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III 

Sammanfattning 

Svensk industri har många styrkefaktorer men också en stor potential att bli bättre och 

effektivare. En hållbar tillväxt, hög konkurrenskraft och goda möjligheter att anställa nytt folk 

kan nås om företag blir bättre på att utveckla sig själva och bygga samordnade 

produktionssystem. Fallstudien är utförd på Ljungby kablagemontering AB. Företaget 

producerar olika former av kablage, allt ifrån de enklaste kablarna till de mer komplexa 

kablagemonteringarna. I dagsläget har de många kunder inom många olika områden som 

vitvaru-, medicintekniska-, transport- och värmebranschen. 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur kundanpassningen påverkar den interna 

effektiviseringen av ett produktionsflöde i en tillverkande verksamhet. För att svara på 

frågeställningen har författarna genomfört en fallstudie samt en litteraturstudie. Fallstudien har 

följt ett produktflöde som levereras med jämna mellanrum, eftersom detta underlättar 

undersökningen. En nulägesanalys genomfördes med hjälp av interjuver, tidsinsamling och 

observationer för att få en bra överblick över hela flödet. Med kundens önskemål som bas valde 

författare att börja arbeta med Kata, som är ett strukturerat tillvägagångssätt att börja 

förbättringsarbetet med. Den sista operationen i produktionsflödet, packningen, valdes för att 

vara så nära kundens behov som möjligt. Tanken är att processen ska ange takten för alla 

processer uppströms. Arbetet med Kata började med att sätta upp ett måltillstånd, ett tillstånd 

som i denna fallstudie beskriver hur packningsoperationen ska se ut och fungera inom en månad. 

Med hjälp av måltillståndsblanketten kan författarna på ett enkelt men detaljerat sätt beskriva 

både nuläget och framtida läge. Detta ger bra riktlinjer om vad som krävs för att nå upp till det 

uppsatta tillståndet. När måltillståndet är färdigställt används det effektiva experimenterings-

verktyget, PDCA-cykeln, för att ta sig mot måltillståndet.  

Två dagar och 19 experiment senare blev resultatet följande: leveransen skickas med en pall 

istället för fyra, packning och leveransförberedelser minskade med 60 %, ankomstkontrollen hos 

Tylö minskade med 30-40%. Detta visar att metoden och arbetssättet är mycket effektivt. 
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Summary 

Swedish industry has much beneficial strength, but also a great potential to become better and 

more efficient. A sustainable growth, high competitiveness and good opportunities to employ 

new people can be reached if companies become better to develop themselves and build 

concerted productions system. 

This case study has been performed at Ljunby kablagemontering AB. The company produces 

many various forms of cabling, everything from the simplest cables to the more complex cabling 

mounting. As it is today the company has many clients in various different areas as white goods-, 

medicine technology-, carriage- and heating industry. 

The main purpose with this case study is to investigate how the customizing effects the internal 

streamlining of a production flow in a manufacturing company. To answer this issue has the 

authors executed a case study and also a literature. The case study has followed a production 

flow which is delivered periodically, because this helped ease the study. After this had been 

decided a value stream mapping was made with help of interviews, time collection and 

observations to get an overview of the whole production flow. With the customers wishes as a 

base the authors decided to begin working with Kata, which is a structured course of action to 

begin the improvement work with. The last operation in the production flow, packing, was 

selected because it was the closest to the customers’ demands as possible. The idea is that this 

process will set the rate for all processes upstream. The work with Kata began with putting up a 

target state, a state which describes in this case study how the packing operations will look and 

function within a month. With the help of a target state can the authors in a simple but detailed 

way describe both current state and future state, which gives good guidelines of what it takes to 

reach the target state. When the target state was determined an effective experimentation-tool, 

PDCA-cycle, was used to reach the target state. 
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Two days and 19 experiments later was the target state reached and the result was as follow: 

- The shipment went on one pallet instead of four as it used to. 

- The delivery preparation time was reduced with 60 % 

- The incoming inspection with the customer Tylö was reduced with 30-40 %. 

This shows that the method and the operation are quite efficient. 
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Abstract 

En hållbar tillväxt, hög konkurrenskraft och goda möjligheter att anställa nytt folk kan nås om 

företag blir bättre på att utveckla sig själva och bygga samordnade produktionssystem, vilket har 

blivit av allt större vikt. 

Fallstudien är utförd på företaget LKM AB, som producerar olika kablar och 

kablagemonteringar. Huvudsyftet med fallstudien är att utreda hur kundanpassningen påverkar 

den interna effektiviseringen av ett produktionsflöde i en tillverkande verksamhet. 

En nulägesanalys utfördes för att etablera nuläget och analysera den, fokus låg därefter på 

packningsoperationen, vilket är operationen närmast kundönskemålen. Författarna påbörjade 

därefter att arbeta med Kata genom att sätta upp ett måltillstånd, detta visar vart företaget är idag 

och vart de vill vara inom cirka en månads tid. Genom att arbeta med ett effektivt 

experimenteringsverktyg kallat PDCA-uppföljningsblankett, måltillståndet var uppnått inom 

tidsperioden och resultatet blev följande: 

- Leveransen gick på en pall istället för fyra stycken. 

- Packningstiden reducerades med 60 %. 

- Kontrolltiden hos kunden reducerades med 30-40 %. 

Detta visar att metoden och arbetssättet är mycket effektivt. 
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Förord 

Detta examensarbete är en avslutande del på högskoleingenjörsprogrammet Industriell ekonomi 

vid Linnéuniversitet i Växjö. Fallstudien är utförd i samarbete med LKM AB, Lagan. 

Vi vill börja med att tacka alla medarbetarna på LKM AB för visat intresse i vårt arbete. Ni tog 

emot oss med öppna armar och har varit tillmötesgående och visat en stor samarbetsvilja, vilket 

har gjort det möjligt för oss att utföra studien.  

Denna studie har kommit att involvera ett antal personer, dessa vill vi nu sända ut ett extra tack 

till: 

Sam Johansson, VD på LKM AB och vår handledare under detta examensarbete tillsammans 

med Produktionsteknikern, Patrik Jonasson. De har båda visat stor intresse i projektet och med 

deras kunskap har de väglett oss under fallstudien. 

Till LKM AB:s kund Tylö och speciellt till produktionsteknikern Arlind Robeli som har tagit 

emot oss på våra besök hos dem i Halmstad och bistod med den informationen som var av stor 

vikt för fallstudien.  

Några av medarbetarna har varit speciellt utsatta för våra frågor och mätningar under studiens 

gång, vilka är Yvette Östelund, Ivor Emilkov, Håkan Andersson, Tommy Salmonsson och 

Antonio Ness deras tålamod och öppenhet kom att bli grunden till examensarbetet. 

Ett stort tack till våra opponenter Niklas Meijer och Carl Ahlqvist som under denna period 

kritiskt granskat vårt arbete och gett en bra feedback.  

Joakim Bjurström, handledare på Linnéuniversitet, Joakim har under studiens gång väglett oss i 

rätt riktning och bistått oss med sina breda kunskaper inom Lean. 

Ett speciellt tack vill vi sända ut till Malin Erikson, koordinator Linnaeus Technical Centre, för 

utan henne hade vi aldrig hittat detta examensarbete.  

Vi vill även tacka Tobias Schauerte, examinator på Linnéuniversitet, Tobias har under denna 

termin granskat och opponerat på vårt arbete flertal gånger. 

Linnéuniversitet, Växjö, 22 Maj 2015. 
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IX 

Terminologi 

Begreppsdefinitionerna nedan kommer att löpa genom hela studien. En redovisning görs även på 

de förkortningar som förekommer i fallstudien. 

Begreppsdefinitioner: 

Batcher/Batchning: Är en parti-, sats- eller orderstorlek. 

Coachningskata: Med hjälp av coachningskatan lärs förbättringskatan ut. 

Förbättringskata: Arbetssättet som alla i organisationen kan använda för att navigera fram till 

nästa måltillstånd. 

JIT: Producera och leverera produkter i den tid, kvantitet och kvalité som kunden (interna & 

externa) efterfrågar. 

Kanban: Ett sätt att signalera eller synliggöra ett materialbehov i industriproduktion. 

Kata: Hur företag skall leda, styra och utveckla människor som i sin tur leder till förbättring, 

anpassning och bättre resultat. 

Lean production: Företagets resurser används effektivt och att fler resurser än vad som krävs för 

en effektiv produktion inte används. 

Ledtid: Den tid som går från det att en process startar tills den är fullbordad och fyller sitt syfte. 

Måltillstånd: Ett måltillstånd beskriver ett önskat framtida tillstånd. 

Måltillståndsblankett: Ett enkelt verktyg för att beskriva nuläget och det önskade framtida läget. 

Parkeringshinder: Ett hjälpverktyg för att bedöma de hinder som uppkommer vid 

förbättringsarbetet. 

PDCA-cykeln: Ett strukturerat angreppssätt för att angripa kvalitetsproblem och åstadkomma 

kvalitetsförbättringar. 

PDCA-uppföljningsblankett: Ett experimentsverktyg som hjälper att planera, genomföra, 

utvärdera och ta lärdommar från experimentet. 

Utmaning: Visionen bryts ner i en utmaning som beskriver ett önskat framtida läge på ett till tre 

år. 

Standardiserat arbetssätt: Det är i nuläget det bästa arbetssätt ur kvalitets- och 

effektivitetssynpunkt och som kan ske på ett säkert sätt 

Vision: Ska lyfta fram affärsidéen, företaget kärna, på ett heltäckande och komprimerande sätt. 

Visuell styrning: Ett verktyg för att säkerhetsställa att genom enkla och tydliga signaler få 

personer att göra rätt saker på rätt sätt. 
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Värdeflödesanalys: En analys på alla aktiviteter som sker i ett flöde. 

5S: En metod för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. 

Förkortningar 

LKM AB: Ljungby- Kablage- Montering AB 

JIT: Just-In-time 

5S: Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera & Skapa vana 
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Gabriela Iversen & Jonatan Lundquist 

1. Introduktion 

I detta kapitel kommer en introducering av huvudämnet för fallstudien. När 

problemformuleringen har blivit presenterad kommer syftet och begränsningsramarna med 

arbetet att förklaras. 

1.1 Bakgrund 

Svensk industri har många styrkefaktorer men också en stor potential att bli bättre och 

effektivare. En hållbar tillväxt, hög konkurrenskraft och goda möjligheter att anställa nytt folk 

kan nås om företag blir bättre på att utveckla sig själva och bygga samordnade 

produktionssystem. Erfarenheter visar att en insiktsfull satsning på produktionsutveckling i hela 

företaget kan ge mycket gott resultat på kort sikt, men är ännu viktigare långsiktigt sett (Om 

Produktionslyftet 2015). Det är därför allt viktigare att företag satsar på produktionsutveckling. 

Konkurrensen ökar och externa förhållanden blir allt mer globala, hårda och komplexa genom att 

kunder ställer högre krav på att produkterna skall vara nyanserade och differentierade. För att 

kunna hålla jämna steg med utvecklingen krävs det att företag satsar på sig själva för att bli 

framgångsrika inom alla sina kompetensområden för att deras produkter skall kunna bli 

konkurrenskraftiga på marknaden. För att uppnå en långsiktig lönsamhet krävs en satsning på 

produktionsutveckling för att bli effektivare och kunna skapa en ekonomisk 

produktionsverksamhet (Olhager 2013). 

Produktionsutveckling i form av Lean föddes i Japan innan metoden på senare år kom till 

Sverige. En ekonomisk produktionsverksamhet var precis vad Japan behövde efter andra 

världskriget, när deras ekonomi var körd i botten och alla pengar satsades på att återuppbygga 

landet. Att Japan satsade på att återuppbygga landet var en stor faktor i uppkomsten av Lean. 

Bilindustrin var i behov av ett produktionssystem som gjorde det möjligt för dem att kunna starta 

upp bilindustrin med de befintliga resurserna. Det bidrog till det faktum att de fick använda sig 

av resurserna som fanns, dessa två förutsättningar satte spår som än idag sitter kvar när det 

kommer till utformning av produktionssystem. De två förutsättningarna som arbetades med var 

att korta genomloppstider, vilket bidrog till att företaget snabbt fick tillbaka det kapital som de 

låg ute med. Den andra förutsättningen var att de visste vad det var kunden efterfrågade, vilket 

innebär att de hade en förståelse för kundens behov (Oskarsson et al. 2013). Detta kom att bli 
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revolutionerande för produktionsutveckling och för själva tillverkningsindustrin, de hade 

utformat ett högkvalitativt arbetssätt, vilket sedan användes som ett strategiskt vapen. Deras 

framgång hade inte blivit lyckad om de inte redan från början hade haft den 

människokännedomen och mänskliga motivationen. En del av framgången ligger i grund för 

förmågan att utveckla ledarskap, arbetslag och en fungerande kulturorganisation, lägga upp en 

strategiplan men även bygga upp ett samarbete med leverantörer för att vidhålla en lärande 

organisation (Liker 2013). 

Många företag har sett Toyotas framgång i deras förmåga att utveckla, planera och strukturera 

upp en organisation. Organisationer har strävat efter att nå samma resultat genom att kopiera 

Toyotas verktyg och metoder. Många organisationer har försökt detta, men få har lyckats 

upprätthålla och åstadkomma liknande resultat. Endast 10-20% av alla företag som inför Lean-

filosofin har lyckats anamma den (Sohal & Eggelston 1994; Brax 2013). De flesta organisationer 

hamnar i ett mellanläge där de varken lyckas eller misslyckas när det sker förändringsarbete i 

organisationen (Kotter 2007). Detta misslyckande beror ofta på att organisationer har fel 

inställning när de ska införa en Lean-förändring, oftast på grund av företagsledningen inte 

anpassar förändringen beroende på hur den egna verksamheten ser ut. De nyetablerade företagen 

lyckas oftast bättre på grund av att de nya företagen inte belastas av något tidigare, 

gammalmodigt tankesätt. Detta gör att de har lättare att anpassa sig och arbeta med Lean. 

Försöken att kopiera Toyotas arbetssätt innebär bara att det är verktygen, metoderna och 

principerna som har kopierats. Det är de synliga arbetssätten som Toyota arbetar med just nu 

men det är inte de som har gjort Toyota så framgångsrika som de är. En annan del av Toyotas 

överlägsna resultat är en följd av rutiner och ständig förbättring genom experiment, snarare än de 

verktyg och metoder som företagen har iakttagit. Verktygen och metoderna är i själva verket 

motåtgärder sprungna ur Toyotas ständiga förbättringsarbete (Rother 2013). 

Förbättringsarbete inom produktion av varor och tjänster har alltid förekommit både mer eller 

mindre systematiskt och spontant, eftersom syftet med förbättringsarbetet har skiftat. I takt med 

att Tayloristiska arbetsorganisatoriska principer infördes, kom förbättringsarbetet i produktionen 

att nästan helt övertas av specialister. Syftet med förbättringar i produktionen var länge att öka 

arbetsproduktiviteten. Förbättringsarbetet har därför traditionellt blivit påtvingat arbetarna i 

verkstäderna uppifrån och ner i form av arbetsrationalisering; ett deltagande i förbättringsarbetet 

har knappast existerat. Begreppet ständiga förbättringar inkluderar bland annat de som arbetar i 
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den direkta produktionen och på ett eller annat sätt är involverade i förbättringsarbetet. Denna 

involvering bidrar till att de berörda ökar sitt kunnande om produktionsprocessen; ständiga 

förbättringar kan därmed utgöra ett medel för lärande i arbetet (Nilsson 1999). 

1.2 Problemformulering 

Det primära målet i ett vinstdrivande industriföretag är att skapa lönsamhet genom en effektiv 

produktförädling. De varor och tjänster som företaget erbjuder marknaden skall svara mot ett 

behov. Produkten värderas utifrån det behov som kunden har. Värdet definieras normalt som det 

pris en kund är villig att betala för produkten. Även om lönsamhet är mätbart är det inte alltid 

enkelt eller möjligt att se effekten av olika beslut på företagets totala lönsamhet. Av den 

anledningen förekommer andra kompletterande mål, där förhållandet mellan beslut och effekt, 

orsak och verkan, oftast är tydligare (Olhager 2013). 

Produktionsstrategins främsta uppgift är att stödja företagets konkurrensmedel, så att företagets 

produkter får en stark konkurrenskraft på marknaden. De faktorer som kan avgöra att ett visst 

köpbeslut hamnar hos ett visst företag kan vara pris, kvalitet, leveransförmåga, flexibilitet, 

produktdesign, produktbredd. Dessa marknadsrelaterade faktorer måste översättas till 

produktionsrelaterade konkurrensfaktorer, som kostnadseffektivitet, kvalitet, leveransprecision, 

leveranshastighet samt volym- och produktmixflexibilitet (Hong, et al 2014). Det är därför 

oerhört viktigt att identifiera varje produkts uppsättning av konkurrensprioriteter så att 

produktionen kan utformas för dessa (Olhager 2013). Detta betyder att kunderna i allt större grad 

påverkar flöden i fabriken, vilket innebär att som leverantörer måste de anpassa sig efter deras 

krav både i dagsläget och vad de kommer vilja ha i framtiden. Detta för att kunna leva upp till 

deras förväntningar på bästa sätt, samtidigt som det egna företaget kan blomstra ekonomiskt. 

Därmed kan undersökningsfrågan för detta arbeta formuleras på följande vis: 

Hur påverkar kundanpassningen den interna effektiviseringen av ett produktionsflöde i en 

tillverkande verksamhet? 

1.3 Syfte & Mål 

Syftet med rapporten är att skapa en förståelse för hur den interna effektiviseringen av ett 

produktionsflöde i ett tillverkande företag påverkas av kundanpassningen. 
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Målet med fallstudien är att tillmötesgå kundkraven och samtidigt kunna effektivisera flödet i 

produktionslinan. 

1.4 Avgränsningar 

Detta är en fallstudie där fokus kommer att ligga på ett specifikt utvalt produktionsflöde hos 

företaget. Avgränsningen till endast ett flöde kommer att göras för att lättare kunna hitta ett 

standardiserat förbättringsverktyg som sedan kan appliceras på andra produktionslinor.  

I det utvalda produktionsflödet kommer sedan ytterligare begränsningar att göras, vilket innebär 

en fokusering på endast materialflödet och inte kommunikationen. Fokuseringen utförs för att få 

tillgång till data som behövs för att kunna göra en tydlig reflektering av resultatet för att sedan 

komma fram till ett relevant resultat. 
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2. Metodologi 

I detta kapitel ges en beskrivning av författarnas tillvägagångssätt för att uppfylla syftet med 

rapporten. I kapitlet kommer en beskrivning av de valda metoder som har använts för 

datainsamlingen att ges. Samt kommer validiteten och reliabiliteten för insamlad data att 

analyseras. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Det finns två olika vetenskapliga synsätt positivismen och hermeneutik, detta är för att vi 

uppfattar världen på olika sätt. Här berörs de olika synsätten och hur dessa hanteras (Jacobsen 

2002). 

2.1.1 Positivism 

Positivismen är en filosofisk och vetenskaplig riktning som innebär att verkligheten betraktas 

med ett objektivt synsätt. All forskning skall baseras på konkret observation för att 

säkerhetsställa objektivt säkra fakta (Norstedts 2003). Detta innebär, att som forskare studeras 

tillvaron på ett neutralt sätt för att kunna kartlägga tillvaron på ett objektivt sätt (Jacobsen 2002). 

