammarplast Consumer AB lyder enligt följande: 

 

 Införa standardiserat arbetssätt på de stora maskinerna där de ofta producerar samma 

produktsort, vilket skulle leda till en ökad produktivitet.  Hammarplast Consumer AB 

hade även behövt införa ett standardiserat arbetssätt för de visuella kontrollerna i 

formberedningen, eftersom att en del av teknikerna inte vet hur kontrollerna ska 

utföras. Genom att införa standardoperationsblad för de visuella kontrollerna hade 

troligtvis resulterat i att antalet minskade fel på verktyg och tillhörande material i 

produktionen. Fel på verktyg och tillhörande material kan leda till produktionsstopp, 

vilket i sin tur kan resulterat i att värdeskapande tid för kunden går förlorad.  

 

 Uppmärkning av verktygspärmar i pärmskåpet och även tillämpa tydliga visuella 

skyltar, vilket hade underlättat arbetet för teknikerna.  Det hade även behövts bättre 

uppmärkning på företagets hylla/ skåp för kyl- och luftslangar, robotgreppskåp och 

även till de färdigställda robotgreppen som ligger i lådor. Om detta hade genomförts 
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hade det resulterat i ökad produktivt, bättre på att hålla produktionstider, minskade 

antalet felaktigheter och kommunikationen hade underlättats.  

 

 Hammarplast Consumer AB fortsätter att uppmuntra sina medarbetare ständigt för att 

hitta avvikelser och problem, vilket bör utföras för att undvika att det blir ett större och 

kostsammare problem än vad det egentligen är. Avvikelser och problem bör 

medarbetarna rapportera omgående så att en lämplig åtgärd kan tillämpas.  

 

 Hammarplast Consumer AB är duktiga på att reflektera över processer, men för att de 

i framtiden ska kunna fortsätta vara ett framgångsrikt företag är det viktigt att 

underhålla arbetet och hitta förbättringsmöjligheter. 

 

 Det har efter enkätundersökningen visat sig att kommunikationen inte fungerar så bra 

på företaget, vilket är väsentligt för att förbättringsarbetet ska fungera. För att 

medarbetarna ska bli engagerade och drivna i att utföra förbättringar måste 

kommunikationen fungera bra.  Det rekommenderas därför att Hammarplast 

Consumer AB ser över kommunikationen i företaget.  

 

 Hammarplast Consumer AB borde införa ett möte varje vecka där de sammanställer 

de förbättringsförslag som kommit in under veckan för att kunna ha möjlighet att i 

framtiden få en konkurrenskraftig och hållbar utveckling. Genom att de inför ett 

förbättringsmöte varje vecka kan de ta snabba och små steg, vilket till slut kan leda till 

att företaget kommer närmare deras vision.  
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Bilaga 5. Enkätundersökning på Hammarplast Consumer AB 

 

Sammanställning av enkät på Hammarplast 23/4-14  
22 medarbetare har medverkat på denna enkät   

     Ja Nej

     

1. Vet du hur Hammarplast vision lyder?  59% 41% 

 

Om du svarat ja på föregående fråga: 

 Blir du inspirerad och motiverad utav visionen? 85% 15% 

 

2. Vet du hur Hammarplast utmaning lyder?  30% 70% 

 

3. Vet du vad ett måltillstånd är?   33% 67% 

 

4. Känner du dig delaktig i förbättringsarbete?  81% 19% 

 

5. Känns det uppskattat att komma med förbättringsförslag? 81% 19% 

 

6. Skulle du vilja vara mer involverad i  54% 46% 

förbättringsarbetet? 

 

7. Uppmuntrar ledningen dig till att upptäcka fel? 65% 35% 

 

8. Finns det något att förbättra vid din arbetsstation som  89% 11% 

du känner kan förenkla ditt dagliga arbete?  

  

9.  Känner du dig driven att utföra ett bra arbete?  92% 8% 

 

10.  Har du en bra relation till din chef?  100% 0% 

 

11.  Känner du att ditt arbete engagerar dig?  74% 26% 

 

12.  Känner du att din arbetsuppgift är meningsfull? 74% 26% 

 

13.  Är du nyfiken på att lära dig nya saker inom Hammarplast? 75% 25% 

 

14. Har du en bra relation till dina arbetskollegor?  100% 0% 

 

15.  Anser du att kommunikationen fungerar bra   30% 70% 

på arbetsplatsen? 



 

Bilaga 6. Intervju- transkribering  

I= Intervjuare  

R= Respondent, produktionschef Jonas Johansson 

I: Hur många anställda är ni? 

R: Vi är 120 stycken. 

