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Sammanfattning 
Industrial Management vid Linnéuniversitetet, Vårterminen 2016 

Verksamhetsutveckling med hjälp av standardisering i ett  
SMF - En fallstudie där Gnosjöandan möter standardiserade 
arbetssätt 
Systemekonomi, Kandidatuppsats 15 hp 
Gustav Jahnsén, Joakim Bladh och Mikael Tarighi 
Anna Glarner 
Hur kan ett SMF effektiviseras genom verksamhetsutveckling 
inom ramen för standardisering? 

Syftet med studien är att inom ramen för standardiserade 
arbetssätt studera hur ett SMF som genomsyras av 
Gnosjöandan kan effektivisera sina processer i produktionen. 

Vårt examensarbete baseras på en fallstudie där vi har tillämpat 
en kvalitativ metod där den empiriska datainsamlingen har 
baserats på kvalitativa intervjuer. I denna studie har vi valt att 
utgå från en abduktiv ansats genom att studera teorin för att 
besitta bred teoretisk kunskap innan vi undersöker vårt 
fallföretag. Därefter utvärderas den teoretiska referensramens 
relevans med hänsyn till vår forskningsfråga. 

Vår teoretiska referensram baseras på standardiserade 
arbetssätt och relaterad metodik. Vidare belyser vårt teoretiska 
avsnitt andra filosofier såsom Gnosjöandan. 

Fallföretaget är i behov av standardiserade rutiner för 
dokumentation. Även införande av arbetsinstruktioner är 
nödvändigt för att reducera risken av att vara beroende av 
enskilda individers kunskap. Detta blir i synnerhet kritiskt vid 
en eventuell generationsväxling. En av fallföretagets mest 
kritiska punkt beror på underleverantörer och dess ojämna 
kvalitet samt oregelbunden leveranssäkerhet. Därmed ser vi ett 
tydligt behov av leverantörspolicies. Vi ser även att dagens 
kommunikationsflöde inte är hållbar vid ytterligare expansion. 
Tydliga ansvarsområden bör utformas i linje med fallföretagets 
värderingar som också bör formuleras. För att få ett effektivare 
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kommunikationsflöde bör fallföretaget se över möjligheterna att 
implementera ett nytt affärssystem. Ovanstående medför 
förbättrad materialhantering samt insamlingen av data som kan 
bearbetas vilket slutligen effektiviserar processerna i 
verksamheten inom ramen för standardisering. I samband med 
att medarbetare utbildas inom ständiga förbättringar skapas en 
mer självstyrd grupp med ett standardiserat förbättringstänk. 
Slutligen bedömer vi att Gnosjöandan tillsammans med 
leankonceptet med fokus på 5S skall införas och kombineras där 
Gnosjöandan kan beaktas som ett komplement till 5S i vårt 
fallföretag. Detta är för få en förbättrad struktur och en jämn 
standardiserad kvalitet kring rutiner och processer vilket skulle 
frambringa en utmärkande styrka i fallföretag. Vidare bedömer 
vi att svenskt näringsliv, framförallt SMF kan dra nytta av 
Gnosjöandans tänk som ett komplement till leankonceptet. 

Systemekonomi, standardisering, lean, 5S, Gnosjöandan, SMF. Nyckelord: 
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1. Inledning 

I detta inledande avsnitt presenteras uppsatsens tema och dess bakgrund till den 
valda studien. Kapitlet omfattar även uppsatsens forskningsfråga samt syfte med 
studien och de avgränsningar vi satt för att fokusera på relevanta ämnen inom 
studien. Vidare struktureras kapitlet in i nio olika rubriker för att ge läsaren en 
överblick av forskningsområdet och uppsatsen som helhet. 

1.1 Bakgrund 
I en värld där handelsgränser slås ut och öppnas upp, i en ständig 
globaliserad värld i samspel med ökad medvetenhet hos konsumenter ställs 
idag högre krav på industrin än någonsin. Organisationer strävar efter 
maximalt resursutnyttjande och därmed offensiv kvalitetsutveckling som 
innebär ständigt fokus på utvecklings- och förbättringsarbete, Bergman & 
Klefsjö (2012).  

Begreppet offensiv kvalitetsutveckling har vidgats i takt med att fler 
arbetssätt tillämpas, såsom Sex Sigma och Lean Production. Företag med 
starkt fokus på kvalitet når ofta lägre interna kostnader, produktiviteten är 
oftast högre och nya produkter samt innovationer tas fram snabbare. 
Kvalitetsfokus och kvalitetsutveckling bidrar därmed oftast till stärkt 
marknadspositionering, Bergman & Klefsjö (2012).   