Positivisternas synsätt utgår ifrån insamlad data och kan studeras empiriskt. Detta synsätt 

används vid kartläggning av sociala system och människor. Vid en sådan studie utgår 

positivisterna ifrån sinnesdata, alltså vad som ses, hörs och känns. Allt annat som påstående och 

reflektioner skulle betraktas som tillfälliga hypoteser, vilket skulle kunna prövas genom 

sinnesdata. Kortfattat kan positivism beskrivas som en objektiv kartläggning med hjälp av 

objektiva metoder för att kunna länka samman ett resultat för att få en överblick på de 

lagbundenheter som styr samhället (Jacobsen 2002). 

Detta grundades under 1800 talet av den franske filosofen Auguste Comte. Han ansågs vara 

positivismens grundare på grund av tre teser som han tog fram. Dessa teser anses fortfarande 

vara grundstommen i den positivistiska forskningen. Första tesen bygger på enhetsvetenskapen 

att alla vetenskaper ska arbeta utifrån endast en enda forskningsprincip eller metod-den 

naturvetenskapliga. För det andra ska forskningen inriktas på det positivt givna, alltså det som är 
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det objektivt sant och inte på några spekulationer om hur saker och ting kan eller bör vara. Den 

tredje och sista tesen handlar om att målet för vetenskapen, vilket är att komma fram till 

allmängiltiga lagar eller lagbundenheter (Andersson 2014). 

2.1.2 Hermeneutik 

Det positivistiska synsättet ledde till att Hermeneutiken kom tillkänna, då den med sin 

samhällsvetenskapliga kännedom i studien om hur människor agerar och tänker är motsatsen till 

positivismen och det naturvetenskapliga synsättet. Hermeneutiken innebär att det inte anses vara 

någon mening att erhålla sig en objektiv verklighet, då varje individ uppfattar företeelser på olika 

sätt (Jacobsen 2002).  Ordet hermeneutik betydde ursprungligen ”tolkning av bibliska texter” 

men innebär idag ”allmän tolkningslära” (Andersson 2014). 

Hermeneutik idag är en rikt nyanserad företeelse i vetenskapssamhället, där det är svårt att ge en 

exakt bild av vad som kännetecknar en hermeneutiks ståndpunkt. En beskrivning av den riskerar 

därför att bli allmän och ytlig (Patel & Davidson). Det kan sägas att hermeneutiken var en ny syn 

som bland annat ansåg att det inte fanns en objektiv social bild av verkligheten utan endast olika 

synsätt på verkligheten. Det ansågs även att verkligheten endast kan kartläggas genom att sätta 

sig in i hur olika människor uppfattar och uttrycker sig vid olika sociala företeelser. Det blir 

därför inte möjligt att samla på sig information om hur de skall tolka och förstå specifika sociala 

fenomen, eftersom dessa inte styrs av några lagbundenheter. Alla fall är olika, det gäller alltså att 

skapa sig en bild och förståelse för det specifika enskilda fallet (Jacobsen 2002). 

2.1.3 Vårt vetenskapliga synsätt 

I fallstudien har undersökningen behandlat ämnet effektivisering av en produktionslina. För 

fallstudien är det vetenskapliga synsättet placerat i mitten på skalan, eftersom den utvalda 

produktionslinan hanteras både av maskiner och människor. Detta innebar att ett objektivt 

synsätt krävdes för att se de icke humanistiska faktorerna som kunde ha påverkat flödet. 

Samtidigt krävdes en inblick i hur människorna på produktionslinan arbetade för att förstå hur de 

agerar i verksamheten. Utan båda perspektiven hade inte en fullständig analys av flödet kunnat 

utföras. 
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2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

I en fallstudie skall en forskare relatera verkligheten med teori, vilket leder till en introducering 

av tre olika begrepp induktion, deduktion och abduktion. Dessa begrepp anger de olika 

forskningsalternativen som finns att arbeta med vid en sådan jämförelse (Patel & Davidson 

2011). 

2.2.1 Induktion 

I ett induktivt angreppssätt undersöks forskningsobjektet utan att ha sammankopplat 

undersökningen till en redan etablerad teori. Forskaren utgår här ifrån insamlad data och 

formulerar sig ett eget begrepp utifrån den informationen som undersökningen har givit (Patel & 

Davidson 2011). Dessa data samlas in med hjälp av olika datainsamlingsmetoder, som sedan 

omformuleras till begrepp (Andersen 1994). Induktion är hur relationen tolkas mellan praktik 

och teori. Tillvägagångssättet vid en sådan undersökning är att olika former av datainsamling 

utförs som sedan leder till ett resultat. Ett induktivt arbetssätt beskriver forskarens resultat som 

sedan återkopplas till teorier, för att på det viset kunna säkerhetsställa generalitetet till 

undersökningen (Bryman 2011).   

Det finns risker med ett sådant arbetssätt vars ursprung kommer av empiriska data, vilket har 

samlats in specifikt för ett speciellt fall. Detta innebär att forskaren inte vet om den nyligen 

framtagna data är tillräckligt generell, det vill säga om den är tillämpbar på andra fall (Patel & 

Davidson 2011).  

2.2.2 Deduktion  

En deduktiv forskning innebär att arbeta för att kunna bevisa något (Patel & Davidson 2011). 

Deduktion är hur tolkningen mellan relationen från teori till praktik sker när det gäller 

samhällsvetenskap. Ett deduktivt perspektiv utgår ifrån ett visst område och de teoretiska 

aspekter som berör detta område. Forskaren skapar därefter en eller flera hypoteser som sedan 

skall undergå en empirisk granskning, vilket innebär att hypotesen omvandlas till 

utforskningsbara händelser. Utifrån hypotesen skall forskaren översätta denna till operationella 
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termer, vilket innebär en specificering av insamlandet av informationen utifrån det data som 

finns tillgängligt i hypotesen (Bryman 2011; Andersen 1994).  

Det är teorin det utgår ifrån och hypotesen som deducerat utifrån detta som styr hur data kommer 

att samlas in (Bryman 2011). Metoden används oftast vid praktiska tester, eftersom detta ger en 

stabil teoretisk grund att lita på (Patel & Davidsson 2011). 

2.2.3 Abduktion 

Abduktion är det tredje sättet att arbeta utifrån, när det kommer till att relatera teori och empiri i 

vetenskapliga arbeten (Andersen 1994). Abduktion är en kombination av induktion och 

deduktion. Abduktion fungerar genom att utifrån ett enskilt fall skapas ett hypotetiskt mönster 

som förklarar exemplet. Första steget kännetecknas med induktion. Nästa steg handlar om att 

testa hypotesen eller teorin genom att tillämpa denna på nya fall. I det andra steget arbetar 

forskaren deduktivt, vilket innebär att utveckla och vidga den ursprungliga hypotesen eller teorin 

(Patel & Davidson 2011). 

Genom att arbeta deduktivt låser sig forskaren inte till ett specifikt område utan berör både 

induktivitet och deduktivitet. Även med detta angreppssätt finns det risker, forskare färgas av 

sina tidigare livserfarenheter, vilket innebär att detta kan komma att avspegla sig på 

forskningssättet (Patel & Davidson 2011).  

2.2.4 Vårt vetenskapliga angreppssätt 

Angreppssättet i fallstudien har varit abduktion, då både ett induktivt och deduktivt arbetssätt har 

använts, eftersom fallstudien har följt en produktionslina vars flöde har struktureras upp med 

hjälp av en nulägesanalys. I den fasen användes observationer som sedan med hjälp av teori 

strukturerades upp till en karta över flödet. Arbetssättet var en tydlig induktiv inledning vilket är 

ett karaktäristiskt drag för abduktion. Vidare i fallstudien användes ett deduktivt arbetssätt, 

eftersom arbetet utgick från befintliga teorier för att hitta problemet genom praktiska metoder i 

form av experiment. 
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2.3 Forskningsmetod 

Vid valet av forskningsmetod finns två metoder att välja mellan, kvalitativ och kvantitativ 

forskningsmetod. Valet görs med tanke på det formulerade problemet i fallstudien, beroende på 

vald metod existerar det två olika upplägg i tillvägagångssättet. Upplägget som väljs avgör 

vilken data som skall samlas in. Detta gör att de inte skiljer sig principiellt från varandra, de är 

bara olika metoder för att samla in empiri och de är användbara i olika sammanhang (Jacobsen 

2002). 

2.3.1 Kvantitativ metod 

En kvantitativ metod har en enkel regeluppsättning och metoden utgår primärt ifrån ett 

förstående syfte. Det centrala i metoden är att genom olika datainsamlingsmetoder få en djupare 

förståelse för det problem vi forskar om. Problemets helhet blir lättare att beskriva då 

sammanhanget tydligare kan ses (Holme & Solvang 1997). 

Vid en bred undersökning borde en metod väljas som gör att många nyanser kan lokaliseras, 

vilket oftast kräver att fokus endast läggs på ett fåtal enheter. Det gäller att vara öppen för 

oväntade förhållanden i en djupare undersökning. I den kvantitativa metoden insamlas primär- 

och sekundärdata, vilket är datainsamling i form av observationer, öppna individuella intervjuer 

och gruppintervjuer och källgranskning. Det som görs här är att information samlas in som sedan 

omformuleras till mätetal. Det är alltså viktigt med begrepp som mängder och enheter. Det krävs 

kunskapen i hur mätningar utförs och i framtagandet av relevanta siffror för att kunna skapa en 

förståelse för verkligheten. Mätetal är konkreta och ger oss ingen nyanserad utläggning om hur 

det är utan en kortfattad information som snabbt kan tolkas (Jacobsen 2002). 

2.3.2 Kvalitativ metod 

Vid valet av en kvalitativ metod finns oftast en testande problemställning, vars syfte är att hitta 

omfånget av ett fenomen. Med en sådan problemformulering vill forskarna ha en omfattande 

undersökning över många enheter men endast undersöka ett fåtal nyanser (Jacobsen 2002). I den 

kvalitativa metoden kan datainsamlingen ske på ett brett spektrum av olika sätt, till exempel kan 

frågeformulär utarbetas och utformas med givna svarsalternativ. Mätmetoden utgår ifrån att 
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samla in data i form av ord, vilket sedan kräver att forskaren sätter sig in i individens synsätt för 

att kunna göra en tolkning av resultatet (Edling & Hedström 2003). 

Kvalitativa undersökningsmetoder har ofta kritiserats eftersom dessa ansetts skapa distans 

mellan undersökningsobjektet och forskaren, men i dagsläget anses det att 

underökningseffekterna av denna metod är en nödvändig del av forskningen. Det som krävs är 

att forskaren är medveten om dessa effekter för då kan dessa bekämpas. Dessa metoder har även 

blivit kritiserade för deras sätt att förvandla undersökningspersonerna till objekt och distansera 

sig själva från dem, vilket vissa anser gör det omöjligt att skapa en förståelse för situationen 

(Jacobsen 2002). 

2.3.3 Vår forskningsmetod 

Fallstudien lutar mot en kvantitativ forskningsmetod, vilket har inneburit att en 

förbättringsprocess har genomförts och när resultatet var mätbart blev det lättare att konkret visa 

resultatet vid en förändring. Trots detta har forskningsarbetet även involverat de kvalitativa 

metoderna, eftersom arbetet involverade människor och intervjuer, vilket blev av stor vikt att 

även dessa togs i beaktning vid utförandet. 

2.4 Sanningskriterier 

I nedanstående stycken kommer reliabilitet, validitet och objektivitet att beskrivas. Sista stycket 

under varje rubrik är motiveringen till hur ämnet hanteras i fallstudien. 

2.4.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten handlar om mätfel och mätprecision. Forskare vill reducera mätfelen och få precisa 

samt stabila mätresultat. Undersökningen som forskaren gör skall kunna vara applicerbar på 

andra liknande scenario och resultatet skall då kunna bli detsamma. Det gäller därmed att vara 

ytterst noggrann vid insamling av data och vid redovisningen. Om en person skall tillämpa detta 

på ett liknande fall skall det vara klart och tydligt i tillvägagångssättet och vilka metoder som 

skall användas (Befring 1992). 
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Reliabilitet är alltså en förutsättning för att forskningsresultaten skall kunna förklara riktiga 

förhållanden, vilket kräver att de observationer som har gjorts måste vara pålitliga. Det skall vara 

så pass pålitligt att mätningen av ett liknande fenomen skulle ge samma resultat. Reliabilitet kan 

delas in i två olika stycken, intersubjektiv reliabilitet och intrasubjektiv reliabilitet. Intersubjektiv 

reliabilitet är hur väl mätningar utförda av olika forskare av samma fenomen överensstämmer. 

Intrasubjektiv reliabilitet syftar på hur väl mätningar utförda av samma forskare stämmer 

överens (Andersen 1994). 

Reliabiliteten i det här arbetet har uppnåtts genom att alla mätningar utfördes med samma 

mätinstrument och med ett rutinmönster. För att höja reliabiliteten ytterligare har mätningarna 

utförts på både ett intersubjektivt sätt och ett intrasubjektivt. Intersubjektivt sätt har använts i 

experimenten när mätningarna utfördes på två olika personer för att kontrollera om tiden 

överensstämde eftersom momentet utfördes av olika personer. Fallstudien har även behandlat ett 

intrasubjektiva sätt för att öka reliabiliteten, genom flera mätningar utförda av samma forskare 

för att se att resultatet inte varierade onormalt. 

2.4.2 Validitet  

Reliabilitet och validitet är oberoende av varandra resultatmässigt, vilket innebär att ett arbete 

med hög reliabilitet inte behöver ha hög validitet (Andersen 1994). Validitet beskriver hur giltigt 

ett mätresultat är och om rätt data mäts eller om mätresultaten har blivit påverkade av andra 

faktorer (Befring 1992). Om forskaren lyckas mäta exakt det som avsetts att mätas och inget 

annat, har en högre validitet på arbetet uppnåtts (Andersen 1994). 

Validitet kan bestå av flera kategorier, två av dessa kategorier är intern- och extern validitet. 

Intern validitet innebär att de nominella och den operationella nivån skall stämma överens. 

Medan i den externa validiteten skall resultatet överensstämma med verkligheten, alltså om det 

är sant eller falskt. En extern validitet konstatera genom att testa det empiriskt (Andersen 1994). 

Validitet kan delas upp i två olika kategorier eller fler, två av dessa är: den teoretiska och den 

empiriska, även kallade den interna och externa. Vid empirisk validitet jämförs de mätresultat 

forskaren själv fått fram med andras resultat för att konstatera om validiteten är hög eller låg. I 

den teoretiska validiteten rör det sig om att testa mätresultatet utifrån en teori. Om resultatet inte 
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stämmer överens med teorin, måste forskaren kritiskt granska mätningen och utförandet (Befring 

1992). 

Fallstudien innehar hög validitet eftersom forskarna arbetat för att hålla en hög intern och extern 

validitet. För att uppnå detta har forskarna utfört mätningarna på ett sådant sätt att de blir lätta att 

dokumentera. Detta har uppnåtts genom regelbunden dokumentation under arbetets gång. 

2.4.3 Objektivitet 

Det finns flera risker vid forskningen där en av dem är att forskaren lätt hamnar i kläm mellan 

studerad och önskad verklighet. Detta betyder att forskaren har svårt att ha ett objektivt synsätt, 

eftersom forskarens synsätt är influerade av tidigare upplevelser och kunskap. Många skulle 

troligtvis hävda att det är en omöjlighet att ha ett objektivt synsätt, medan andra skulle säga att 

det handlar om att ta sig förbi de hindren som kan uppkomma av objektivitets brister (Svenning 

2003). 

En hög objektivitet kan åstadkommas trots risken med egna influenser, detta uppnås om 

forskaren har ”medveten öppenhet” eller ”mångsidighet”. Faktorerna är också överkomliga om 

forskningen är utförd av fler än en forskare då detta ger fler synvinklar. Det ger även en 

mångsidighet eftersom olika personer har olika uppfattningar och värderingar, vilket ökar 

medvetenheten, öppenheten och mångsidigheten på forskningen (Andersen 1994). 

Det finns flera faktorer som kan påverka objektiviteten på ett forskningsarbete. Det finns 

förutsättningslöshet, vilket innebär att forskaren frågar sig hur denne kan göra sig av med de 

egna förutsättningarna. Sedan finns det medvetenhet och öppenhet, vilket innebär att forskaren 

kan göra sig medveten av de egna värderingarna och förutsättningarna. En annan faktor är 

mångsidighet, vilket innebär att forskaren arbetar utifrån flera olika utgångspunkter för att skapa 

en mångsidighet till arbetet, eftersom forskaren inser att det är omöjligt att vara opartisk. Inom 

forskningsområdet existerar en faktor som är opartiskhet, vilket i grund och botten innebär att 

forskar bör hålla sig utanför politik och andra samhällskonflikter. Den sista faktorn som kan 

påverka objektiviteten är intersubjektivitet, innebörden av detta är att en vetenskaplig 

observation skall kunna utföras av vilken annan forskare som helst. Det blir en säkerhet att 

observationen är väl utförd (Andersen 1994). 
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För att nå en hög objektivitet på fallstudien har forskarna arbetat med att jämföra sina 

värderingar och förutsättningar med andra, detta genom att diskutera med handledarna och andra 

på företaget för att få fler synvinklar på olika perspektiv på olika situationer. I fallstudien har alla 

observationer och mätningar utförts och redovisats på ett sådant sätt att de kan replikeras av en 

annan forskare på ett liknande scenario. Detta för att skapa en hög intersubjektivitet som har 

varit viktig för arbetet där många mätningar har utförts. Det har också varit viktigt att forskarna 

försökt ha ett objektivt synsätt och varit medvetna om deras egna synsätt och värderingar för att 

ändå kunna nå en hög objektivitet på fallstudien. 

2.5 Datainsamling 

Datainsamling är olika metoder som används för att samla in empiriskinformation 

(Befring1994). 

2.5.1 Intervjuer 

Intervjuer syftar oftast på ett samtal mellan intervjuare och respondent. Det finns en mängd olika 

sorters intervjuer och olika sätt att strukturera upp dessa på, en intervju i princip kan utföras vart 

som helst. Det vanligaste intervjusättet är att intervjuaren besöker respondenten (Befring 1994). 

En intervju är oftast nödvändigt för att få ut djupare information. Det finns många olika sorters 

intervjuer till exempel telefon-, besöks- och webbintervju med flera. Den vanligaste 

intervjuformen är en besöksintervju, vilket är en intervju som har fler fördelar än nackdelar. En 

besöksintervju är tidskrävande, vilket också kan vara en fördel när personen som blir intervjuad 

och intervjuaren har god tid på sig att diskutera frågorna och ämnet. Andra fördelar som kommer 

med en besöksintervju är att många frågor kan ställas och invecklade sådana, vilket gör att ett 

mer detaljerat svar kan ges. Om det uppstår oklarheter i frågorna kan dessa lättare redas ut och 

frågorna kan lättare besvaras (Dahmström 2005). 

Vid insamling av informationen finns det två metoder som forskaren kan använda. Antingen 

används en strukturerad eller ostrukturerad intervjumetod. Den ostrukturerade metoden innebär 

att intervjun utspelar sig som ett samtal mellan två personer utan förbereda frågor, dessa baseras 

oftast på teman eller olika problemställningar. I den strukturerade intervjun har intervjuaren 

redan innan intervjun förberett frågor och ibland även svarsalternativ (Befring 1994). 
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2.5.2 Observationer  

Observationer sker i form av att titta, lyssna, uppleva och registrera olika intryck. Det är en 

situation där forskaren använder sig själv som ett mätinstrument (Befring 1994). Att forskaren 

kan använda sig själv som ett mätinstrument är en alternativ lösning till att kunna observera 

människors beteende utan att behöva sätta sin tillit till metodiska verktyg (Bryman & Bell 2011).  