I: Och det är med produktionen? 

R: Ja, och med försäljning, de som ingår i Hammarplast Consumer AB 

I: Hur ser ert organisationsschema ut? 

R: Det finns egentligen inget uppritat för Hammarplast Consumer AB, utan det är mer för 

gruppen. Det finns ett för produktionen, men det kan vi ta fram sen. 

I: Hur ser Hammarplast nuvarande tillstånd ut? 

R: Vad menar ni med tillstånd? 

I: Hur verksamheten mår idag. 

R: Ja, den mår bra. Vi ökar volymen lite grand varje år, sedan kan den alltid öka mer. Vi 

koncentrerar oss mer och mer på förvaringsprodukter, till växtmiljö och vissa utvalda 

produkter inom tester. Det är i huvudsak de områden som vi gör här idag. Vår fokusering är 

på volymprodukter, storvolymsprodukter och halvstora volymprodukter. Vi koncentrerar oss 

inte så mycket på småserie, utan bara volymprodukter, även om vi gör en del sådant också. Vi 

har ett centrallager för norden, förutom Finland, så vi tar ner alla produkter från Sweiko hit 

och levererar ut härifrån, men detta påverkar ju inte produktionen så mycket. 

I: När började ni implementera Lean? 

R: Vi började mer systematiskt år 2007, dessförinnan hade vi gjort lite försök med 5S, men vi 

kom ingenstans, så vi bestämde oss för att ta in konsulthjälp för att försöka driva igenom det. 

I: Så det var år 2007 som ni började med det? 



 

R: Ja, det var då vi drog igång. Vi jobbade ganska hårt med det, men år 2008 gick det ned på 

grund av konjunkturavmattningen Vi hade tur då, kan man säga, även om våra volymer som 

vi sålde gick ner, så gick våra råvaror det som vi köpte in för betydligt mycket mer ner. Detta 

resulterade i att vi tjänade ganska bra på den lågkonjunkturen. Vi kunde behålla en del folk, 

samtidigt som det var lite tuffare då. Vi gjorde väldigt mycket arbete ute i maskinhallen.  

I: Men du tycker att det har varit positiv med att implementera Lean? 

R: Ja, det kan jag säga att det var, speciellt 5S som vi också kallar ordning och reda och efter 

det så drog vi igång med förslagsverksamheten. Det var år 2009 som vi började med att få in 

förslag från personalen, förbättringsförslag. År 2010 började vi med det vi kallar daglig 

styrning, det vill säga det här mötet som vi har kl.8.30 varje morgon då flera delar av företaget 

är med. Vi arbetar också med förbättringar, men vi har inte fokus på något speciellt 

Leanverktyg utan vi arbetar med gruppmöten, vilket kans kalla kaizen-grupper. Vi har inte 

riktigt den exakta metodiken som man har där. Det är i huvudsak dessa tre saker som vi har 

jobbat med och fått igång. Vi har haft väldigt stort fokus på kassation, eftersom genom åren 

låg vi i snitt runt 2.5-3 % . Vi har därför grupper som jobbar mycket med verktygen, 

processerna och med organisation för att se hur vi ska ta hand om de här bitarna. Vi har därför 

gått ned från 2.5-3% till under 1 %.. Detta är vi väldigt stolta och glada över. Detta har 

resulterat i att vi har sparat mycket pengar. Det är ju onödigt, även om vi kan återanvända en 

hel del. När vi pratar procent i detta fall så är det produktionsvärden, vi pratar inte kilo, vi 

pratar inte antal, utan vi mäter helt enkelt de rörliga kostnaderna, materielkostnader, 

lönekostnader, direkta kostnader som el och med mera som förbrukas när kassationer körs. Ett 

värde räknas fram utifrån det.  

I: Har det gett er det resultat som ni förväntat er? 

R: Ja, det har det gjort. Kassationerna har ju gått ner väldigt mycket, så nu börjar vi titta mer 

på lagerhållningshastigheten och de bitarna, vilket vi jobbar mycket med just nu. 

I: Baserar ni era beslut på långsikt tänkande även då det sker på bekostnad av finansiella 

kortsiktiga mål? 

R: Ja, det här är ju en jättesvår fråga att svara på. Det beror på vad kortsiktigt är, det vill säga 

om vi ska räkna hem en investering så vill vi gärna se att det går runt på 3 år eller kortare tid 

så att vi har payoff på det. Det finns investeringar som är svåra att räkna hem, till exempel när 



 

du måste ersätta en maskin som är för gammal. Basen måste ändå ligga där på något vis 

eftersom om den går sönder så måste vi kunna producera. Detta har man en viss förståelse för, 

men ska vi ge oss in i nya stora projekt så vill man se en förväntad återbetalningstid som är 

hyfsat kort. Vi ägs nu utav ett riskkapitalist bolag som kanske har lite kortare syn. Innan var vi 

familjeägda och då var det oftast lite längre perspektiv på de här bitarna. Det här styrs till viss 

del med kassaflöden, vilket vi inte riktigt har fokus på nu.  