I grund och botten finns det fem olika huvudtyper av observationer: 

- Strukturerad observation 

- Deltagande observation 

- Icke-deltagande observation 

- Ostrukturerad observation 

- Enkel & styrd observation 

Flera av dessa är sammanhängande men endast två skall studeras närmre, den icke-deltagande 

och den ostrukturerade observationen. I en icke-deltagande observation handlar det om att 

forskaren är i en situation där han inte deltar men observerar vad som sker. Medan i den 

ostrukturerade observationen innebär att forskaren inte använder sig av något 

observationsschema för att anteckna olika människors beteende. Meningen med metoden är att 

forskaren istället skall observera i detalj hur människorna beter sig i miljön och återger en 

begränsad beskrivning av det beteendet(Bryman & Bell 2011). 

Observationer kan också kallas för klinisk bedömning eller strukturerad observation i vissa 

sammanhang och syftar på att studera ett objekt på ett systematiskt sätt för att få fram valida och 

reliabla data (Befring 1994). 

När forskaren utgår ifrån sig själv som ett mätinstrument är det viktigt att vara medveten om de 

felfaktorer som finns, eftersom det är lätt att observationen blir influerad av forskarens 

förväntningar och förutfattade meningar vilket skulle komma att påverka objektiviteten på 

arbetet (Befring 1994). 
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2.5.3 Dokument 

Dokument är sådan information som vanligtvis är nedtecknad eller tryckt, men på grund av 

dagens teknologi hittas information på fler sätt. Denna beteckning används därför numera mest 

till dokument i form av filmer, bandupptagningar, fotografier och så vidare. Dessa dokument kan 

kategoriseras på följande sätt: 

- Statistik och register: kundregister och medlemsförteckningar. 

- Officiella handlingar: diarier och protokoll. 

- Privata handlingar: brev och dagböcker. 

- Litteratur: facklitteratur och biografier. 

- Bild-dokument: filmer och foton. 

Detta är bara några av de dokuments typer som existerar. Beroende på vad forskaren sedan 

forskar om och vad de har för typ av problemformulering får de leta efter relevant information i 

någon av kategorierna. Valet av dokument borde göras på ett sådant sätt att forskaren upplyser 

läsaren om de olika synvinklar som finns(Edling & Hedström 2003). Valet av faktainsamlandet 

borde också utföras efter vad som behövs för att kunna besvara problemformuleringen(Andersen 

1994).  

Vanligtvis är den dokumentation som studeras förmodligen sammanställd av någon annan, vilket 

innebär att den högst sannolikt har sammanställts med någon annan form av 

datainsamlingsmetod. Det gäller därmed för forskaren att kritiskt granska den dokumentation 

som används och att se till att ha kunskap om de andra datainsamlingsmetoderna så en rättvis 

bedömning av materialet kan utföras (Andersen 1994). 

2.5.4 Experiment  

Många vetenskaper handlar om att studera olika orsakssamband mellan variabler för att kunna 

dra en slutsats om hur dessa påverkar varandra. För att kunna dra valida slutsatser om sådana 

samband krävs det oftast en strategisk uppläggning eller en så kallad experimentell modell 

(Befring 1994). 
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Vid experiment finns det två huvudmodeller som är de vanligaste tillvägagångssätten vid 

experimentella undersökningar. De är kvasiexperimentella- och fältexperimentella 

undersökningar. Den kvasiexperimentella undersökningen handlar om att försöka replikera 

laboratorieexperiments ideal, för att få ett så trovärdigt resultat som möjligt. En 

kvasiexperimentell undersökning utförs inte i en skyddad miljö som laboratorieexperiment gör, 

en kvasiexperimentell undersökning sker i verkligheten där många faktorer kan komma att 

påverka undersökningen (Svenning 2003). 

Kvasiexperiment är ofta av ex-post-facto slaget, vilket innebär att det är först efter att en 

händelse har skett som forskaren kommer in med sina mätningar. Detta innebär att all kontroll i 

en kvasiexperimentell undersökning ligger i händerna hos slumpen, när forskaren inte har någon 

kontroll över situationen. Om det skulle ske något som ingen hade förutsett skulle forskaren inte 

kunna göra något annat än att stå vid sidan och kolla på.  I en kvasiexperimetell undersökning 

krävs det en frånsägning av kraven på standardisering, manipulerbarhet och variabelkontroll. 

Standardiseringskravet tillämpas inte på verkligheten eftersom folk lever och agerar på olika sätt, 

tillämpas denna metod mer på intervjusituationer och uppföljningsundersökningar (Svenning 

2003). 

Fältexperiment sker ute på fältet, alltså i en oskyddad miljö. Miljön kan lätt bli påverkad av yttre 

faktorer. Det sägs att fältexperimenten är mer lättmanipulerbara än kvasiexperiment, men 

fältexperiment ligger närmre kvalitetsnivån på laboratorieexperiment än kvasiexperiment gör. 

Fältexperiment planeras i förväg innan de utförs för att forskaren skall kunna granska 

förutsättningarna för genomförandet av dessa. I en fältexperimentell undersökning kan en hög 

variabelkontroll uppnås, om forskaren gör sig medveten om dessa. Däremot är den 

standardiserade nivån låg, vilket kan innebära en lägre kvalitetsnivå (Svenning 2003). 

Det finns variabler som påverkar dessa experimentella undersökningar, deras namn har de fått 

efter vilka funktioner eller roller de har i experiment. 

- Beroende variabel: Är den effekt eller verkan som kan registreras i ett experiment, den 

kallas även för reaktionsvariabel. 

- Oberoende variabel: Denna variabel manipuleras av forskaren, vilket ger inkorrekta 

värden under experimentet. Variabeln kan även kallas för stimulansvariabel. 
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- Kontroll variabel: Denna variabel kontrolleras så att den inte skall påverka den 

oberoende variabeln, kontrolleras inte denna kan dess värde komma att påverka den beroende 

variabeln negativt. 

Det är dessa tre variabler som kan påverka experimentundersökningar och hur dessa behandlas 

kan komma att avgöra validiteten på ett utfört experiment (Befring 1994). 

Båda experimentmetoderna är vanliga, fältundersökningar är speciellt förekommande i 

undersökningar inom arbetslivserfarenheter. Fältexperiment är passande att tillämpa i situationer 

som införande av ny teknik, försök med flextider, försök med hemarbete (Svenning 2003). 

2.5.5 Val av datainsamlingsmetod 

I forskningsstudien har datainsamlingsmetoder använts. Vid intervjuer har endast 

besöksintervjuer utförts, eftersom detta gav störst möjlighet att få information på djupet. Det var 

även lättare att undvika misstolkningar i en sådan situation när intervjuaren hade möjlighet att 

förklara frågorna för respondenten. Det blev också möjligt för intervjuaren att ställa följdfrågor 

till respondenten för att få ett djup på intervjun som annars hade gått förlorad i andra intervjuer. 

Observationer utfördes i icke-deltagande observationsformer i form av mätningar till 

nulägesanalysen, eftersom det inte fanns något behov av att interagera med operatören utan det 

var bättre att han fick utföra sitt arbete. I studien användes även en ostrukturerad observation, 

vilket innebar en granskning av operatörerna i detalj för att sedan summera upp deras arbete på 

ett kort och koncist sätt. Genom diskussioner med olika relevanta personer har forskarna försökt 

att undvika influenser av det forskarna ser och hör eller av deras förväntningar och förutfattade 

meningar. 

Dokumentation användes i form av att information som samlades in från företagets affärssystem. 

Detta för att få nödvändig data för att färdigställa studiens nulägesanalys. Andra dokument som 

kundregister har använts för att få en full förståelse hur produktionsordern ser ut på produkten 

som fallstudien baserats på. Dokumentationerna har hanterats kritiskt så att rätt information har 

tagits fram och använts på rätt sätt. 
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Experimenten skedde i form av fältexperiment som utfördes på företaget, eftersom forskarna var 

medvetna om de variabler som kunde påverka experimentet för att resultatfel inte skulle uppstå. 

Genom att vara medvetna om dessa variabler tenderade forskarna att öka undersökningens 

validitet. 

2.6 Källkritik 

Källkritik handlar om trovärdigheten på en källa, vilket innebär att forskaren måste undersöka 

hur trovärdig källan är när det gäller fynd, dokument och information. Att kritiskt granska sina 

källor är jämförbart med hur validitet och reliabiliteten bedöms när det kommer till empirisk 

data. Källkritiken används till att värdera de olika källorna i hur pass användbara de är i 

forskarens undersökning. En aspekt som forskaren kan utgå ifrån när det kommer till en analys 

av källan, är hur nära källan befinner sig i relation till en situation. Om förmedlaren är trovärdig 

och opartisk, kan det vara en bra och pålitlig källa(Befring 1994). 

Källkritik handlar om att kritiskt granska vart informationen och bilder tagits så att 

informationen är trovärdig. Om inte informationen är relevant och trovärdig kan det påverka 

validiteten på arbetet. Det kan sägas att källkritiken utvärderas efter fyra olika typer av kriterier 

som kan komma att påverka validiteten hos en källa. Det första kriteriet är äkthet, vilket är hur 

trovärdig källan är och hur trovärdig den utger sig för att vara. Det andra kriteriet är 

tidssammanhang, vilket innebär att en äldre källa alltid bör kontrolleras noggrannare än en ny så 

att informationen fortfarande är relevant i dagsläget. Tredje kriteriet är oberoende, vilket innebär 

att källan inte är refererad till en eller fler källor eftersom det skulle minska källans trovärdighet. 

Sista kriteriet är tendensfrihet, vilket innebär att forskarens egna tankar och åsikter inte får 

influera verklighetsbilden (Thurén 2005). 

2.6.1 Primär data  

Primär data består av vissa insamlingsmetoder så som enkäter, intervjuer, direkt observation och 

bokföring etcetera. Som namnet anger, innebär primär data en första insamling av data, den finns 

alltså inte tillgänglig ifrån tidigare undersökningar (Dahmström 2005). 



  

 

 
 

 

 

19 

Gabriela Iversen & Jonatan Lundquist 

Det som kan sägas om primärdata är att det består av tre olika strategier som används vid 

insamlandet av data, information eller empiri. Då oftast i form av observationer, intervjuer eller 

enkäter. Dessa tre strategier hänvisar oftast till insamlandet av primärdata (Befring 1994). 

2.6.2 Sekundär data 

Sekundär data är som namnet anger användningen av data som har samlats in sedan tidigare. 

Sekundär data finns tillgänglig ifrån olika databaser, publikationer, register etcetera. Det är inte i 

alla fall datan kan användas med en gång, i vissa fall kräver den omarbetning innan den blir 

tillämpbart och detta kallas sekundär data (Dahmström 2005). 

Om forskaren gör valet att använda sig av sekundär data, måste forskaren ha i åtanke att datan är 

insamlad i andra hand och har samlats in i ett annat forskningssyfte. Därmed gäller det att kolla 

upp hur relevant datan är för forskarens arbete och att kritisk granska källorna (Befring 1994).  

2.6.3 Kombination av primär & sekundär data 

Oftast väljs en metod ut som skall stå för den största andelen av insamlingen av en viss data. I 

vissa fall räcker det inte med endast en metod av datainsamling, utan det används en 

kombination av olika metoder för att försöka minska bortfall av data, vilket bidrar till större 

tillförlitlighet i arbetet (Dahmström 2005). 

2.6.4 Urval & bortfall  

Vid olika forskningsundersökningar är det viktigt att det framgår tydligt vad det är som skall 

undersökas i dessa. Inom vetenskapsteorin menas att bara den insamlade data kan säga något om 

de enheter som varit med i undersökningen. Trots detta sker ofta ett urval på grund av faktorer 

som tid, ekonomi och praktiska anledningar. Även om urvalet begränsas vill forskaren ändå 

kunna dra en slutsats som berör allt fler enheter än de som var med i själva undersökningen 

(Halvorsen 1992). 

Vid olika forskningsundersökningar måste information samlas in och ett urval väljs ut för att 

begränsa undersökningen. Det som forskaren måste ha i åtanke är att det inte finns några 

generella metoder för att hitta det representativt urvalet och om personerna i undersökningen är 
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olika, krävs det allt fler undersökningsenheter för att få med den totala spännvidden i 

undersökningen. Det är urvalet av undersökningsenheter som avgör hur representativ urvalet är, 

vilket innebär om det är typiskt eller karaktäristiskt för hela populationen. Om ett representativt 

urval uppnås kan det sägas att forskarna har lyckats undersöka hela populationen. Genom att 

göra ett urval så uppnås kostnadsbesparingar, tidsbesparing och undviker felkällor som hade 

kunnat uppstå vid insamlandet av data i stora mängder. Att ta ut ett urval som passar 

forskningsundersökningen kan vara svårt och försvåras i situationer där den empiriska 

populationen definieras utifrån abstrakt fenomen (Halvorsen 1992; Bryman & Bell 2011). 

Genom mätningar av hur många personer som svarat på undersökningen fås en svarsprocenten 

fram som uttrycker hur lyckad datainsamlingen har varit. Effekterna som uppkommer av icke-

svar beror på hur många av de som undviker att svara systematiskt avviker ifrån urvalet. Det 

finns alltid personer som inte kommer att ställa upp på undersökningar. Då gäller det som 

forskare att utforma undersökningen på ett sådant vis att undersökningen ger minsta möjliga 

bortfall (Halvorsen 1992). 

2.6.5 Vårt tillvägagångssätt 

En kombination mellan primär och sekundär data har använts i fallstudien. Främst har forskarna 

samlat in den relevanta informationen via primär data för att säkerhetsställa att informationen var 

relevant för studien och för att kontrollera hur datainsamlandet utfördes. Valet av att använda 

primär data gjordes för att möjliggöra färdigställandet av nulägesanalysen. Komplettering skedde 

med viss sekundär data för att fastställa de sista aspekterna på nulägesanalysen och för att få 

överblick på hur kundordern har specificerats på den utvalda produkten. 

Alla källor har granskats kritiskt för att öka validiteten på arbetet och för att skapa en trovärdig 

forskningsstudie. Källorna granskades på ett sådant vis att deras relevans var tillämpbart på 

fallstudien. Andra faktorer som granskades vid en källa är de fyra kriterierna som nämnts i 

källkritiken. För att granska dessa fyra aspekterna och källan uppfyllt kraven, är det troligt en bra 

källa. 

I undersökningen har urvalet bestått av personer som var relevanta för den produkt som följdes, 

vilket innebar att ett bortfall gjordes på företaget när personer som inte är inblandade i 
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produktionslinan föll bort. Eftersom fallstudien har varit baserat på ett litet företag har de flesta 

på företaget varit delaktiga i fallstudien på något sätt. 
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3. Teori 

I detta kapitel kommer relevanta teorier att förklaras för att sedan kunna genomföra jämförelser 

mellan teorin och praktiken. Sist finner ni en utformad analysmodell som skall underlätta 

förståelsen för hur vi kommer analysera de olika teorierna. 

3.1 Lean Production 

Med Lean production menas att företagets resurser används effektivt och att fler resurser än vad 

som krävs för en effektiv produktion inte används. Detta är inte liktydigt med resursminimering, 

utan ett smart utnyttjande av resurserna i betydelsen effektiva resurser. Lean gäller företagets 

samtliga produktionsresurser, som maskiner och anläggningar, personal, insatsmaterial, kapital, 

tid, energi m.m. Lean används idag inom många verksamhetstyper som ett samlingsgrepp för 

olika slags förbättringsåtgärder och har därmed inte mycket gemensamt med den ursprungliga 

innebörden kopplad till produktivitetsrelationer. Både Olhager (2013) och Lumsden (2012) 

belyser att företag kan bli mer resurssnåla genom att följa fem steg: 

1. Specificera alltid värde utifrån kundens synpunkt, definiera värde från kundens 

synpunkt, värde på en viss produkt eller service, priset och tiden som det tar att leverera 

produkten. 

2.  Identifiera processerna som skapar värde i företaget. Värdeflöde definieras som 

mängden specifika aktiviteter som krävs för att ta en specifik produkt genom den interna 

värdekedjan. 

3. Balans mellan de olika värdehöjande produktionsstegen krävs för att skapa ett jämnt 

flöde. 

4. Skapa sug genom hela produktionen. Kör efter takt, vilket innebär att en taktbaserad 

plan används. 

5.  Sträva efter perfektion gällande kvalitet, typ av produkt samt kvantitet. Kaizen, arbeta 

med ständiga förbättringar och var inte rädd för förändringar i verksamheten om så krävs 

Dessa Lean-principer är användbara när det gäller att skapa en överblick av nuläget samt 

identifiera orsaker till långa ledtider. Att utgå från kundvärde ger en grund att stå på inför en 
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ledtidsreduktion i ett produktionssystem genom eliminering av slöserier(Olhager 2013; Lumsden 

2012). 

3.1.1 Värdeflödesanalys 

Ett värdeflöde är alla aktiviteter som sker i ett flöde, både värdeskapande och icke 

värdeskapande men som är nödvändiga för att kunna förädla en produkt. Det är hela 

tillverkningsprocessen, allt från råmaterial fram till dess att produkten är i kundens händer, även 

i produktutvecklingsfasen, från konceptstadiet till dess att en ny förbättrad produkt presenteras 

hos kunden (Rother & Shook 2004). Det huvudsakliga målet för ett företag är att genomföra ett 

målorienterat rationaliseringsarbete. Utmaningarna är således att bland annat få anpassa, omtolka 

och utveckla personliga och organisatoriska kompetenser för en systematisk och metodisk 

planering. Designa och genomföra för att nå upp till en hållbar förbättring av processer och 

värdeflöden (Kuhlang et al. 2014). Detta är ett mycket användbart verktyg som inriktar sig på 

flödet av material och information, samt ledtiden, över ett flertal processer(Olhager 2013). 

Enligt både Olhager (2013) och Kuhlang et al.( 2014) syftar värdeflödesanalysen till att se vilka 

steg i produktionssystemet som är värdeskapande och vilka steg som inte tillför produkten värde, 

men som ändå i dagsläget ses som nödvändiga. Det går ofta att dela in aktiviteter i någon av 

följande tre kategorier: 

 

 Värdeskapande aktiviteter 

 Icke-värdeskapande aktiviteter 

 Nödvändiga icke-värdeskapande aktiviteter 

Exempel på värdeskapande aktiviteter är bearbetning av råmaterial eller montering av 

halvfabrikat och detaljer. De värdeskapande aktiviteterna krävs för att produkten skall bli 

komplett. Till icke-värdeskapande aktiviteterna hör transport och lagring. Även tester betraktas 

som icke värdeskapande. Tester förlänger ledtiden och ökar kostnaden för produkten. Generellt 

sett är icke-värdeskapande aktiviteter sådana som förorsakar tids- och kostnadsförluster utan att 

tillföra värde. Den tredje kategorin omfattar aktiviteter som stöder en effektiv 

transformationsprocess för produkten. Aktiviteter som planering av inköp, produktion och 

leveranser samt prognostisering möjliggör att de direkta värdeskapande aktiviteterna kan utföras 
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på ett effektivt sätt. Av den anledningen brukar även informationsflödet kopplat till 

planeringsaktiviteter dras med i en värdeflödesanalys för att ge en större helhet tillsammans med 

de direkta produktnära aktiviteterna (Olhager 2013). 

3.1.2 Standardiserat arbetssätt 

Standardiserat arbetssätt är i nuläget det bästa arbetssätt ur kvalitets och effektivitetssynpunkt 

och som kan ske på ett säkert sätt, observera bästa arbetssättet i nuläget. Standard kan alltid 

förbättras och ska utmanas. För att nå bästa resultat i en monteringsverksamhet krävs att alla är 

delaktiga och bidrar med sin kunskap. Att i gruppen/teamet komma överens om ett gemensamt 

arbetssätt som medför att arbetet är säkert, ger felfria produkter samt utförs på ett sätt med 

minsta möjliga slöseri kallas för ”Standardiserat arbetssätt”. Hos Toyota är detta ett av de 

viktigaste arbetssätten för att ha en hög kvalitet i kombination med hög produktivitet (Frick 

2005). 

I västerländsk industri är det ofta en chef som är ansvarig för att upprätta, följa upp och förbättra 

standard. Det som går förlorat är personalens engagemang, att genom delaktighet hela tiden 

förbättra standard. Det finns ingen produktionstekniker som överträffar en van operatör i att 

beskriva det ”smartaste” arbetssättet. Därför är standardiserat arbetssätt en ledarfråga och inte en 

teknik fråga (Frick 2005). Ett av de Lean-verktyg som stärker teamwork kallas för 5S (sortera, 

strukturera, städa, standardisera, samt skapa en vana och självdisciplin). Detta är ett antal 

åtgärder för att eliminera slöseri som orsakar misstag, fel och personskador. I denna 

förbättringsmetod är det enligt många just det femte S:et ”skapa vana/självdisciplin, som är det 

svåraste. Det är det S:et som får de föregående s:en att fungera genom att det lägger vikten på 

den utbildning, de övningar och belöningar som behövs för att operatörerna ska känna sig 

motiverade att upprätthålla och ständigt förbättra arbetssätt och arbetsmiljö. Insatsen kräver en 

kombination av en engagerad ledning, lämplig utbildning och en kultur där det blir till en vana 

att stödja förbättringar, från verkstadsgolvet till verkställande ledningen (Liker 2009). 

3.1.3 Gå & se 

Genchi Genbutsu, eller gå och se, är en managementfilosofi instiftad av Toyota. Principen, som i 

sitt större sammanhang är en del av San Gen Shugi, handlar om att bygga en kontinuerligt 
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lärande organisation genom att vara närvarande, visuell och faktabaserad i sitt personliga 

ledarskap (Svanäng 2013). Förbättringar görs ofta efter att ett problem har upptäckts, därför 

krävs en full förståelse för problemet (Olhager 2013). Genchi Genbutsu säger till oss att basera 

våra beslut på fakta, snarare än information. Det handlar om att själv gå och samla in fakta om 

den process som ett beslut skall tas om. När detta utförs skall coachen dessutom passa på att vara 

bra mentor, både utmana och hjälpa för att utveckla organisationen (Svanäng 2013). Rother 

(2013) skriver att det inte går att lita på beräkningar av maskinkapaciteten för att identifiera den 

verkliga situationen. Den aktuella verkliga situationen skiljer sig ofta från insamlad 

datainformation. Det är därför viktigt att alltid ta beslut efter fakta om nuvarande tillstånd och 

inte använda föråldrad insamlad data (Rother 2013). 

3.1.4 Visuell styrning 

Visuell styrning är i en arbetsmiljö, någon form av kommunikationsanordning som med ett 

ögonkast ska göra det möjligt att se hur arbetet ska utföras och huruvida det avviker från ett 

standardiserade sättet (Liker 2009). Att förmedla budskap utan att behöva förklara det som ska 

förmedlas. Informationen från den visuella styrningen som sprids ska vara så pass tydlig att den 

som tar emot informationen kan tolka och förstå budskapet rätt genom att snabbt kasta ett öga på 

de visuella styrningsverktygen. Det kan med andra ord sammanfattas som ett verktyg för att 

säkerställa att genom enkla och tydliga signaler få personer att göra rätt saker på rätt sätt 

(Galsworth 2004). 

3.1.5 Eliminering av slöseri 

En viktig komponent inom Lean handlar om att minimera de icke-värdeskapande aktiviteter som 

finns längs värdeflödet, s.k. slöserier. Slöserier av olika slag leder till osäkerhet i materialflödet 

och onödiga kostnader för produkten eller tjänsten (Lumsden 2012). För att reducera onödigt 

långa ledtider från råmaterial till färdiga produkter krävs mycket mer än bara eliminera det 

slöseri som är uppenbart. Det är naturligtvis bra att bli medveten om alla former av slöseri som 

kan förekomma men utveckling av ett bättre framtida tillstånd kräver att grundorsakerna till 

slöseri elimineras(Rother & Shook 2004). 

Enligt Liker (2009) & Lumsden (2012) finns det 8 olika typer av slöserier: 
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1. Överproduktion - Produktion av komponenter som inte har någon efterfrågan vilket 

leder till slöseri genom överlager som förorsakar överbemanning och onödiga kostnader för 

lagerhållning och transporter. 

2. Väntetider - Att produkten ligger och väntar i produktion är slöseri. 

3. Transporter – att förflytta produkter i arbete långa vägar, skapa ineffektiva transporter 

eller flytta material, komponenter eller bearbetat gods in eller ut ur lager eller mellan processer.  

4. Överarbetning – ineffektiv bearbetning på grund av dåliga verktyg och dålig 

produktutformning, vilket skapar onödiga arbetsmoment och felaktigheter. Slöseri genereras vid 

framtagandet av produkter som antingen har för hög kvalitet eller för låg. 

5. Överlager – för mycket råmaterial, produkter i arbete (PIA) eller färdiga produkter som 

orsakar längre genomloppstid, inkurans, skadat gods, onödiga transport- och lagringskostnader 

samt förseningar. Överlager döljer också problem med dålig produktionsplanering, sena 

leveranser från leverantörer, felaktiga produkter, stillestånd samt ställtider. 

6. Onödiga arbetsmoment – alla slags onödiga rörelser som anställda gör under 

arbetsmomentet, leta eller sträcka sig efter komponenter, verktyg och så vidare. Att gå är också 

ett sorts slöseri. 

7. Defekter – produktion av defekta komponenter eller justeringar/reperationer är slöseri. 

8. Outnyttjad kreativitet hos de anställda. Den som inte engagerar sig i eller lyssnar på 

sina anställda förlorar tid, går miste om idéer, kompetens, förbättringar och tillfällen att lära.  

För att vidta relevanta metoder vid en ledtidsreduktion bör bakomliggande orsaker, i form av 

slöserier, identifieras. Värdeflödeskartläggning är ett verktyg som handlar om att kartlägga ett 

värdeflöde och utifrån kartläggningen identifiera slöserier (Liker 2009). 

3.2 Lean Kata 

Den första generationens Lean-forskare åkte till Toyota där de såg arbetssätt, metoder så som 5S, 

JIT, andon, kanban och så vidare. Företag i väst försökte kopiera och implementera detta men 

resultaten blev inte alls vad de hade hoppats på, inte i närheten av Toyotas imponerande resultat. 

Den andra generationens Lean-forskare som Jeff Liker och Steven Spear fokuserade på de 

underliggande faktorerna som ledarskap och managementprinciper. Toyota Kata eller 

förbättringskata får därmed räknas som den tredje generationens Lean-forskning. I Kata beskrivs 
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de intränade mönster eller arbetssätt som genomsyrar en självförbättrande organisation (Anhede 

& Hillberg 2014). 

Även om förhållanden förändras på ett oförutsägbart sätt kan en organisation alltid ha en metod, 

en Kata, för att hantera det. Detta är särskilt intressant i en värld som ständigt förändras i en allt 

snabbare takt. Metoden kopplar samman organisationen med aktuella omständigheter i världen 

men synkar även arbetsprocesserna inom organisationen så de förblir anpassade till yttre 

omständigheter. Istället för en princip som hjälper en person att ta ett beslut, göra ett val, så 

berättar Katan hur du ska genomföra det (Rother 2013). Kata kan inte beskrivas som en kultur 

eller en metod utan helt enkelt som mönster, rutiner eller beteenden som alla använder och tränas 

i. Rutiner som blir ett systematiskt sätt att utveckla, anpassa och förbättra verksamheten. Kata 

tränar kreativt arbete och brukar delas upp i förbättringskata och coachingkata (Anhede & 

Hillberg 2014). 

PDCA-cykeln är basen i Kata, detta är ett vetenskapligt och systematiskt tillvägagångssätt till 

förbättringsarbete. Om förbättringsarbete tänker de flesta på avvikelser och problem. Kata har 

istället sin utgångspunkt i utmaningar, där ingen vet hur det skall vara och där det inte finns en 

standard att utgå ifrån. Förbättringsarbetet rör sig istället på okänt territorium, där det saknas 

kunskap. Kata skapar trygghet genom rutiner och beteenden för experiment i små steg och med 

en tydlig riktning (Anhede & Hillberg 2014). 

3.2.1 Förbättringskata 

Utgångspunkten är att skapa en tillräckligt konkret utmaning, till exempel från en 

värdeflödeskartläggning. Grunden i förbättringskatan är att ha ett måltillstånd som ligger i linje 

med utmaningen. Att beskriva måltillståndet är mycket mer än att sätta mål. Måltillståndet 

beskriver ett tillstånd, det vill säga hur det skall fungera. Måltillståndet är utgångspunkten för att 

identifiera hinder och genomföra experiment med små PDCA-cykler för att lära samt eliminera 

hinder ett efter ett. Arbetet och experimenten blir väldigt konkreta och fokuserar på ta steg för 

steg, mot vårt måltillstånd och i riktning mot vår utmaning och vision. Med förbättringskatan 

kommer arbetet helt ifrån långa aktivitetslistor, komplicerade prioriteringar eller listor med 

slöserier (Rother 2013). Plan i PDCA blir ett antagande som genom Do genomför, i Check 

utvärderas detta och i Act implementerar eller drivs en ny PDCA-cykel om förväntat resultat inte 
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uppnåddes. Viktigast är lärandet, även om inte antagandet uppnås eller misstag görs, är arbetet 

på rätt väg så länge kunskapen utvecklas. Risken att misslyckas är liten eftersom många små steg 

tagits och lärandet blir maximalt eftersom arbetet utvärderars efter varje litet steg(Anhede & 

Hillberg 2014). De nya slutsatserna läggs till den befintliga kunskapen. Innan arbetet med Kata 

kan dra igång är det viktigt att göra en del förberedande arbete. Till att börja med bör 

organisationen sätta upp en vision (Reverol 2012). 

 

Figur 1. Förbättringsbanan 1. (Rother 2015) 

3.2.2 Vision & utmaning 

Det blir allt viktigare för företag att ha en vision, som fungerar och inspirerar både internt och 

externt. Visionen ska lyfta fram affärsidén, företagets kärna, på ett heltäckande och 

komprimerande sätt. Främst ska den lyfta fram syftet med varför hela verksamheten existerar. 

Den ska även på ett engagerande, stimulerande och generativt sätt få medarbetarna och kunder 

agera utifrån den. Därmed måste visionen vara överens med de värderingar som medarbetarna 

har (Kukkurainen et al. 2012). Det är när verksamhetens grundares personlighet översätts i en 

vision som företaget kan behålla det unika som gjort det framgångsrikt (PWC 2008) Visionen 

ska vara som en guide, se till att verksamheten går från en punkt till en annan, att rätt beslut har 

tagits och att verksamheten når upp till sina mål (Lucas 1998). Eftersom visionen befinner sig 

långt fram i tiden, blir riktningen oklar. Visionen bryts därför i olika utmaningar för att 

verksamheter lättare ska kunna se riktningen mot visionen. En utmaning sätts en i taget som 
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sedan skall uppnås efter 1-3 år (Rother 2013). Utmaningen representerar alltså visionen på ett 

kortare tidsintervall (Reverol 2012). 

3.2.3 Måltillstånd 

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan ett ”mål” och ett ”måltillstånd”. Ett mål är ett resultat 

vilket ofta mäts i siffror. Ett måltillstånd o andra hand förklarar i detalj hur processen skall 

fungerar efter förbättringen (Reverol 2012). 

Meningen med att studera nuläget, är att erhålla de fakta och data som krävs för att upprätta 

beskrivande och mätbara måltillstånd i riktning mot utmaningen och visionen. Det är viktigt att 

ha ett måltillstånd för att kunna jobba med processförbättring och ledning på ett effektivt sätt. 

Detta säkerhetsställer att medarbetarnas ansträngningar fokuseras på faktiska behov snarare än 

på olika idéer och åsikter om vad de skulle kunna göra. Ett måltillstånd beskriver ett önskat 

framtida tillstånd. Det besvarar frågor som dessa: 

 Hur bör den här processen fungera 

 Vad är det avsedda normala mönstret 

 Vilken situation vill vi ha vid en viss framtida tidpunkt? 

 Var måste vi vara 

Ett måltillstånd beskriver ett tillstånd som ska uppnås någon gång i framtiden, på vägen mot en 

mer långsiktig vision. Det är viktigt att måltillståndet beskriver just hur det önskade tillståndet 

ser ut men inte vägen dit. Ett misstag som många gör är att lägga in motåtgärder i måltillståndet. 

Detta försämrar förbättringskatans funktion eftersom det kommer störa förbättringsarbetet i ett 

senare skede. Först måste måltillståndet beskriva vart processen vill komma. Sedan blir 

motåtgärder något som utvecklas vid behov för att nå upp till måltillståndet. När måltillståndet är 

färdigställt används det effektiva experimenterings-verktyget PDCA-cykeln för att ta sig mot 

måltillståndet(Rother 2013). 
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Figur 2. förbättringsbanan 2. (Rother 2015) 

3.2.4 PDCA-cykeln & hinderlista 

PDCA-cykeln är ett strukturerat angreppsätt för att angripa kvalitetsproblem och åstadkomma 

kvalitetsförbättringar. PDCA står för Plan, Do, Check, Act. Innan PDCA-cykeln kan starta 

behövs ett ordentligt grepp om situationen. Genom att gå och se problemet, Genchi genbutsu, 

och kritiskt utvärdera processer, arbetssätt, och flöden (Olhager 2013). Eftersom det kan vara 

svårt att se och förutsäga vägen mot måltillståndet, kan det vara lämpligt att experimentera sig 

fram. Detta är den vetenskapliga metoden, som består av att bilda antagande och sedan testa dem 

med information som genom direkta observationer införskaffas. Med hjälp av hinderlistan kan 

hinder utvärderas på ett enkelt sätt och hjälpa till i bedömningen om ett experiment är lyckat 

eller inte. Metoden eller experimentstegen sammanfattas i den välkända PDCA-cykeln (Rother 

2013): 

1. Plan- Definiera och förstå gapet mellan nuvarande och framtida, önskvärda tillstånd.  

2. Do – genomför förbättringsåtgärderna, gärna i en pilotstudie. 

3. Check – utvärdera pilotinstallationens resultat. Analysera resultat-effekter och mått. Ta 

ställning till möjlig fullskaleinstallation och eventuella modifieringar. 
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4. Act – standardisera och stabilisera det som fungerar, eller börja om med PDCA- cykeln 

igen (Olhager 2013). 

Det är vanligt att verksamheter sätter upp planer på hur de ska nå upp till sina måltillstånd. Men 

verkligheten är varken linjär eller förutsägbar troligtvis för att detta ska vara ett effektivt sätt att 

uppnå måltillståndet. Istället är det mer effektivt att ta små, snabba steg och lära sig och justera 

längs vägen. Genom att ta små steg blir det lättare att urskilja de resultat som uppkommer vid 

experimenterandet samt att förstå hur resultatet påverkar processen. Vid förstora experiment blir 

det svårt att skilja på vad som påverkar vad. Samtidigt om resultatet inte visar sig komma närmre 

måltillståndet blir detta lättare att korrigera med hjälp av små steg (Rother 2015). 

3.2.5 Coachningskata  

Precis som i sport och musik behövs det någon som är erfaren att observera och kan korrigera så 

det blir rätt. Någon som kan se vad som är rätt och fel och kan hjälpa eleven träna upp ett nytt 

beteende. Utan coaching är det lätt att träningen går åt fel håll och blir ineffektiv. När 

förbättringskatan väl har lärts in, utvecklar coachingkatan färdigheten att som ledare vidarutbilda 

förbättringskatan till de andra medarbetarna(Rother 2013). Kata handlar om att utveckla 

människor, inte bara lösa och undanröja problem utan fokus ligger på att träna medarbetarnas 

förmåga att experimentera, bygga ny kunskap och tänka kreativt. Genom att ställa frågor efter ett 

speciellt mönster skapar coachingkatan trygghet för såväl coachen som för den som lär sig. 

Coachningen bör endast utövas mellan två personer och inte i en grupp. Detta eftersom syftet är 

att låta den som lär sig dra egna slutsatser, under coachens guidning Utan coachning är det lätt 

att bryta mönstren och frångå rutinerna. Att skapa nya beteenden kräver praktiskt träning och 

coachning varje dag (Anhede & Hillberg 2014). 
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3.3 Analysmodell 

Analysmodellen är baserad på den teoretiska delen av studien. Med hjälp av modellens fem steg 

har undersökningsfrågan kunnat besvaras. 
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4. Empiri 1 

I denna del av fallstudien kommer en presentation av företaget som studien har genomförts på, 

samt en introduktion av kunden. Efter denna del kommer empirin analyseras innan experimenten 

introduceras. Tillvägagångssättet vid insamlandet av empiriska data har utförts med hjälp av 

olika observationer som intervjuer, tidsinsamling och kundvisiter i form av gå och se. 

4.1 LKM AB 

Fallstudien är utförd på ett företag som förkortat heter LKM AB, företaget ligger placerat i 

Lagan som är en liten ort utanför Ljungby. I Lagan har de sin enda fabrik på 1350 kvadratmeter. 

Företaget köptes upp år 2007 och var då redan en befintlig industriell verksamhet. Sedan 

uppköpet har företaget vuxit och gått ifrån att vara 14 anställda till hela 21 anställda i dagsläget. 

Företaget producerar olika former av kablage, allt ifrån de enklaste kablarna till de mer 

komplexa kablagemonteringarna. I dagsläget har de många kunder inom många olika områden så 

som vitvaru-, medicintekniska-, transport- och värmebranschen. 

4.2 Lean-arbetet hos LKM AB 

När Vd:n på företaget genomförde kalkyler över hur verksamheten på LKM AB gick, kom han 

till en insikt att de hade ostabila processer. Vd:n ville försöka stabilisera dessa processer genom 

att införa standardiserade arbetssätt på företaget, vilket gjorde att företaget började intressera sig 

för Lean-arbete. Deras tidigare försök till effektiviseringsarbete har inte varit speciellt lyckade på 

grund av att de endast har fokuserat på att ta tag i problemen allt eftersom de uppstått, men inte 

hanterat problemen långsiktigt. 

Det som LKM AB vill uppnå med Lean-arbetet är att hitta en metod som kommer att förbättra 

processerna och förenkla arbetet både för personalen och hela verksamheten. De vill förkorta 

ledtiderna för att kunna gå från order till leverans snabbare. De vill kunna uppnå att materialet 

skall föras fram till rätt process, arbetssätten skall fungera och kunna minska deras lager. 

Under senare år har de allt mer fått upp ögonen för Lean och dess olika metoder. Företaget har 

påbörjat att använda sig av vissa av dessa redskap. Ett försök till att implementera 5S verktyget 
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utfördes, men resultatet blev inte lyckat. Detta på grund av att motivation och viljan inte riktigt 

fanns där. Pågående projekt idag är införandet av ett supermarket, detta uppskattar Sam 

Johansson kommer ta dem allt ifrån en till en och en halv månad innan systemet fungerar för 

företaget. 

I december 2013 anställde LKM AB en man under en månads tid, för att hjälpa dem komma 

igång med Lean-arbetet. Det han gjorde var att etablera en värdeflödesanalys över fabriken, för 

att sedan lägga fokus på den visuella styrningen och uppstruktureringen av fabriken. Den 

visuella styrningen sker i form av morgonmöten där det är en dialog med arbetarna och 

ledningen för att brister och fel skall komma till ytan så att dessa snabbt skall kunna åtgärdas. 