I: Reflekterar ni över era processer, för att bland annat kunna lära er av era misstag och kunna 

tillämpa lämpliga åtgärder? 

R: Ja det försöker vi, sedan kan vi alltid bli bättre. Vi skulle nog kunna jobba ännu mer med 

processerna än vad vi gör idag. Vi försöker att jobba med skiften och att få de att skriva ner 

och beskriva processerna. Mycket av detta har vi också nedskrivet i vårt kvalitets- och 

miljöledningssystem. Det gäller ju att underhålla det hela tiden. Vid våra dagliga möten 

reflekterar vi och tar upp de problem som har inträffat och ser om vi kan gå till rotorsaken. 

Det är ett ganska kort möte så vi hinner inte ”gräva” så mycket, utan vi delar mer upp 

arbetsuppgifterna emellan oss. Varje morgon går vi en runda i verksamheten för att fånga upp 

problem som kan ha uppstått. Men visst, vi kan säkert bli bättre på den biten. 

I: Hur ser ert förbättringsarbete ut idag? 

R: Vårt förbättringsarbete, det vi jobbar med är egentligen förbättringsförslag som vi får in 

från de anställda. Det är ett system där alla kan lämna in förslag på förbättringar. Vi bedömer 

sedan förslagen i en grupp, 5S-grupp, vilken träffas var tredje vecka. De förslag som bedöms 

bra och blir godkända får 300 kr gruppen. Vi är inte så noga med om det är något 

revolutionerande förslag, eller om vi tjänar pengar på det utan det är för att förbättra. Är det 

halvbra eller om det var bra men inte gick att genomföra av någon anledning, så får gruppen 

100 kr och om det inte funkar alls så får man ingenting.  

I: Men alla är delaktiga i det? 

R: Alla kan ju lämna in förslag, och det försöker vi uppmuntra och uppmana till. 

I: Har de bestämda grupper? 



 

R: Ja, man har sin 5S-grupp. Varje skift har sin egen 5S-grupp, underhåll har sin, lager har sin 

och kontoret har sin planering. Planeringskontoret ska åka till Köpenhamn nästa torsdag.  

I: Alla de förslagen som ni godkänner eller tycker är bra, blir det något av dem då? 

R: Ja, de får inga pengar förrän de är genomförda. 

I: Så de genomförs verkligen då? 

R: När vi är överens. När uppdraget är bekräftat och genomfört så får man pengarna, annars är 

det under väntan. Det är ungefär 40 % av alla förslag som inte godkänns inte och ungefär 60 

% blir godkända och genomförda.  

I: De tavlor som hänger ute i produktionen är det där ni skriver upp förbättringsförslagen?  

R: Ja. Det är jättebra om alla medarbetare kan lämna in förslag och komma med förslag. Det 

är oftast de som jobbar närmast, som kommer med de vettiga förslagen. Tyvärr är det vissa 

som inte är engagerade och inte speciellt intresserade även om vi försöker att motivera 

gruppen med pengar. Vi hade för något år sedan väldigt mycket förslag men nu har det gått 

ner lite, men det är ändå på en hyfsat stabil nivå. 

I: Vad tror du det beror på att alla inte är engagerade eller tycker det är kul? 

R: Det är en bra fråga. Vissa är inte intresserade och de bryr sig inte alls. De går till jobbet för 

att tjäna pengar och sedan går de hem. De tycker väl att det inte är deras problem att förbättra 

eller komma med förslag. Det kan också vara så att en del har blivit kritiserade för något 

förslag och då vill man inte heller delta. En del blir kanske omotiverade då man får avslag på 

sina förslag. Vi försöker verkligen vara öppna och genomföra så mycket som det går, men vi 

måste se till helheten och se till att det funkar helhetsmässigt.  Det kan ju bli en klar 

suboptimering i sådana fall. Jag tycker det är jättesynd att de inte är fler som är engagerade, 

men det kan vara så att vi inte jobbar tillräckligt mycket med det. Vi kanske borde på något 

vis observera och försöka få med det ännu mer. Ibland är det svårt att hinna med tidsmässigt, 

till exempel när vi har väldigt mycket att göra eller om några är sjuka, då är det svårt att 

prioritera förbättringsarbetet. 