Det är också en dialog för att se hur det går med de ordrar som finns i produktionen och för att få 

en överblick på hur dagsläget är i hela produktionen. När den inhyrda personen slutade, föll 

konceptet med uppbyggnaden av arbetsplatsen, men morgonmötena existerar fortfarande. Dessa 

tycker Vd:n har lett till att det är mycket lugnare i produktionen. Företaget har fortfarande 

ungefär samma omsättning trots mindre folk. Under Lean-arbetet var medarbetarna involverade, 

främst vid morgonmötena eftersom det är obligatorisk närvaro på dessa. 

Företaget har under det senaste året gått med i ett Lean-nätverk som finns i Ljungby. Detta Lean-

nätverk består av 12-15 företag som tillsammans strävar efter att få ett bättre Lean-arbete. 

Samarbetet går ut på att företagen åker på besök hos varandra för att kunna ta del av varandras 

Lean-arbete, som skall ge dem inspiration av hur arbetet skulle kunna ske i den egna fabriken. 

LKM AB har under ca.1 års tid haft ett samarbete med en av deras större kunder Tylö för att 

förbättra flödet av kommunikationen och materialet mellan Lagan och Tylö. Detta samarbete har 

gått lite upp och ner, vilket gjorde att linan valdes för att skapa ett bättre materialflöde till Tylö. 

4.3 Tylö 

Tylö är världsledande inom tillverkning av bastu, dusch och ångbad mm, för både privata och 

professionella användare. De har sedan 1950-talet arbetat med att utveckla, tillverka samt 

marknadsföra kvalitetsprodukter som främjar avkoppling, njutning och badglädje. Exporten står 

för 75 % av försäljningen och produkterna säljs till över 80 länder. 
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4.3.1 Tylö bakgrund 

Ett resurssnålt värdeflöde utgår ifrån kunden, både den interna och externa (Rother & Shook 

2004). Tylö har sin verksamhet i Halmstad och det är produktionslinan som går till dem som 

skall undersökas. En bra början blir därmed att titta på Tylö:s förutsättningar för att få en 

förståelse över hur deras produktion ser ut. Företaget kontaktades och ett besök bokades in. 

Innan besöket bestämdes det att artikel 67106400 skulle undersökas eftersom den går 

regelbundet, vilket skulle förenkla examensarbetet. 

4.3.2 Lean-arbetet på Tylö  

På kundbesöket hos Tylö, gav en produktionstekniker rundvandringen av fabriken samtidigt som 

han berättade om deras verksamhet.  Under besöket i Halmstad kom det fram att idag består 

deras tillverkning till största del av manuellt arbete, där en del av avdelningarna har börjat jobba 

med automation av produktionen. Stora delar av tillverkningen är kvar i gamla 

tillverkningstraditioner, men produktionen är mitt uppe i en utveckling av nya tankesätt, tekniker 

och flödesoptimeringar.  Detta är en del av Tylö:s vision att de ska leda utvecklingen inom 

kvalitet och utveckling. Produktionsteknikern var noga med att påpeka att det är viktigt att hitta 

ett arbetssätt som passar Tylö och att det även är viktigt att involvera de anställda och få dem att 

inse vikten av effektiviseringen. Tylö vill skapa ett jämnare flöde i produktionen, detta genom att 

effektivisera logistiken. Det görs bland annat genom samkommunikation mellan de olika 

avdelningarna. För artikeln som undersökningen baseras på har Tylö utvecklat en ny 

monteringsstation. Tanken är att montören endast ska behöva koncentrera sig på just 

monteringen och andra ska se till att det alltid finns delar vid monteringsstationen. Inom en snar 

framtid kommer Tylö även att introducera ett materialtåg, som kommer föra ut materialet ifrån 

inkommande leverans direkt ut till produktionen. Dessa nya Lean-förbättringar hos Tylö gör att 

de vill ha en bättre packningslayout på de produkter som levereras till dem. Eftersom en bättre 

förpackningslayout skulle underlätta arbetet samt reducera ankomstkontrollen. Det är därför en 

viktig del att LKM AB anpassar sin packningslayout så det bättre passar Tylö och deras nya 

arbetssätt. 
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Figur 3. Tylö:s nya monteringsstation. 

4.3.3 Tylö:s önskemål till LKM AB 

Vid besöket etablerades några av Tylö:s önskemål vilket företaget vill att verksamheten ska 

jobba med. Dessa önskemål skulle ge ett ökat värdeskapande arbete åt Tylö, men även en bra 

grund åt LKM:s effektiviseringsarbete. De kundkrav Tylö har upprättat till LKM är: 

 

1. Kommunikationen- Feedback skall upprättas så att en direkt kommunikation utförs mellan två 

operatörer på de olika verksamheterna för att lättare kunna undvika och hantera problem när de 

uppstår. 

2. Märkning av artiklarna- Märk kablarna så att det blir enkelt att identifiera rätt sort. 

3. Skapa en visuell packningslayout- Genom att packa artiklarna på ett mer visuellt sätt hade det 

underlättat vid ankommande leveranser till Tylö, eftersom detta hade reducerat deras kontrolltid. 
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4.4 Lean Kata 

Här beskrivs hur Lean Kata används vid förbättringsarbetet 

4.4.1 Vision & utmaning 

LKM AB upprättade vid årsskiftet en ny vision för företaget och den lyder på följande vis: 

Att bli ett framstående och känt kablageföretag inom norden genom att: 

- Skapa mervärde för kunder inom vårt segment. 

- Driva kvalité, produktionsutveckling, Lean och utveckling med samarbete i nätverk. 

Detta är deras nya vision som ligger endast ett år fram i tiden, där de beräknar att ha uppnått 

denna till den 1/7-2016. För att nå visionen ska företaget arbeta med att strukturera upp 

hemsidan.  Företaget ska även ordna broschyrer så de lättare kan marknadsföra sig på mässor 

och vid andra tillfällen.  

LKM AB har en utmaning som de har arbetat med under de senaste åren, den lyder: 

- Att lyckas få 3-5 nya kunder varje år. 

Med arbetet mot den nya visionen hoppas LKM AB att de lättare skall kunna uppfylla den 

utmaningen. 

4.4.2 Nulägesanalys av produktionslinan 

För att skapa en bättre överblick över artikelns flöde genom fabriken gjordes en nulägesanalys av 

produktionsflödet för den utvalda produkten. Kartläggningen började med en snabb vandring 

genom fabriken, där en kort information gavs om hur artikeln rör sig och genom vilka 

operationer artikeln går igenom. 

Detta gav en bra överblick till när mätningarna på processnivå påbörjades. Mätningarna började 

vid paketeringen, vilket valdes för att vara så nära kundens behov som möjligt. Tanken är att 

processen ska ange takten för alla processer uppströms. Mätningarna gav resultat i form av 

cykeltid, ställtid och antal operatörer. När mätningarna var färdiga i en process, fortsatte arbetet 
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på liknande sätt uppström på de andra operationerna. Ordningen på mätningarna blev först 

paketering, montering, märkning och sist kap- och stiftmaskinen. 

Vid mätningarna användes samma mätinstrument till alla processerna, vilket var en Samsung s5. 

Telefonen användes som ett tidtagarur för att kunna mäta den värdeskapande- och icke-

värdeskapande tid i processen. Den värdeskapande tiden är den tid produkten förädlas, vilket 

innebär att den icke-värdeskapande tiden är den tid som produkten inte förädlas. Dessa 

mätningar gjordes i form av observationer av de olika operatörerna på stationerna, ibland var det 

samma operatör på flera stationer, vilket kan variera beroende på sysselsättningsgraden i 

fabriken. Alla mätningar antecknades ner i värde-skapande och icke-värdeskapande tid och 

sammanställdes i en nulägesanalys i form av cykeltider, ställtider och antalet operatörer se bilaga 

1. 

4.4.3 Måltillstånd & parkeringshinder 

I samråd med VD, produktionsledare och handledare från universitetet bestämdes det att ett 

måltillstånd på packningen skall uppföras. Med hjälp av måltillståndsblanketten beskrivs 

dagsläget av packningen samt vart projektet skall vara inom en månad. Detta verktyg användes 

för att på ett enkelt sätt förklara nuläget samt hur det framtida läget skall se ut. Målen 

strukturerades upp i samråd med handledaren ifrån skolan. Det första målet som strukturerades 

var att gå ifrån fyra pallar till en pall, detta för att vid besöket hos Tylö, berättade de om 

materialtågen som skall införas inom en snar framtid. Genom att packa ordern på en pall, 

kommer det underlätta hanteringen för Tylö nu och i framtiden, vilket bidrog till att detta 

formulerades till ett första måltillstånd. Vid vidare bearbetning av dessa mål hölls kundkraven i 

åtanke, där Tylö ville ha en mer visuell packningslayout för att kunna minska sin kontrolltid, 

detta blev därför andra målet i fallstudien. Det tredje och sista målet blev att minska 

packningstiden i det egna företaget, eftersom LKM AB vill effektivisera sig och få kortare 

genomloppstider. 
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Figur 4. Måltillståndsblankett. 

I figur 4 visas måltillståndsblanketten, på den vänstra sidan förklaras nuläget av de delar som 

skall förbättras och på den högra sidan beskrivs måltillståndet som skall uppfyllas. Det står även 

förklarat inom vilken tidsram projektet skall vara färdigt. För tillfället har LKM AB vid 

avgående leverans 4 stycken pallar, dessa skall skickas med 60 stycken kabelsatser i varje pall. 

Det tar i dagsläget 31 minuter för LKM AB att packa ihop artiklarna så de blir klara för leverans, 

samtidigt som Tylö har en leveranskontroll på 30-40 minuter. Inom en månad skall dessa 

reduceras ner till en pall. Packning och leveransförberedelserna skall minskas med 30 % till 22 

minuter samt att kontrolltiden hos Tylö skall minskas med 50 % till 15-20 minuter. 

När ett måltillstånd är upprättat är nästa steg att fylla i en pakeringshinder blankett, se figur 5 

nedan. 
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Figur 5. Parkeringshinder med prioriteringsruta. Innan experiment. 

Blanketten användess för att se vilka hinder som finns inför, under och efter experimenten är 

utförda. Genom att fylla i blanketten blir det lättare att hålla reda på vilka hinder som uppstår 

under experimentets gång och om dessa har försvunnit eller inte. Alla hindren utvärderas och 

bedöms enligt en prioteringsruta se bilaga 3. En bedömning utförs för att bestämma vilken 

svårighetsgrad de olika hindren har. 
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5. Analys 1 

I denna del kommer en jämförelse mellan teorin och empiri, på föregående empiristycke. 

5.1 Lean-arbete hos LKM AB 

Att i gruppen/teamet komma överens om ett gemensamt arbetssätt som medför att arbetet är 

säkert, ger felfria produkter samt utförs på ett sätt med minsta möjliga slöseri kallas för 

”Standardiserat arbetssätt”. Vd:n på LKM AB genomförde kalkyler över hur verksamheten gick, 

det han kom fram till var att de hade ostabila processer. Vd:n på LKM AB ville därför försöka 

stabilisera dessa genom att införa standardiserade arbetssätt på företaget. Enligt Frick (2005) är 

det i västerländsk industri ofta en chef som är ansvarig för att upprätta, följa upp och förbättra 

standarden. Det som förloras är personalens engagemang och genom delaktighet hela tiden 

förbättra standarden. Det finns ingen produktionstekniker som överträffar en van operatör i att 

beskriva det ”smartaste” arbetssättet. Därför är standardiserat arbetssätt en ledarfråga och inte en 

teknisk fråga. LKM AB är ett typiskt västerländskt företag där det är chefen som har hela 

ansvaret för att effektivisering sker. Vd:n på LKM AB innehar det totala ansvaret för 

effektivisering och han berättade att deras tidigare försök till effektiviseringsarbete inte har 

lyckats speciellt bra, eftersom de fokuserat på att ta tag i problemen när de uppkommer. 

Ett av de Lean-verktyg som stärker samspelet i gruppen kallas för 5S (sortera, strukturera, städa, 

standardisera, skapa en vana och självdisciplin). Detta är ett antal åtgärder för att eliminera 

slöseri som orsakar misstag, fel och personskador (Liker 2009). Enligt Vd:n på LKM AB har de 

under senare år fått upp ögonen för Lean och dess olika metoder. Företaget har börjat försöka 

använda sig av vissa av redskapen. Ett försök till att implementera 5S-verktyget utfördes, men 

resultatet blev inte lyckat. Detta på grund av att motivation och viljan inte riktigt fanns där. 

Enligt Liker (2009) är det just det femte S:et ”skapa vana/självdisciplin”, som är det svåraste. 

Det är det S:et som får de föregående s:en att fungera genom att det lägger vikten på den 

utbildning, de övningar och belöningar som behövs för att operatörerna ska känna sig motiverade 

att upprätthålla och ständigt förbättra arbetssätt och arbetsmiljö. Denna insats kräver en 

kombination av en engagerad ledning, lämplig utbildning och en kultur där det blir till en vana 

att stödja förbättringar, från verkstadsgolvet till verkställande ledningen. 
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Vd:n berättade att det de vill uppnå med Lean-arbetet är att hitta en metod som kommer att 

förbättra deras processer i verksamheten, förenkla arbetet både för personalen och hela 

verksamheten. De vill gå från order till leverans snabbare, genom att helt enkelt förkorta 

ledtiderna, samt att materialet skall föras fram till rätt process, arbetssätten skall fungera och de 

vill ha minskade lager. Enligt Olhager (2013) innebär Lean production att företagets resurser 

används effektivt och att fler resurser än vad som krävs för en effektiv produktion inte används. 

Detta är inte liktydigt med resursminimering, utan ett smart utnyttjande av resurserna i 

betydelsen effektiva resurser. Lean gäller företagets samtliga produktionsresurser, som maskiner 

och anläggningar, personal, insatsmaterial, kapital, tid, energi m.m. 

Både Olhager (2013) & Lumsden (2012) belyser att företag kan bli mer resurssnåla genom att 

följa fem steg som finns omnämnda i teorin.  

Dessa Lean-principer är användbara när det gäller att skapa en överblick av nuläget samt 

identifiera orsaker till långa ledtider. Att utgå från kundvärde ger en grund att stå på inför en 

ledtidsreduktion i ett produktionssystem genom eliminering av sölerier. 

Under det senaste året har företaget varit med i ett Lean-nätverk som finns i Ljungby. Detta 

Lean-nätverk består av 12-15 företag som tillsammans strävar efter att få ett bättre Lean-arbete. 

Samarbetet går ut på att företagen åker på besök hos varandra, för att kunna ta del av deras Lean-

arbete, som skall ge dem inspiration av hur arbetet skulle kunna ske i den egna fabriken. I 

december 2013 anställde LKM AB en inhyrd person för att hjälpa dem etablera en 

värdeflödesanalys över fabriken, för att sedan lägga fokus på den visuella styrningen och 

uppstruktureringen av fabriken. 

Visuell styrning handlar om att förmedla ett budskap utan att behöva förklara det som skall 

förmedlas. Informationen skall vara tydlig så att de personer informationen riktas till förstår 

budskapet och kan tolka den rätt genom att endast kast en blick på det visuella verktyget. Det är 

ett verktyg som säkerhetsställer genom enkla och tydliga signaler att personer utför saker på rätt 

sätt (Galsworth 1997). 

Vd:n på LKM AB berättade att den visuella styrningen på företaget sker i form av morgonmöten 

där det hålls en dialog med arbetarna och ledningen för att brister och fel skall komma till ytan 

för en snabb åtgärd skall kunna utföras. Det är också en dialog för att se hur det går med de 
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orderna som finns i produktionen och för att få en överblick på hur dagsläget är i hela 

produktionen. De har inte lyckats med att få ett effektivt visuellt system som tydligt, snabbt och 

enkelt berättar hur det går i verksamheten samt vad alla skall göra. Vd:n berättade att när Lean-

personen hade lämnat företaget föll konceptet med uppbyggnaden av arbetsplatsen, men 

morgonmötena existerar fortfarande och dessa tycker Det har lett till att det är lugnare i 

produktionen.  

5.2 Kundanpassning till Tylö 

Vd:n berättade att LKM AB har under ca.1 års tid haft ett samarbete med en av deras större 

kunder Tylö för att förbättra flödet av kommunikationen och materialet mellan Lagan och Tylö. 

Detta samarbete har gått lite upp och ner, vilket gjorde att detta flöde valdes för examensarbetet 

för att skapa ett bättre materialflöde till Tylö. Enligt teorin utgår ett resurssnålt värdeflöde från 

kunden vid sammanlänkning av alla processer, från produktens slutanvändare och uppströms till 

råmaterial, i ett jämnt flöde utan omvägar. Ett flöde som ger den kortaste ledtiden, den högsta 

kvaliteten och den lägsta totala kostnaden. En viktig komponent inom Lean handlar om att 

minimera de icke-värdeskapande aktiviteter som finns längs värdeflödet, s.k. slöserier. Slöserier 

av olika slag leder till osäkerhet i materialflödet och onödiga kostnader för produkten eller 

tjänsten (Lumsden 2012). För att reducera onödigt långa ledtider från råmaterial till färdiga 

produkter krävs mycket mer än bara eliminera det slöseri som är uppenbart. Det är naturligtvis 

bra att bli medveten om alla former av slöseri som kan förekomma men utveckling av ett bättre 

framtida tillstånd kräver att grundorsakerna till slöseri elimineras (Rother & Shook 2004). 

Tylö:s verksamhet är belagd i Halmstad och det är detta produktionsflödet som har undersökts i 

fallstudien. Det första som utfördes var att undersöka Tylö:s förutsättningar för att få en 

förståelse över hur deras produktion ser ut. Produktionsteknikern på Tylö var vår guide och han 

berättade under ett besök hos dem att idag består tillverkningen till största del av manuellt arbete, 

där en del av avdelningarna har börjat jobba med automation av produktionen. Stora delar av 

tillverkningen är kvar i gamla tillverkningstraditioner, men produktionen är mitt uppe i en 

utveckling av nya tankesätt, tekniker och flödesoptimeringar. Detta är en del av Tylö:s vision, att 

de ska leda utvecklingen inom kvalitet och utveckling. Produktionsteknikern var noga med att 

påpeka att det är viktigt för dem att hitta ett arbetssätt som passar Tylö, det är även viktigt att 
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involvera de anställda och få dem att inse vikten av effektiviseringen. Tylö vill skapa ett jämnare 

flöde i produktionen, detta genom att effektivisera logistiken. 

Tylö har utvecklat en ny monteringsstation. Tanken är att montören endast ska behöva 

koncentrera sig på just monteringen och andra ska se till att det alltid finns delar vid 

monteringsstationen. Vid den gamla monteringsstationen fanns material till flera olika 

monteringsoperationer samtidigt. Dessa var utspridda på flera olika pallar som i sin tur var 

utspridda runt monteringsbänken. Nu med den nya monteringsstationen har operatören allt 

material inom räckhåll och behöver enbart koncentrera sig på monteringen. Istället får en annan 

operatör se till att det hela tiden finns rätt material tillgänglig. På detta sätt elimineras en mängd 

av de slöserier som operatören behövde göra vid den gamla monteringsstationen. Detta stämmer 

bra överens med teorin, som enligt Liker (2009) & Lumsden (2012) finns det 8 olika typer av 

slöserier se tidigare i teori. 

Vid detta besök upprättades några av Tylö:s önskemål. Dessa önskemål skulle ge ett ökat 

värdeskapande arbete åt Tylö, men även en bra grund åt LKM:s effektiviseringsarbete. 

Kundkraven var följande: 

1. Kommunikationen- Feedback skall upprättas så att en direkt kommunikation utförs mellan två 

operatörer från de båda verksamheterna, detta för att lättare kunna undvika och hantera problem 

när de uppstår. 

2. Märkning av artiklarna- Märk kablarna så det blir enkelt att identifiera rätt sort. 

3. Skapa en visuellare packningslayout- Genom att packa artiklarna på ett mer visuellt sätt hade 

det underlättat i Tylö:s ankommande leveranser och reducerat deras kontrolltid. 

5.3 Lean Kata 

Enligt Rother (2013),ska en organisation alltid ha en metod, en Kata, för att hantera 

oförutsägbara förändringar. Detta är särskilt intressant i en värld som ständigt förändras i en allt 

snabbare takt. Metoden kopplar samman organisationen med aktuella omständigheter i världen 

men synkar även arbetsprocesserna inom organisationen så de förblir anpassade till yttre 

omständigheter. Istället för en princip som hjälper att ta ett beslut, göra ett val, berättar Katan hur 
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det ska genomföras. Kata kan inte beskrivas som en kultur eller en metod utan helt enkelt som 

mönster, rutiner eller beteenden som alla använder och tränas i. Rutiner som blir ett systematiskt 

sätt att utveckla, anpassa och förbättra verksamheten. Kata tränar kreativt arbete och brukar delas 

upp i förbättringskata och coachingkata. Innan arbetet med Kata kan börja är det viktigt att göra 

en del förberedande arbete. Till att börja med bör organisationen sätta upp en vision (Reverol 

2012). 

5.3.1 Vision & utmaning 

Vd:n på LKM AB berättade att i årsskiftet skapades en ny vision för företaget som ligger ett år 

fram i tiden och lyder: 

Att bli framstående och känt kablageföretag inom norden genom att: 

– Skapa mervärde för kunder inom vårt segment. 

– Driva kvalité, produktionsutveckling, Lean och utveckling med samarbete i nätverk. 

För att kunna nå visionen ska företaget arbeta med att strukturera upp hemsidan. Företaget ska 

även ordna broschyrer så de lättare kan marknadsföra sig på mässor och vid andra tillfällen. 

Enligt teorin blir det allt viktigare för företag att ha en vision, som fungerar och inspirerar både 

internt och externt. Visionen ska lyfta fram affärsidén, företagets kärna, på ett heltäckande och 

komprimerande sätt. Främst ska den lyfta fram syftet med varför hela verksamheten existerar. 

Den ska även på ett engagerande, stimulerande och generativt sätt få medarbetarna och kunder 

agera utifrån den. Därmed måste visionen vara överens med de värderingar som medarbetarna 

har. Eftersom visionen befinner sig långt fram i tiden, blir riktningen oklar. Visionen bryts därför 

i olika utmaningar för att verksamheter lättare ska kunna se riktningen mot visionen. En 

utmaning sätts en i taget som sedan skall uppnås efter 1-3 år.  (Rother 2013). Utmaningen 

representerar alltså visionen på ett kortare tidsintervall. Vd:n, förklarade att LKM AB har en 

utmaning som de har arbetat med under de senaste åren, den lyder: 

- Att lyckas få 3-5 nya kunder varje år. 

Med arbetet mot den nya visionen hoppas LKM AB att de lättare skall kunna uppfylla den 

utmaningen. 
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5.3.2 Måltillstånd & parkeringshinder 

Enligt teorin är det viktigt att lägga upp strategier och utveckla planer på processnivå för att 

verksamheterna ska nå upp till utmaningen, detta i form av måltillstånd. Att ha ett måltillstånd är 

viktigt för att kunna jobba med processförbättring och ledning på ett effektivt sätt. Detta 

säkerhetsställer att medarbetarnas ansträngningar fokuseras på faktiska behov snarare än på olika 

idéer och åsikter om vad de skulle kunna göra. Måltillståndet utvecklas ur ett detaljerat grepp om 

den nuvarande situationen, genom direkt observation och analys, knutet till en förståelse av rätt 

riktning mot utmaningen och visionen. Ett måltillstånd beskriver ett önskat framtida tillstånd. 

Det besvarar frågor som dessa: 

- Hur bör den här processen fungera 

- Vad är det avsedda normala mönstret 

- Vilken situation vill vi ha vid en viss framtida tidpunkt? 

- Var måste vi vara 

Ett måltillstånd beskriver ett tillstånd som ska uppnås någon gång i framtiden, på vägen mot en 

mer långsiktig vision (Rother 2013). I samråd mellan VD, produktionsledare och handledare från 

universitetet bestämdes det att ett måltillstånd på packningen skulle utföras. Det är den process 

som är närmast kunden och det är i den processen kundkraven kan uppfyllas innan ordern 

levereras till kund. Med hjälp av måltillståndsblanketten beskrevs dagsläget av packningen samt 

vart projektet skulle vara inom en månad. När projektet började hade LKM AB vid avgående 

leverans 4 stycken pallar, dessa skickades med 60 stycken kabelsatser i varje pall. Det tog 31 

minuter för LKM AB att packa ihop artiklarna så de blir klara för leverans, samtidigt som Tylö 

hade en ankomstskontroll på 30-40 minuter. Måltillståndet var att en månad senare skulle dessa 

reduceras ner till en pall, packning och leveransförberedelserna ska minskas med 30 % till 22 

minuter samt att kontrolltiden hos Tylö ska minskas med 50 % till 15-20 minuter. 
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6. Experiment & deras analys 

I denna del av fallstudien kommer en redovisning av alla experiment som forskarna utförde på 

företaget, samt kommer dessa att analyseras och utvärderas för att ge läsaren en djupare 

förståelse för tillvägagångssättet och tankesättet vid användandet av en PDCA-

uppföljningsblankett och dess tillhörande metoder. 

Eftersom det kan vara svårt att se och förutsäga vägen mot måltillståndet, kan det vara lämpligt 

att experimentera sig fram. Detta är den vetenskapliga metoden, som består av att bilda 

antagande och sedan testa de med information som skaffats genom direkta observationer. 

Metoden eller experimentstegen sammanfattas i den välkända PDCA-cykeln. Enligt Anhede & 

Hillberg (2014) är PDCA-cykeln basen i Kata, detta är ett vetenskapligt och systematiskt 

tillvägagångssätt till förbättringsarbete. Om förbättringsarbete tänker de flesta på avvikelser och 

problem. Kata tar i stället sin utgångspunkt i utmaningar, där ingen vet hur det skall vara och där 

det inte finns en standard att utgå ifrån. Förbättringsarbetet rör sig istället på okänt territorium, 

där det saknas kunskap. Kata skapar trygghet genom rutiner och beteenden för experiment i små 

steg och med en tydlig riktning. Metoden eller experimentstegen sammanfattas i den välkända 

PDCA-cykeln (Rother 2010): 

1. Plan- Definiera och förstå gapet mellan nuvarande och framtida, önskvärda tillstånd. 

2. Do- genomför förbättringsåtgärderna, gärna i en pilotstudie. 

3. Check- utvärdera pilotinstallationens resultat. Analysera resultat-effekter och mått. Ta 

ställning till möjlig fullskaleinstallation och eventuella modifieringar. 

4. Act- standardisera och stabilisera det som fungerar, eller börja om med PDCA- cykeln 

igen (Olhager 2013). 

I arbetet används PDCA-uppföljningsblanketten för att nå upp till måltillståndet. Med hjälp av 

verktyget skapades ett experiment, som sedan ledde till förväntningar, dessa utvärderades och 

testades för att sedan kontrolleras om arbetet hade kommit närmre måltillståndet. Med 

lärdomarna från experimenten kunde ett nytt experiment bestämmas. Detta upprepades sedan 

tills måltillståndet var uppfyllt.  
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6.1 Experiment utförda med PDCA-uppföljningsblankett 

Med hjälp av PDCA-uppföljningsblanketten skapades en förväntning som sedan ledde till ett 

experiment som utvärderades och testades för att sedan kontrollera om experimentet hade fört 

forskaren närmre måltillståndet. Med lärdomar från experimenten kan en ny förväntning sedan 

bestämmas. Tanken är att detta upprepas tills måltillståndet är uppfyllt. Att verktygen 

måltillstånd, PDCA-uppföljningsblankett och parkeringshinder valdes var på grund av att det är 

lätthanterliga verktyg. Genom att använda ett lätthanterligt verktyg där snabba korta experiment 

kan genomföras för att ta företaget ett steg närmare måltillståndet och visionen. Framförallt är 

det att experimenten är korta och lätta som gör att det är en bra metod att börja med vid 

införandet av Lean, med svårare processer som kräver mycket arbete är det lätt att orken inte 

räcker till. 

I figur 6 visas kablarna som experimenten skall utföras på. Det är 240 plintar med kablar som är 

ihop buntade fem och fem, samt 12*60 stycken lösa kablar vilka vanligtvis är fördelade på fyra 

pallar. 

 

Figur 6. Bild av produkterna till Tylö. 
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6.1.1 Packningssätt 1 

Vid första packningssättet utgick experimenten ifrån kundkraven och vad de vill att LKM AB 

skall kunna leverera till dem. De ville ha en visuell packningslayout och en märkning av 

artiklarna. Genom att utgå ifrån dessa krav inleddes experimenten. 

6.1.1.1 Experiment 1: 

Tylö har tidigare velat ha produkten packad i 4 stycken pallar för att få det mer visuellt och 

lätthanterligt. Detta är något som kräver extra tid både ifrån Tylö och LKM AB, eftersom detta 

bidrar till längre hanteringstider för dem båda. Fokus läggs därför först på att reducera ner antalet 

pallar och packa dem så det blir mer visuellt för Tylö vid leverans. 

För att se om ordern kan få plats på en pall formulerades experimentet till följande: Packa 60 

stycken plintar på ¼ av en pall med plats över till de lösa kablarna. Förväntningarna på 

experimentet var att de 60 stycken plintarna skulle ta större plats än bara ¼ av plinten. 

Experimentet går ut på att få 60 stycken av plintarna på ¼ av en standard pall. Experimentet 

påbörjades genom att testa placera plintarna på olika sätt i den tomma pallen. Genom att utföra 

flera olika försök på att placera dem kom det att resultera i att bästa sättet var att placera 

plintarna längs med långsidan av pallen för att se om det fanns plats kvar till de lösa kablarna. 

Vid försöket placerades två plintbuntningar ovanpå varandra för att packningssättet skulle 

rymma alla 60 stycken plintar med utrymme kvar till de lösa kablarna.  Detta blev det bästa sättet 

och experiment 1 var genomfört. Nästa steg var återigen fylla i resterande del av PDCA-

uppföljningsblanketten där resultatet och lärdomarna av genomfört experiment se figur 7 nedan. 
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Figur 7. PDCA- uppföljningsblankett. Packningssätt 1: Experiment 1. 

Experimentet gav ett lyckat resultat där endast ¼ av pallens utrymme användes med utrymme 

kvar till de resterande kablarna, vilket innebar att förväntningen uppfylldes. De lärdomar som 

experimentet gav är att om buntarna läggs i fler lager än två blir det inte visuellt. En annan 

lärdom var att hanteringen av kablarna är svårare än det ser ut eftersom dessa lätt fastnar i 

varandra, vilket gör dem svårhanterliga för personen som skall packa i och ur lådan. Plintarnas 

längd gör att det blir svårt att packa dem, de får inte plats med fyra stycken på rad längs med 

långsidan av pallen. Från experiment 1 togs sedan nästa steg vilket innebar en påbyggnad av det 

packningstillståndet som tagits fram, vilket såg ut på följande sätt: 
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Figur 8. Packningssätt 1: experiment 1. 

6.1.1.2 Experiment 2 

Genom att bygga vidare på experiment 1 utformades en ny PDCA-uppföljningsblanket: Ta 

60*12 av de lösa kablarna och testa om dessa passar i hålutrymmet som uppkom i experiment 1. 

Förväntningarna på detta experiment var att det inte skulle bli visuellt och hanteringen av 

kablarna skulle bli svår eftersom stiften på kablarna lätt fastnar i varandra. 

Vid utförandet av experimentet placerades alla kablar i hålutrymmet ifrån experiment 1 och det 

blev snabbt tydligt att det fanns utrymme till alla kablar. PDCA-uppföljningsblanketten fylldes 

därefter i med resultatet och lärdomarna som experimentet gav oss, se figur 9 nedan. 
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Figur 9.  PDCA-uppföljningsblankett. Packningssätt 1. Experiment 2. 

Resultatet av det utförda experimentet blev att det skapade oordning i lådan där det blev svårt att 

se vilka kablar som fanns, eftersom de låg på varandra i det lilla utrymmet som var kvar av ¼ 

pallyta. Det var inte visuellt men kablarna fick plats i utrymmet utan problem. De lärdomarna 

som detta experiment gav var att det måste bli lättare att hantera kablarna. Packningssättet måste 

även bli lättare att packa. Efter experiment 2 såg packningen ut enligt figur 10 nedan, vilket leder 

till experiment 3. 
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Figur 10. Packningssätt 1: experiment 2. 

6.1.1.3 Experiment 3 

Vid ifyllningen av PDCA-uppföljningsblanketten blev det ganska logiskt att nästa experiment 

kom till att bli att testa packa resten av kablarna på samma sätt som i experiment 2. 

Förväntningar var att alla kablarna skulle få plats på var ¼ av pallen men att det kan bli trångt 

med de sista kablarna. 

Experimentet gick ut på att lägga alla andra kablar i pallen på samma vis som i experiment 2. 

Experimentet utfördes genom att placera 60 stycken plintar i pallen på samma vis som tidigare 

och sedan lades de lösa kablarna ner i hålutrymmet. På detta vis fylldes pallen sektion för 

sektion. 
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Figur 11. PDCA-uppföljningsblankett. Packningssätt 1. Experiment 3. 

Att packa av alla plintar och kablar i en pall resulterade i ett komplicerat packningssätt. Fördelen 

var att alla kablar och plintar faktiskt fick plats på en pall men det såg ostrukturerat ut och inte 

alls visuellt. Lärdomen av detta var att det inte var visuellt, men genom att skapa en 

sektionsindelning skulle detta kunna överkommas och göras mer visuellt och överskådligt. Efter 

experimentet såg packningssättet ut på följande vis: 
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Figur 12. Packningssätt 1: experiment 3. 

6.1.1.4 Experiment 4 

Påbyggnationen på experiment 3 innebar att nästa steg i PDCA-uppföljningsblanketten var att 

experimentera med sektionsindelning på packningssättet. Detta utfördes med hjälp av 

pappersark. Förväntningarna inför detta experiment var att det skulle bli lättare att se batch-

indelningen. 

Vid utförandet av experimentet användes ett pappersark, vars användningsområde i vanliga fall 

brukar vara underlag i pallar. Pappersarket veks två gånger på mitten längsmed långsidan av 

pappersarket. Varpå arket klipptes isär efter markeringarna som uppkom av vikningen. 
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Figur 13. PDCA-uppföljningsblankett. Packningssätt 1. Experiment 4. 

Av experimentet blev layouten mer visuell, det blev lätt att se batch-indelningen och ett extra 

moment skapades i packningen. En förväntning uppfylldes inte vilket var att det inte blev lättare 

att packa pallen genom att ha en sektionsindelning. De lärdomar som experimentet gav var att 

det är svårare att packa pallen på detta sätt med endast en person. Det var fortfarande svårt att se 

kablarna och ett extra moment skapades när pappersarken behövdes klippas förhand. I figur 14 är 

packningssättet efter sektionsindelningen. 
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Figur 14.  Packningssätt 1: experiment 4. 

6.1.1.5 Experiment 5 

I experiment 4 upptäcktes att de lösa kablarna inte var visuella vilket innebar att nästa 

experiment blev att märka de lösa kablarna med LKM AB:s produktionsnummer ifrån ett till 

tolv, detta för att se om packningssättet skulle bli mer visuellt och överskådligt. Förväntningarna 

på experimentet var att det skulle bli enklare att sortera kablarna vid ankomst till Tylö men att 

det även kommer bli ett extra moment i packningen. 

Experimentet utfördes på ett sådant sätt att numren skrevs ut och klipptes ut. Nästa steg var att 

markera alla löskablar med rätt nummer, för att sedan placera dem i pallen. 
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Figur 15. PDCA-uppföljningsblankett. Packningssätt 1. Experiment 5. 

Experiment 5 resulterade i att packningssättet blev mer visuellt och att två extra moment 

skapades i form av att klippa lapparna och sätta dit dem på kabelsatserna. Lärdomen av detta 

experiment var att det kommer bidra till en lättare hantering av produkterna hos Tylö vid 

leverans. Alla förväntningarna inför detta experiment uppfylldes, i figur 16 visas hur 

packningslayouten såg ut efter märkningen av de lösa kablarna. 
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Figur 16. Packningssätt 1: experiment 5. 

6.1.1.6 Experiment 6 

Resultatet av föregående experiment var att packningen såg visuell ut. Nästa steg i PDCA-

uppföljningen var att utföra ett experiment för att testa om packningssättet gick att utföras av 

endast en person, vilket det oftast brukar vara vid packningen i normala fall. Förväntningarna var 

att det skulle bli svårare att utföra packningssättet ensam eftersom kablarna lätt fastnar i varandra 

och det inte finns mycket extra plats i pallen. Genom att börja packa med de lösa kablarna sker 

en kontroll om det spelar någon roll om packningssättet börjar med plintarna eller kablarna. 

Experimentet utfördes av en person som packade pallen på samma vis som är illustrerat i 

experiment 5, men packningen påbörjades här med de lösa kablarna. 
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Figur 17. PDCA-uppföljningsblankett. Packningssätt 1. Experiment 6. 

Resultatet ifrån experiment 6 var att det gick att packa lådan ensam, en lärdom från experimentet 

var att packningen gick lättare att utföra om det påbörjades med de lösa kablarna. 

I detta steg ansågs layouten vara så bra som den kunde bli, se figur 17. Det var därmed dags att 

utvärdera packningssättet med hjälp av pakeringshinder för att se om några av dessa hade 

uppfyllts. Vid en granskning av parkeringshindren blev resultatet följande, se figur 18. 
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Figur 18.  Parkeringshindren efter packningssätt 1. 

I figuren är de överkomna hindren överstykna. I packningssätt 1 överkoms vissa av hindren, 

utifrån dessa och de krav kunden hade så ansågs detta packningssättet inte vara tillräckligt bra, 

vilket gjorde att processen gick vidare med ytterligare experiment. Först genomfördes ytterligare 

tre experiment för att kontrollera all tid som tillkom av de extra momenten. 

6.1.1.7 Experiment 7 

Det som hände i experiment 6 var att packningssättet ansågs fungera. Det som har uppstått under 

framtagningen av detta packningssätt är att det tillkom några moment på packningen. För att se 

hur dessa kommer påverka packningen i tid utfördes ett experiment för att mäta den tiden, 

förväntningarna var att det skulle bli svårare för personen som ska packa ordern och att det 

kommer ta längre tid än tidigare. 

Utförandet av detta experiment gick till på det viset att en försöksperson tog upp en 

produktionsnummerlapp och en bunt kablar tillhörande till det numret, varpå operatören satte 

ihop dessa med hjälp av ett gummiband. 
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Figur 19. PDCA-uppföljningsblankett. Packningssätt 1. Experiment 7. 

Resultatet blev att det extra momentet gör att det tar 4 sekunder längre tid att märka kablarna vid 

kap- och stiftmaskinen. Lärdomen här var att detta moment gör att processen vid kap- och 

stiftmaskinen tar 192 sekunder längre vid märkning av en produktionssats. 