I: Arbetar ni efter rutiner, för att kunna lösa de oförutsägbara förhållandena som kan uppstå 

både innanför och utanför Hammarplast? 



 

R: Kan ni utveckla frågan lite mer. 

I: Det har mer att göra med förbättringskata, att tillämpa rutiner. Har ni börjat med det på 

riktigt?  

R: Nej, den biten har vi inte. Det mesta som vi har börjat jobba med är att få rutiner vid 

oförutsägbara förhållanden som kan uppstå, till exempel om folk blir sjuka. Vi har jobbat en 

del med att se till så att det finns reserver för folk, och att det finns några flera som kan mer än 

en arbetsuppgift. Så ur den aspekten så jobbar vi och har en hel del rutiner.  

I: Har ni ett standardiserat arbetssätt, det vill säga att ni har det uppskrivet? 

R: Ja, varje tillverkningsorder har en produktinstruktion som talar om hur den ska packas, 

märkas och hur stora blåsor som godkänns. 

I: Finns instruktionerna vid maskinerna? 

R: Ja, men vi har inte nått någon process eller rutin som beskriver hur du ska lyfta den eller, 

vända den så att alla gör exakt likadant. Det är mer här är grejorna, här är pallen och så här 

ska det se ut så när det är klart. Det är sedan upp till var och en. År 2010 drog vi igång ett 

projekt och gjorde tidsmätningar för att se vad vi kunde komma fram till utifrån detta. Det är 

inte lätt att införa instruktioner vid varje maskin, eftersom det är väldigt många olika 

produkter som varierar. Däremot borde det vara ganska lätt att standardisera att till exempel 

standardisera de stora maskinerna som vi kör samma produkter i. Vi har tyvärr bara kommit 

till att diskutera hur vi ska göra. Det är väl också ett sätt att ta upp det här med kata, om man 

ska ha det också som en utmaning att hitta standardiserade arbetssätt på olika ställen. Detta 

kan man kanske inte göra för varje enskild artikel, utan man får kanske istället göra 

grupperingar. 

I: Är er vision ny? 

R: Ja den har tagits fram nyligen. Den har vi egentligen inte spridit ut till de anställda. Vi 

diskuterade hur vi skulle gå vidare med den, men vi fastnade hur vi skulle dra det vidare med 

kata.  

I: Anser ni att er vision är motiverande? Tror du att alla skulle bli motiverande av visionen 

och förstå dess innebörd? 



 

R: Det är förstås viktigt att förstå dess innebörd och att man blir motiverad av den. Jag tror att 

de flesta kan skriva under på visionen, det är ju inga konstigheter. Vi ska göra så mycket rätt 

som möjligt, ingen defekt eller fel ska uppstå, göra värdeskapande arbete, försöka undvika 

extra arbete och inte ha så mycket lager. Vi ska ha en positiv hållning, jobba mycket för 

säkerhet och tänka på miljön. Jag tror de flesta kan skriva under på det.  

I: Hur ska visionen visualiseras och förmedlas i er verksamhet? 

R: Ja, vi måste ut och informera om den. Det är lite komplicerat eftersom vi ingår i Orthex 

Group, och där finns en vision som är mer marknadsmässig. Vår vision är en 

produktionsvision eller en operationell vision, medan den vi har för hela gruppen är mer en 

marknadsvision. Vår vision är mer intern, men självklart ska den gå hand i hand med den 

externa.  

I: Hur ska ni gå till väga för att försöka uppnå er vision? 

R: Ja, det ingår ju i förbättringsarbetet, alla de här stegen som vi har nu.  

I: Hur arbetar ni för att alla era medarbetare ska jobba mot samma mål, för att sedan effektivt 

kunna komma närmare er vision? 

R: Ja det handlar ju om att sätta upp mål och mäta olika saker, så att folk ser vad det är vi 

mäter. Vi har ju sett att kassationer har gett ett väldigt bra resultat. Genom att mäta dagligen 

för att se hur det har gått, så har folk blivit engagerade. Nu har vi jobbat med kassationer, men 

vi kan sätta upp fler typer av mål, såsom vilka mål vi har och hur vi ska nå dit. 

 I: Har ni en plan för varje avdelning på Hammarplast Consumer AB vad ni ska göra för att 

komma närmare er vision? 

R:.I och med att visionen inte är utspridd  så har vi inte det i dagsläget, men självklart jobbar 

vi med det. Vi jobbar med förbättringsarbete och försöker hela tiden göra det mer och mer 

effektivt. Det vi kanske får jobba mer med är att sätta upp mål som stödjer detta. 