6.1.1.8 Experiment 8 

Återigen utfördes ett experiment för att kontrollera hur mycket tid som tillkommer i kap- och 

stiftmaskinen, denna gång var det kontroll av tiden det tar att klippa ut lapparna med Tylö:s 

produktionsnummer till märkningen av de lösa kablarna. Förväntningarna var återigen att det ska 

tillkomma tid till den processen. 
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Figur 20. PDCA-uppföljningsblankett. Packningssätt 1. Experiment 8. 

Som förväntat tillkommer en extra tid vid detta extra moment, en totalttid på 216 sekunder 

tillkommer för att klippa alla lappar. 

6.1.1.9 Experiment 9 

Det tredje och sista extra momentet som tillkommer vid detta packningssätt är klippningen av 

pappersarken. Momentet tillkommer i packningen för att kunna dela in pallen i sektionerna. 

Experimentet går ut på att mäta den extra tid som tillkommer av detta moment. Experimentet 

utfördes genom flera mätningar på tiden det tar att klippa ut alla produktionsnummer 

(nummerlappar). 



  

 

 
 

 

 

64 

Gabriela Iversen & Jonatan Lundquist 

 

Figur 21. PDCA-uppföljningsblankett. Packningssätt 1. Experiment 9. 

Totaltiden som tillkommer i processen vid packningen är 120 sekunder. 

6.1.2 Packningssätt 2 

Ifrån packningssätt 1 uppfylldes inte tillräckligt många av hindren för att packningssättet skulle 

kunna skickas till kund. Packningen var svårare att packa än hur det var från början. Det 

bestämdes därför att ett nytt packningssätt behövde testas genom att ta med lärdomarna ifrån 

packningssätt 1. 

6.1.2.1 Experiment 1 

En tidigare lärdom var att kablarna inte var tillräckligt visuella, men att en märkning av de lösa 

kablarna hjälpte till så att det blev mer visuellt. Det blev betydligt lättare att identifiera specifika 

kablar, vilket bidrog till att nästa experiment som skulle inleda packningssätt 2 blev att försöka 

sätta ihop alla de lösa kablarna i en bunt, i 60 batcher. Förväntningarna inför experimentet var att 

det skulle bli lättare att få tag i alla kablar på en gång, svårhanterligt och inte visuellt. 
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Experimentet utfördes genom att testa olika metoder på hur sammansättning av kablarna i en 

bunt kunde göras. Detta testades både genom att sätta på gummiband runt hela bunten med 

kablar och att sätta ihop dem med stripes. 

 

Figur 22. PDCA-uppföljningsblankett. Packningssätt 2. Experiment 1. 

I det första försöket prövades en sammansättning av kablarna med ett gummiband. Detta 

fungerade bra men kablarna hölls inte tillsammans så bra av bara ett gummiband. Då prövades 

metoden att sätta ihop 4-5 straps som sedan sattes runt hela bunten. Detta tog för lång tid och var 

för svårt att utföra. Sista försöket gick ut på att sätta ihop bunten med två gummiband vilket 

fungerade utmärkt. Lärdomarna som detta experimentet gav var att det blev lättare att få tag på 

alla kablar samtidigt, det blev också lättare att identifiera kablarna om bunten separerades. 

Bunten med kablar hålls tillsammans bättre än förut, vilket bidrar till att kablarrna även tar 

mindre plats av ytan än tidigare, se figur 23 nedan. 
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Figur 23. Packningssätt 2: experiment 1. 

6.1.2.2 Experiment 2 

Genom att sätta ihop kablarna i en bunt blev det lättare att hantera kablarna batch-vis och det tog 

mindre plats. Utifrån detta sattes nästa experiment upp, vilket kom fram genom en tidigare 

lärdom. I tidigare experiment hade test utförs genom att märka kablarna med LKM AB 

produktionsnummer för att göra packningssättet mer visuellt. En tanke var att det skulle 

underlätta för Tylö vid leverans ännu mer om kablarna var markerade med deras 

produktionsnummer, vilket kom till att bli nästa experiment som utfördes. 

I experimentet erhölls hjälp av produktionsplaneraren, på LKM AB. Han hjälpte till med att 

tillhandhålla Tylö:s produktionsnummer på de lösa kablarna. Varpå nästa experiment utfördes 

genom att produktionsnumren skrevs ut och klipptes ut. För att sedan användas för att markera 

alla löskablar med rätt produktionsnummer, för att sedan placera dem i pallen. Experimentet gick 

ut på att markera alla kabelsatser med rätt produktionsnummer, dessa markerades med hjälp av 

produktionsnummerlapparna och ett gummiband. 
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Figur 24. PDCA-uppföljningsblankett. Packningssätt 2. Experiment 2. 

Resultatet ifrån experimentet blev att det kommer bli mer visuellt för Tylö än det var tidigare, 

eftersom det är deras produktionsnummer som kablarna är markerade med, så kommer det 

förmodligen minska deras kontrolltid. En nackdel som fortfarande kvarstår är att alla numren i 

bunten inte syns. Trots det faktum att alla numrera i bunten inte syns, var en lärdom att öppnas 

bunten så är det lätt att hitta rätt kabel, nedan i figur 25 är en bild på kabelbuntarna i varje bunt är 

det 12*60 kablar. 
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Figur 25. Packningssätt 2: experiment 1. 

6.1.2.3 Experiment 3 

När experiment 2 var genomfört så var packningssättet mer visuellt för Tylö än det varit tidigare. 

Efter det att kablarna hade blivit hopbuntade lades dessa ner på pallens kortsida, vilket var 

illustrerat i figur 25. Utifrån detta formulerades nästa experiment som handlade om att testa om 

de resterande plintarna fick plats i pallen. Förväntningarna inför experimentet var att alla 

plintarna skulle få plats, men att det skulle bli svårt att se 60 batch-indelningen. 

Experimentet utfördes genom att testa olika packningsmetoder i lådan. 



  

 

 
 

 

 

69 

Gabriela Iversen & Jonatan Lundquist 

 

Figur 26. PDCA-uppföljningsblankett. Packningssätt 2. Experiment 3. 

Detta packningssätt var lätt att utföra och blev mer visuellt. En av förväntningarna uppfylldes 

eftersom det blev svårt att se batch-indelningen på plintarna, vilket blev en lärdom av 

experimentet. I figur 27 nedan är resultatet ifrån experimentet, denna gången är pallen betydligt 

mer visuell. 
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Figur 27. Packningssätt 2: experiment 3. 

6.1.2.4 Experiment 4 

Från tidigare experiment var en lärdom att en delning av plintarna kan behövas så det blir 

enklare att se batch-indelningen på plintarna. Experimentet går därför ut på att packa plintarna så 

att de blir lättare att ta i 60 batcher. Förväntningarna inför detta experiment var att det kan bli 

svårt att få dem lättåtkomliga samt att det inte kommer att bli visuellt. 

Experimentet utfördes med hjälp av pappersark som användes för att dela in plintarna i batcher, 

experimentet utfördes genom att omfördela plintarna på flera olika sätt och avgränsa 

batchningarna med pappersarken. 
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Figur 28. PDCA-uppföljningsblankett. Packningssätt 2. Experiment 4. 

Två lösningsförslag togs fram. I figurerna 29 och 30 nedan syns det att en batch-indelning går att 

utföra, men packningssättet är inte visuellt med batch-indelningen. En lärdom av detta är att det 

inte blir bättre att ha plintarna i batcher.  
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Figur 29. Packningssätt 2: experiment 4. Exempel 1. 

 

Figur 30. Packningssätt 2: experiment 4. Exempel 2. 

6.1.2.5 Experiment 5 

En lärdom av experiment 4 var att det inte är bättre att ha en batchindelning vid detta specifika 

packningssätt. På företaget finns en korsram som används till att dela in pallar i olika sektioner. 

Genom att utföra ett experiment som formulerades till: Testa packa i 60 batcher med hjälp av en 
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korsram som delar in plinten i fyra sektioner. Förväntningar på experimentet var att det inte 

skulle bli visuellt. 

Utförandet skedde på sådant vis att korsramen placerades i pallen, varpå kabelbuntarna 

placerades i en sektionsindelning innan dessa fylldes med plintarna. 

 

Figur 31. PDCA-uppföljningsblankett. Packningssätt 2. Experiment 5. 

Resultatet blev att packningssättet blev mindre visuellt, vilket var en förväntning redan från 

början. Det är inte bättre att packa med en korsram, vilket framstår i figur 32 nedan. 
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Figur 32. Packningssätt 2: experiment 5. 

6.1.2.6 Experiment 6 

Återigen tvingades forskarna att ändra synsätt på hur tillvägagångssättet skulle vara vid 

packningen. Buntningen med de lösa kablarna fungerade bra, men problemet var plintarna. Ett 

möte skedde med produktionschefen, på LKM AB om hur experimenten skulle fortgå. Han 

tipsade om att vissa operatörer packar plintarna i tio-pack istället för fem-pack, vilket var 

grunden i utformningen av experiment 6 som formulerades på följande vis: testa packa plintarna 

i tio-pack istället för fem-pack och mät tidskillnaden. Förväntningarna var att plintarna skulle ta 

mindre plats men att det skulle bli svårt att bunta ihop dem, samt svårare att hantera och ta längre 

tid. 

Utförandet av experimentet skedde genom att en operatör fick bunta ihop både fem- och tio-

packs plintbuntningar varpå tiden togs för att utföra dessa moment. 
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Figur 33. PDCA-uppföljningsblankett. Packningssätt 2. Experiment 6. 

Att bunta plintarna i tio-pack visade sig ta mycket mindre plats och var inte svårare än att bunta 

plintarna i fem, operatören tyckte till och med att det blev enklare. Det visade sig ta 3s längre tid 

att packa i tio-pack, vilket var ett bra resultat.  Det visade sig att buntarna kan bli lösa när det 

packas i större buntar. Detta packningssätt var så bra det kunde bli och det var dags att påbörja 

ett nytt förpackningssätt med den kunskap som erhållits av lärdomarna ifrån de utförda 

experimenten. 

Först utfördes en analys av parkeringshindren för att se vilka hinder som hade överkommits, om 

det hade uppkommit några nya eller om några gamla hade återkommit. 
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Figur 34. Parkeringshindren efter packningssätt 2. 

Det som märks vid en utvärdering av dessa parkeringshinder är att flera av hindren har 

återkommit, men att packningssättet ändå var lite bättre än första packningssättet. 

6.1.3 Packningssätt 3 

Detta är det tredje försöket att hitta ett bra packningssätt. Lärdomarna som togs med ifrån det 

andra packningssättet är att det blir betydligt mer visuellt och enklare att identifiera de lösa 

kablarna om buntarna märks med Tylö:s numrering Det blir även betydligt lättare att hantera de 

lösa kablarna ifall dessa buntas ihop med gummiband batchvis, de tar även mindre plats på det 

viset. 

6.1.3.1 Experiment 1 

Med denna kunskap bestämdes det att nästa experiment blir att försöka packa 60 stycken plintar 

på en fjärdedel av pallen med plats kvar åt de lösa kablarna. Förväntningarna var att det inte 

skulle blir mer visuellet samt att det skulle kunna bli svårt att få plats med plintarna på en så liten 
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yta. Experimentet urfördes genom att placera 60 stycken plintar i pallen på olika sätt för att hitta 

en lösning till problemet. PDCA-blanketten fylldes i på följande sätt: 

 

Figur 35. Figur 35. PDCA-uppföljningsblankett. Packningssätt 3. Experiment 1. 

Det visade sig bli väldigt lyckat. Plintarna fick plats på ett lager vilket gör det visuellt. Både 

plintarna och de lösa kablarna fick plats på en fjärdedel av pallen.  

6.1.3.2 Experiment 2 

I detta experiment testades att lägga i resten av alla kablar, för att se hur det ser ut. 

Förväntningarna var att de skulle få plats men att det kan bli svårt att se batch-indelningen. 

PDCA-blanketten fylldes i på följande sätt: 
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Figur 36. PDCA-uppföljningsblankett. Packningssätt 3. Experiment 2. 

Mycket riktigt blev det svårt att se batch-indelningen men de fick plats utan problem. Det 

märktes även att det blev trångt i pallen. Lärdomen blev att det inte blev visuellt på grund av att 

det var relativt svårt att se batchningen, se figur 37 nedan. 



  

 

 
 

 

 

79 

Gabriela Iversen & Jonatan Lundquist 

 

Figur 37. Packningssätt 3: experiment 2. 

6.1.3.3 Experiment 3 

Vid packningssätt två tycktes det ändå se bättre ut än vid första försöket. Utgångsläget ifrån 

experimentet är att plintarna ligger på ett lager och är därför lättare att kontrollera. De lösa 

kablarna är märkta och ligger buntvis samt tar liten plats. En bra lösning låg inom räckhåll men 

ytterligare en batch-indelning ansågs nödvändig. Därför bestämdes det att nästa experiment 

skulle dela in pallen i fyra delar med hjälp pappersark. Detta för att det skulle bli lättare att se 

batcherna, men ett extra moment tillkommer på grund av att pappersarken måste klippas. PDCA-

blanketten fylldes i på följande sätt: 
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Figur 38. PDCA-uppföljningsblankett. Packningssätt 3. Experiment 3. 

Det visade sig bli mycket bra med indelningen. Det blev visserligen ett extra moment, men nu är 

artiklarna tydligt indelade i batcher. Plintarna ligger i ett lager och är lätta att kontrollera, de lösa 

kablarna är buntade och därmed lätthanterliga. Öppnas bunten går det snabbt att identifiera rätt 

kablar. I samband med delägarna ansågs pall-layouten se tillräckligt bra ut och det bestämdes att 

detta fick bli det slutgiltiga resultatet, se figur 39 nedan. 
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Figur 39. Packningssätt 3: experiment 3. 

Eftersom det ansågs att denna pall-layouten skulle bli det slutgiltiga resultatet skulle detta 

utvärderas med hjälp av parkeringshindrena återigen. 
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Figur 40. Parkeringshindren efter packningssätt 3. 

Vid en analys av dessa hinder blev resultatet att alla hinder ansågs överkomna förutom hinder 

två. Detta är ett av de bättre packningssätten eftersom de flesta hindren har överkommits. Här 

utfördes en avvägning vilket gjordes efter alla experiment, för att testa om experimenten skulle 

fortgå eller om packningssättet hade uppnått måltillståndet. Forskarna avvägde detta 

packningssättet som ett av de bättre och att det var dags att utföra ett sista experiment. 

6.1.3.4 Experiment 4 

Ett sista experimentet utfördes vilket var en mätning av hur lång tid det tar att packa på det nya 

sättet. Det var dags att kontrollera om måltillståndet var uppfyllt. Förväntningarna var att det 

skulle ta kortare tid att packa samt att det skulle bli lättare att hantera och montera vid packning. 
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Figur 41 PDCA-uppföljningsblankett. Packningssätt 3. Experiment 4. 

Det gamla sättet tog 1865 sekunder medan det nya endast tog 721 sekunder. Skillnaden är 1144 

sekunder och är en minskning på 60 %. Lärdomen av detta var att det skulle spara 60 % och 

tiden skulle gå från 31 minuter till 12 minuter. 
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7. Resultat 

Här presenteras resultatet av det praktiska arbetet som utförts på företaget, författarna kommer 

även diskutera egna åsikter kring resultatet. 

Ett resurssnålt värdeflöde utgår från kunden vid försök att länka samman alla processer, från 

produktens slutanvändare och uppströms till råmaterial, i ett jämnt flöde utan omvägar. Ett flöde 

som ger den kortaste ledtiden, den högsta kvaliteten och den lägsta totala kostnaden. 

Det var i samråd mellan VD, produktionsledare och handledare från universitetet det bestämdes 

att ett måltillstånd på packningen skulle utföras. Det är den process närmast kunden och det är 

där kundkraven kan uppfyllas innan ordern levereras till kund. Med hjälp av 

måltillståndsblanketten beskrivdes dagsläget av packningen samt vart projektet skulle vara inom 

en månad. Detta verktyg användes för att på ett enkelt sätt förklara nuläget samt hur det framtida 

läget skulle se ut. När projektet började hade LKM AB vid avgående leverans 4 stycken pallar, 

dessa skickades med 60 stycken kabelsatser i varje pall. Det tog 31 minuter för LKM AB att 

packa ihop artiklarna så de blir klara för leverans, samtidigt som Tylö hade en ankomstskontroll 

på 30-40 minuter. Måltillståndet var att en månad senare skulle dessa reduceras ner till en pall, 

packning och leveransförberedelserna ska minskas med 30 % till 22 minuter samt att 

kontrolltiden hos Tylö ska minskas med 50 % till 15-20 minuter, se tidigare figur i empirin, figur 

4. 

I ursprungspackningen var dessa kablar uppdelade batchvis i fyra pallar med 60 stycken av varje 

kabelsort. I figuren visas alla kablar, 240 stycken av varje, se tidigare figur 6. 

För att nå upp till det uppsatta måltillståndet användes en PDCA-uppföljningsblankett. Med hjälp 

av detta verktyg skapades ett experiment som sedan ledde till förväntningar som utvärderas och 

testades för att kontrollera om det hade fört forskaren närmre måltillståndet. Med lärdomarna 

från experimenten kunde ett nytt experiment bestämmas. Detta upprepades tills måltillståndet var 

uppfyllt. 
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När experimenten var färdiga blev resultatet följande: 

 

Arbetet visar sig ha gett ett bra resultat: 

 I ursprungspackningen användes fyra pallar, vilket författarna lyckades få ner till en 

pall som också var måltillståndet.  

 Ankomstkontrollen gick från 30-40 till 10-15 min, detta är 0-10 minuter bättre än 

måltillståndet.  

 Att ta fram pallar, packa och förbereda inför leverans tog 31 minuter, detta reducerades 

till 12 minuter, 10 minuter kortare tid än vad måltillståndet, för det slutgiltiga resultatet se figur 

39. 
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8. Diskussion 

I denna del kommer de olika vinklarna på fallstudien att diskuteras. 

8.1 Lean-arbetet 

Vid beräkningar kom Vd:n fram till att LKM AB hade ostabila processer. För att överkomma 

detta ville de börja arbeta med Lean. Det de ville uppnå med detta var att hitta en metod som 

kommer att förbättra deras processer i verksamheten, förenkla arbetet både för personalen och 

hela verksamheten. De vill gå från order till leverans snabbare, genom att helt enkelt förkorta 

ledtiderna, samt att materialet skall föras fram till rätt process, arbetssätten skall fungera och de 

vill ha minskade lager. Därför gick företaget med i ett Lean-nätverk i Ljungby, för att genom 

detta nätverk kunna byta ut idéer och få inspiration hur verksamheterna kan gå tillväga. Detta är 

en bra idé som företaget kan få nytta av. Det gäller att ha i åtanke att de verktyg och metoder 

som passar ett visst företag kanske inte passar ett annat. När ett företag ska genomgå ett 

förändringsarbete är det viktigt att de utgår ifrån dem själva. Alla företag ser olika ut och har inte 

samma förutsättningar. Därför bör ett arbetssätt hittas som passar just den egna verksamheten. 

Företaget anställde i slutet på 2013 en person under en månad med tidigare erfarenheter av Lean-

arbete. Han gjorde en värdeflödesanalys som resulterade i ett framtida läge som aldrig 

genomfördes. Anledningen var att ingen från företaget var engagerad i arbetet. Detta visar att det 

är av stor vikt att flera personer måste vara engagerade för att något skall kunna drivas igenom. 

Däremot lyckades den nyanställde sätta upp dagliga styrningstavlor som används än idag. Varje 

morgon har de ett morgonmöte där alla är delaktiga och de går igenom hur de ligger till med 

leveranser och arbetet i övrigt. Detta fungerar bra, men frågan är om det är nödvändigt att alla är 

med. Ifall endast ett fåtal ansvariga hade varit med hade förmodligen mötena blivit effektivare. 

De skulle även tjäna på att få upp visuell styrning där de anställda, hela tiden med enkla medel, 

hålls upprättade om vad som händer och ska göras i verksamheten. 

Verksamheten har även gjort försök att implementera verktyget 5S. Vd:n berättar att detta inte 

blev särskilt lyckat eftersom viljan och motivationen inte riktigt fanns där. Detta är ett ytterligare 

bevis på att de anställda måste vara engagerade i förändringsarbetet. När ledare driver igenom en 

förändring, är det de anställda som måste fortsätta arbeta med det nya arbetssättet. De anställda 

måste därför få en förståelse om varför de ska arbeta på detta sätt, annars kommer de jobba i de 
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gamla rutinerna inom en snar framtid igen. Detta motverkas genom att de anställda får vara med 

och genomföra förändringsarbetet. Det gör att alla som arbetar blir involverade och därmed får 

en bra förståelse om varför förändringar görs. Insatsen kräver en kombination av en engagerad 

ledning, lämplig utbildning och en kultur där det blir till en vana att stödja förbättringar, från 

verkstadsgolvet till verkställande ledningen. En person gör inte ett helt företag det är tillsammans 

som företagen blir starka.  

8.2 Kundanpassning till Tylö 

LKM AB och Tylö har under det senaste året haft ett samarbete som har gått ut på att förbättra 

materialflödet och kommunikationen mellan dem. Detta eftersom samarbetet har existerat men 

inte kommit så långt var det passande att fallstudien skulle baseras på detta värdeflöde. Teorin 

bakom detta säger att kundens önskemål/krav alltid bör vara bas för utvecklingsarbetet i den 

egna verksamheten. Detta gör att effektiviseringsarbetet blir direkt värdeskapande för kunden 

och det egna företaget.  Det var därför av stor vikt att se till att etablera deras kundkrav och få en 

förståelse för hur deras produktionslina och materialhantering ser ut, för att kunna anpassa 

packningssättet efter dem på det effektivaste sättet.  Genom en full förståelse för deras 

effektiviseringsarbete, materialhantering och krav kunde effektiviseringsarbetet i det egna 

företaget bli mer specifikt, då man visste konkret vad det var kunden ville ha. 

8.3 Lean Kata  

I början av året grundade LKM AB en ny vision, visionen ligger endast ett år framåt i tiden. 

Oftast brukar visioner ligga så långt som 50-100 år fram i tiden och sedan vara uppstrukturerade 

med utmaningar som specificeras mer detaljerat längs med vägen. Detta är något som LKM AB 

borde utveckla och sätta sig ner och verkligen fundera på vart de vill vara i framtiden. För om de 

strukturerar upp en riktigt bra vision med flera delmål längs med vägen, får de mer riktlinjer att 

arbeta mot och ett större syfte. Det skulle underlätta, eftersom de därmed kan göra utvärderingar, 

som visar ifall förbättringsarbetet får företaget i rätt riktning. För den visionen de har idag är mer 

av en otydlig utmaning. När utmaningen är på så kort sikt krävs det att den är mätbar och 

konkret. Vid användandet av måltillståndsblanketten (se Bilaga 2) upprättades ett måltillstånd 

efter den utmaning som ligger närmast i tiden. Detta gör att företaget arbetar i rätt riktning mot 



  

 

 
 

 

 

88 

Gabriela Iversen & Jonatan Lundquist 

utmaningen/visionen. Måltillstånd är bra därför de upprättas över en kort tid som tar företaget 

närmre utmaning utan att verka omöjliga att genomföra. Detta är av stor vikt i fallföretaget 

eftersom de tidigare har haft problem med att hålla ”orken” uppe för att driva igenom en större 

process, därför är metoden en bra startpunkt vid effektiviseringsarbetet. 

8.4 Experiment & deras analys 

I fallstudien är alla experimenten utförda med hjälp av en PDCA-uppföljningsblankett. 

Verktyget valdes eftersom, precis som måltillståndsblanketten, är det ett enkelt redskap att 

använda, vilket var avgörande då LKM AB var i behov av en lätthanterlig process. Då deras 

tidigare försök till att anamma Lean inte riktigt hade gått vägen. I PDCA-uppföljningsblanketten 

skapas experiment där stegen är väldigt små och är lätta att överkomma. I blanketten fylls även 

förväntningarna på experimentet i. Efter experimentet sker en utvärdering på hur det gått.  

Lyckas utövaren få tillräckligt små experiment brukar utvärderingen leda till att nästa experiment 

uppdagas. Processen utförs med experimenten tills måltillståndet är uppfyllt. Efter varje 

experiment kontrolleras ifall resultatet har kommit närmare måltillståndet och med hjälp av 

parkeringshinder kan hinder struktureras upp för att hjälpa till med bedömningen om 

experimentet är klart eller inte, beroende på hur många hinder som överkommits och om några 

uppstått. Verktyget användes vid utförandet av fallstudien och resultatet blev lyckat. 

Måltillståndet blev uppfyllt och både kunden och fallföretaget blev mycket nöjda. Verktyget är 

lätthanterligt och ger bra resultat om personen är insatt i hur det fungerar. Verktyget passar LKM 

AB på grund av att det tar kort tid och är lätthanterligt, vilket lättare kan användas i samarbete 

med ledning och medarbetarna och på det viset få medarbetarna mer delaktiga i 

effektiviseringsarbetet. 
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9. Slutsats & Rekommendationer 

I denna del ges en slutsats till fallstudien och rekommendationer baserade på resultat- och 

diskussionsdelen till hur företaget kan gå vidare med arbetet efter fallstudien. 

I fallstudien har fokus legat på packningsprocessen, för att kunna tillgodose kundkraven. 

Problemformuleringsfrågan som konstaterades i arbetet var följande: 

Hur påverkar kundanpassningen den interna effektiviseringen av ett produktionsflöde i en 

tillverkande verksamhet? 

I fallstudien har det visats att Tylö:s önskemål har blivit en bra utgångspunkt vid effektivisering 

av det egna flödet. På detta sätt säkerhetställs att förbättringarna blir värdeskapande för kunden. 

Genom att säkerhetsställa vad det var kunden hade för krav och förståelsen för hur deras 

produktion ser ut idag, kunde dessa uppfyllas. 

Under arbetets gång har det noterats vissa förbättringsmöjligheter: 

 LKM AB gjorde ett försök till att implementera 5S i företaget men misslyckades med 

detta, till stor del på grund av att företaget inte involverade medarbetarna och utbildade dem i hur 

det verktyget fungerar och används. LKM AB skulle tjäna på att få fler medarbetare delaktiga 

och engagerade i förbättringsarbetet. Lyckas de få standarsiserat arbetssätt på de olika 

operationerna kommer planeringen av produktionen bli betydligt enklare och effektivare arbete 

blir ett av många resultat.  

 Engagera medarbetarna, den som inte engagerar sig i eller lyssnar på sina anställda 

förlorar tid, går miste om idéer, kompetens, förbättringar och tillfällen att lära. Helt enkelt en 

outnyttjad kreativitet hos de anställda. Inför en kultur där det blir till en vana att stödja 

förbättringar, från verkstadsgolvet till verkställande ledningen. 

 Ha kundkraven som bas (både interna och externa), att utgå från kundvärde ger en 

grund att stå på inför ett förbättringsarbete. På detta vis säkerhetsställs att de förbättringar som 

görs blir direkt värdeskapande åt kunden. Kunden bestämmer vad slöserier är för något. Öka 

samarbetet med kunderna och leverantörerna, genom supply chain management. Vad tjänar alla 

bäst på? 
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 Visuell styrning: Informationen från den visuella styrningen som sprids ska vara så pass 

tydlig att den som tar emot informationen kan tolka och förstå budskapet rätt genom att snabbt 

kasta ett öga på det visuella styrningsverktyget. Det är ett verktyg som säkerhetsställer genom 

enkla och tydliga signaler att personer utför saker på rätt sätt. 

 

 Fortsätt med Kata- arbetet. Kata-arbetet börjar med att utveckla en vision. Det blir allt 

viktigare för företag att ha en vision, som fungerar och inspirerar både internt och externt. 

Visionen ska lyfta fram affärsidén, företagets kärna, på ett heltäckande och komprimerande sätt. 

Främst ska den lyfta fram syftet med varför hela verksamheten existerar. Den ska även på ett 

engagerande, stimulerande och generativt sätt få medarbetarna och kunder agera utifrån den. 

 

 Från visionen utveckla en utmaning som ligger 1-3år i framtiden. Utmaningen ska på ett 

konkret sätt förklara hur företaget ska se ut i framtiden och vara mätbar. (Denna utvecklas allt 

eftersom). Om förbättringsarbete tänker de flesta på avvikelser och problem. Kata tar i stället sin 

utgångspunkt i utmaningar, där ingen vet hur det skall vara och där det inte finns en standard att 

utgå ifrån. Förbättringsarbetet rör sig istället på okänt territorium, där det saknas kunskap. Kata 

skapar trygghet genom rutiner och beteenden för experiment i små steg och med en tydlig 

riktning. 

 

 Utifrån utmaningen titta i produktionen vad som krävs, sätt upp måltillstånd på de olika 

operationerna som beskriver vad som kommer krävas för att verksamheten ska klara av att nå 

utmaningen. Att ha ett måltillstånd är viktigt för att kunna jobba med processförbättring och 

ledning på ett effektivt sätt. Detta säkerhetsställer att medarbetarnas ansträngningar fokuseras på 

faktiska behov snarare än på olika idéer och åsikter om vad de skulle kunna göra. Börja med 

enkla måltillstånd för att lära. Blir det för svårt i början och detta misslyckas blir risken stor att 

arbetet läggs ner. 

 

 Ett önskemål från Tylö som fallstudien inte har arbetat med är kommunikationen 

mellan Tylö och LKM. Tylö önskade att en operatör på Tylö ska kunna ringa till rätt operatör 
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hos LKM direkt. Utan att behöva involvera halva företaget när de behöver fråga eller 

kommentera något. 
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11. Bilagor 

Bilaga 1: Nulägesanalys 
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Bilaga 2: Måltilsståndsblankett 
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Bilaga 3: Parkeringshinder 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 
 

iv 

 

Bilaga 4: PDCA-uppföljningsblankett 
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Bilaga 5: Intervju-transkribering 

I= Intervjuare 

R= Respondent, VD Sam Johnsson 

I: Hur stor är er anläggning här i Lagan? 

R: Vi har en anläggning på 1350 kvadratmeter. 

I: Vad fick dig att vilja satsa på kablagemontering? 

R: Ja, jag satsade på kablagemontering därför att jag tyckte det skulle vara intressant att starta 

ett eget företag och det uppstod en tillfällighet till detta.  

I: Så det var mer möjligheten till att ha ett eget företag som intresserade dig än 

kablagemonteringen? 

R: Ja, så var det. 

I: Har du haft någon tidigare erfarenhet av kablagemontering? 

R: Ja, jag har tidigare erfarenhet ifrån samhall, då ca. 6 års erfarenhet innan jag startade upp 

detta. Jag har också tidigare jobbat inom konstruktion, då inte direkt el-konstruktion men 

indirekt i ca. 20 år. 

I: Ni har haft som mål att hitta 2-5 nya kunder varje år, hur har ni lyckats med det målet? 

R: Ja, vi har väl aldrig lyckats komma upp i fem stycken, men vi har haft i regel 3 nya kunder 

varje år 

I: Vad är er vision för företaget? 

R: LKM AB:s vision är att bli ett framstående och känt kablageföretag inom Norden genom att. 

- Skapa mervärde för kunder inom vårt segment. 

- Driva kvalité, produktionsutveckling, Lean och utveckling med samarbete i nätverk. 

I: När upprättades er vision? 

R: Den upprättades runt nyår detta året, man kan väl säga runt den 1/1-2015. 
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I: Hur kommer ni arbeta för att nå er vision? 

R: Ja, vi kommer arbeta med marknadsfrågor, strukturera upp hemsidan, ordna broschyrer, 

arbeta för att ordna fler nya kunder, gå på mässor och marknadsföra oss. Vi kommer även 

arbeta med att köra in Lean i produktionen. 

I: Hur långt fram satt är visionen? 

R: Denna vision är satt tills den 1/7 2016, då skall visionen vara uppnådd. 

I: Ni har ett samarbete med Lean-nätverket i Ljungby, hur har samarbetet med Lean-

nätverket gynnat er? 

R: I dagens läge så har det inte gynnat oss så himla mycket egentligen det enda positiva som vi 

har fått ut av detta är att vi har fått kontakt med er, det är det första vi har haft. Sen är det ju så 

att vi skall försöka och få ett samarbete med lite olika företag. Lite nya företag finns det ju också 

inne i Ljungby och så har vi ju våra gamla kunder. Det är ju lite spridning på det, det är ju inte 

bara tillverkningsindustrin utan också lite andra typer som förpackningar och sådant som kan 

vara intressant. 

I: Hur länge har detta samarbetet pågått? 

R: Jag skulle väl tippa på att vi har haft samarbetet i 8-9 månader nu. 

I: Är Tylö en av era största kunder ni har? 

R: Ja, Tylö är en av våra största kunder och en av de kunder som vi har haft längst samarbete 

med. 

I: Hur långt samarbete har ni haft med dem? 

R: Vårt samarbete har varat under 6 års tid sedan vi köpte upp detta företag. Företaget innan 

hade dem som kund i ca.20 års tid så det är ett väldigt långt samarbete. 

I: Om vi går över till ämnet Lean lite mer så skulle vi vilja veta, vad ni anser Lean är? 

R: Ja, för vår del här så är det troligtvis så att det är en metod för att förbättra processerna i 

verksamheten här ute. Både för att göra det enklare för personalen och för hela verksamheten. 

Så att vi kommer ifrån order till leverans snabbare, helt enkelt att förkorta den biten. 
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I: Vad var det som gjorde er så intresserade av Lean arbete? 

R: Ja, det är ju när vi gör lite på efter kalkyler och sådant här som vi ser, eller jag så att vi inte 

har stabila processer och vi har inte ett arbetssätt som är stabilt egentligen i vår verksamhet. 

Det varierar väldigt mycket och det är ju inte så bra, men detta försöker vi då påverka genom att 

få processerna stabila och att vi skall ha sådan här arbetssätt som är likartade. 

I: Har ni haft Lean arbete tidigare och när påbörjades detta? 

R: Ja, det har vi haft och vi påbörjade det 2013 i december. 

I: Hur gick det? 

R: Ja, det funkade ju bra så länge vi hade folk som var inne och arbetade med just detta. Sen så 

försvann ju lite av det men det som finns kvar är ju vårt tavelmöte varje morgon. Sen ser vi ju nu 

att det är mycket lugnare i produktionen, vi har ju ungefär samma omsättning lite mindre men 

även mindre folk nu, men det fungerar mycket bättre nu. 

I: Är det tack vare Lean arbetet som det är bättre? 

R: Ja, det är väl tankesättet har gjort det och att man har sått ett frö, vilket denna kille Henrik då 

gjorde när han var här och arbetade med detta. När han var här så lärde han ju oss en hel del, 

vilket vi sedan har försökt ta vara på. Sedan har vi ju varit på studiebesök på några olika företag 

för att se hur dem har gjort och försökt att ta efter vissa grejer. 

I: Så det är mest tavlan ni fick ut då, vad mer har ni fått lära er av honom när han var 

här? 

R: Ja, det är ju uppbyggnaden på allt speciellt på arbetsplatsen. Där har vi ju inte lyckats sådär 

jättebra med, men vi vet ju hur vi skall göra men det handlar om orken och ambitionerna är väl 

lite högre än vad kapaciteten är. Orken är väl lägre. 

I: Har ni involverat medarbetarna i detta? 

R: Ja, det kan jag säga att vi har gjort. 

I: På vilket sätt har ni involverat medarbetarna? 

R: De är med vid tavelmötet varje morgon och vi pratar med dem om alla arbetsuppgifter och vi 

försöker få dem att tala om för oss vilka fel och brister som finns. Sedan har vi ju haft sådan 5S 

genomgång, men det går ju lite upp och ner. Det är ju lite olika beroende på personerna men de 



  

 

 
 

viii 

 

har ju helt klart varit involverade i förbättringsarbetet. Sedan så ser man ju det ute i produktion 

vi har ju försökt få upp en lagerplats som är mellan kapning och stiftningen, men det kan ju ta 

upp till 1-1,5 månader innan det systemet funkar för oss.  

I: Hur har ni arbetat med förbättringsarbeten under tidigare år? 

R: Ja, det har vi ju gjort men det har ju varit mer att vi inte har formaliserat det utan vi har ju 

bara tagit tag i problemen då de har uppstått, nu försöker vi ju mer formalisera oss så att 

problemen inte skall uppstå igen genom att ha en slags återkoppling. 

I: Vad har ni för framtidsplaner med Lean arbetet? 

R: Ja, vi har ju en viss plan att vi skall försöka använda oss av de här lite olika grejerna som vi 

nu kommer försöka ta till oss och använda oss av i Lean arbetet här ute och sen så ska ju alla 

arbetsuppgifter och det här göras på ett riktigt Lean arbete som skall läggas upp på 

arbetsplatserna. Materialet ska föras fram till rätt operation och lite sådant arbetssätten skall 

fungera och det skall kopplas till tiden i produktionen. Så att vi skall kunna minska lagret. 

Personalen skall ha en riktig arbetsmiljö. 

I: Hur har medarbetarnas intresse varit i att vara delaktig i Lean arbetet? 

R: Det är lite olika på olika håll. Sammansättning på personalen är lite speciell, då vi har 

mycket olika kompetens på arbetsplatsen. Vi har folk som är mer och mindre engagerade. 

I: Vad var anledningen till att vi fick Tylö Sport som vårt examensarbete? 

R: Ja, det gjorde vi ju på grund av at vi har haft ett litet samarbete under ungefär ett års tid nu, 

om hur vi skulle kunna förbättra vårt flöde med information och material mellan Tylö och 

Lagan. Det har ju gått lite upp och ner men det har ju legat hos dem vi har ju försökt och trycka 

på men inte fått den responsen. Men det är ju det som gör det att vi tidigare har gjort sådana 

försök hos dem och då har dem talat om hur de har velat ha det. 
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Bilaga 6: Intervju-transkribering 

I= Intervjuare 

R= Respondent, Produktionstekniker Arlind 

I: Hur långt har ni kommit i processen att införa era nya monteringsbord? 

R: Monteringsbord som avser 11000175 och 11000179 är klar och montering sker i skarpt läge. 

I: Hur transporterar ni artiklarna ifrån lager till produktion (tåg, truck, pall, lådor)? 

R: Transporten sker med truck idag men framöver kommer den att ske med tåg. 

I: Hur många av dessa artiklar går ut i produktionen samtidigt (batchstorlek)?  

R: Batchstorleken är 120 stycken för 11000175 i veckan. Batchstorleken är 40 stycken för 

11000179 i veckan. 

I: Hur ligger de förmonterade kablarna(plintarna) på monteringsstationen? 

R: De ligger i en plastlåda vid monteringsstationerna. 

I: Vad tittar ni på när ni gör ankomstkontrollen idag? 

R: Vi kontrollerar i dagsläget kablaget och matchar dessa mot kopplingsschema och 

ledningslista. 

I: Är planen att ta bort kontrollen? Vad krävs för att ni ska ta bort den? 

R: Planen är att ta bort kontrollen och att leverantören garanterar att allt är riktigt i form av ett 

protokoll. 

I: Hur lång är er ankomstkontrolltid? 

R: Vår ankomstkontrolltid är runt 30 -40 min. 
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