I: Är ni duktiga på att uppmuntra era medarbetare till att upptäcka fel i verksamheten? 

R: Det hade jag hoppats på, men blir tveksam nu när jag sett svaren på enkäten.  Det är viktigt 

att vi lyfter fram problemen, men sedan kan en del problem vara större och en del mindre. Jag 



 

tror att många är duktiga på att säga ifrån, i och med att vi kör kassationsmålen, så är det 

någonting som är problem så ringer de och vill ha hjälp, annars kanske de får merarbete 

I: Har du en bra relation till dina medarbetare? 

R: Det tycker jag nog generellt sätt. Jag tror generellt sätt att arbetsklimat här är ganska bra, 

ingen sitter på några höga hästar, eller tycker sig är förmer utan man kan prata med alla. Jag 

tror generellt sätt att alla som är här upplever att man blir väl mottagen. Det är inga som är 

tjuriga eller arga och alla lyssnar och försöker hänga med.  

I: Vad anser ni är fördelen med att känna era medarbetare så väl? 

R: En stor fördel är att folk vågar säga till om det är problem. Det finns många mer, som att 

man känner trygghet, att man vet att man kan få svar och att man kan prata med folk. Det är 

viktigt med en öppenhet. 

I: Vad gör du för att motivera dina medarbetare? 

R: Det är ju att sätta upp mål och försöka jobba emot att vi når dem. Det är självklart viktigt 

att prata, diskutera och förklara varför vi gör det ena eller det andra.  

I: Hur gör ni för att medarbetarna ska trivas på Hammarplast? 

R: Vi har en hel del aktiviteter och personalförmåner. Personalförmåner kan vara kaffe, frukt 

rabatthäfte på att äta mat, friskvårdsbidrag etc. Det är framförallt ett öppet och bra klimat och 

alla försöker leva efter som vi lär. Det är också ingen smutsig industri utan det är ganska rent. 

Det är även väldigt blandat mellan män och kvinnor, vilket jag tror många trivs med. 

I: Anser du att de medarbetare som är motiverade är mer villiga till att utföra hårt arbete och 

lära sig nya saker? 

R: Ja, så är det ju. Är du motiverad så är du oftast mer på hugget.  

I: Hur delaktiga är era medarbetare i förbättringsarbetet? 

R: Vi försöker att engagera så många som möjligt genom att skicka frågorna så långt ut som 

möjligt i organisationen.  



 

I: Hur går ni tillväga för att kommunikationen ska fungera bra mellan olika skift, processer 

och olika individer? 

R: Mellan skiften så har alltid teknikerna ett möte där de förklarar hur det har gått. Det är 

ganska uppstyrt, där har vi rutiner. Vid skiften har vi en som är planerare, vilken håller reda 

på vad som händer, när är byten, vad kommer hända, vad kommer starta upp etc. Planeraren 

är den som har koll på hela läget. Planeraren lämnar över när skiftet är slut och meddelar vad 

som har rapporterats in, har det varit problem och vad ska man se upp med.  

I: Hur lång tid tar ungefär det mötet? 

R: Ungefär 10 minuter.   

I: Vad anser ni det finns för hinder vid implementering utav kata? 

R: Ja, det är nog tidsmässigt och att hitta en lämplig form. Det handlar ju om att prioritera så 

vi får tid att göra små experiment som någon följer upp, vilket är en väldigt viktig bit. Folk 

ska känna att man hinner med det och att man får ut något av det. Det är också frågan om vi 

har rätt organisation för det och vem ska göra vad.  

I: Vad tror ni kommer att krävas för att lyckas med implementeringen? 

R: Ja det är framförallt utbildning. Anställa nya medarbetare är inte aktuellt utan det får vi 

lösa med den personal vi har.  

I: Tror ni att det finns medarbetare som kommer att ”bromsa” upp implementeringen av kata? 

R: Ja, det kan det finnas, men i så fall handlar det om att hantera det. Det är som alltid när du 

inför någonting att vissa är mer intresserade än andra. 

I: Märker du av det när ni ska implementera någonting?  

R: Snarare att det inte händer så mycket, alla säger att de är engagerade men vissa gör andra 

prioriteringar som medför att man inte hinner med. De flesta är ganska motiverade. Vi är ju 

inte en jättestor organisation så det märks om du inte är med. Det handlar mycket om att 

chefer måste föregå med ett gott exempel och verkligen jobba för att det ska bli bra. Då får 

man med sig medarbetare på ett bra sätt.  



 

I: Okej, då kan vi runda av här. Tack för att du tog dig tid och kunde ställa upp på den här  

intervjun.  

R: Det är lugnt, tack själva. 
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