Under 1970-talet utvecklade Japan ett nytt förhållningssätt till kvalitet. Med 
hjälp av ökad kvalitetsfokus nådde japanska industrier stora framgångar, för 
att under 1980-talet nästan konkurrera ut hela den amerikanska industrin. 
Det råder knivskarp konkurrens mellan japansk och amerikansk bilindustri 
än idag, Bergman & Klefsjö (2012). Konsulter världen över vallfärdade till 
Japan för att söka förklaringar till landets industriella framgångar 
identifierades under 1980-talet kvalitetscirklar som en metod. Detta 
utvecklades senare till JIT och kapitalrationalisering. Under 1990-talet 
utvecklades metodiken Sex Sigma baserat på utvecklad fokus kring statistisk 
problemlösning Bergman & Klefsjö, (2012). Vid milleniumskiftet 
utvecklades Lean av japanska Toyota, med fokus på att eliminera, fokus på 
lagerhållning, spill och slöseri och på så vis skapa värdeskapande flöden, 
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Holweg, M. (2007). Sedan dess har dock leankonceptet utvecklats från att 
främst fokusera på förbättringar av tillverkningsprocesser till att bli ett mer 
övergripande koncept som täcker alla nivåer inom en organisation, Hines et 
al (2004). 

Under 1980/90 var Gnosjöregionen den enda region i Sverige som ökade 
sysselsättningen. Regionen kännetecknas idag som Sveriges enda genuina 
industridistrikt där småföretag präglas av Gnosjöandan som anses vara en av 
de främsta förklaringarna för regionens framgång. Gnosjöandan är en anda 
som genomsyras av delaktighet och gemenskap, där man värnar om sina 
lokala leverantörer och jobbar aktivt med sociala organisationer. 
Gnosjöandan kännetecknas med fyra olika kommuner, Gnosjö,Gislaved, 
Vaggeryd och Värnamo som tillsammans bildar GGVV regionen, Londos 
(2004). SMFs (Små & Medelstora företag) är i dagsläget den mest 
förekommande organisationstypen i Europa. SMF skapar i dagsläget cirka 
90 miljoner jobb i EUs medlemsländer, Dorota (2014). Det råder inget tvivel 
om att SMF under de senaste åren haft det svårt att navigera i en ekonomisk 
terräng. Inom europeiska industrier är det nödvändigt ur ett ekonomiskt 
perspektiv för att behålla jobben att man blir mer konkurrenskraftig. 
Svenska företag har tillämpat resurseffektiv tillverkning och har gentemot 
andra länder bättre förutsättningar att möta konkurrens, Muller et al. (2014). 

En förutsättning för att ha en produktion utan slöseri är att ha ordning och 
reda vilket kan uppnås genom att arbeta med 5S som grundar sig på  
leankonceptet. Struktur och ordning är ett sätt att identifiera och eliminera 
slöseri som bidrar till fel, defekter och skador på arbetsplatsen, Bergman & 
Klefsjö (2012). Lean Production (LP) är ett begrepp som används världen 
över av många olika verksamheter. LP är en av dem mest använda 
förbättringsstrategier som baseras på att ständigt förbättra sin verksamhet 
genom att reducera onödiga kostnader och eliminera de aktiviteter som ingår 
i processer som inte tillför något värde för verksamhetens produkter, Pakdil 
et al. (2014). LP ställer hårt hållna krav på att hålla nere sina ställtider, 
ledtider och att inte inneha för mycket slöseri i produktionen, Liker (2004).  

För att införa LP krävs stora resurser av verksamheten, detta har gett upphov 
till att främst större verksamheter arbetar med detta. Små till medelstora 
företag har visat sig erhålla en mer kritisk syn och ovilja kring förändring då 
i många fall ledningen saknat tid och ekonomiska resurser för det Dorota, 
(2014). Gapp et al. (2008) nämner att när man skall integrera 5S effektivt 
måste det genomdrivas från ledningsnivå samt att man har förståelse och 
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utvecklas inom ramen i sitt sammanhang så är man oberoende av 
organisationens storlek. SMF har nytta av detta då införandet kan leda till att 
man upptäcker problem som hade förblivit dolda. 

Sex Sigma är ytterligare en förbättringsstrategi där syftet är att reducera de 
variationer som produktionen inte behöver. Strategin grundar sig på att 
variationer som inte är önskvärda kan bidra till ett missnöjde från kund som 
resulterar i extra kostnader i produktionen. Sex Sigma är utvecklat av 
företaget Motorola (USA) och grundar sig på matematiken där Sigma är ett 
begrepp för standardavvikelser från ett känt medelvärde, Bergman & Klefsjö 
(2012).  

1.2 Problemdiskussion 
Sedan LP blev känt och accepterat har många av världens storbolag 
implementerat och anpassat sin verksamhet efter grunderna som LP står för. 
Utförandet av LP hittas främst i större tillverkande företag med stora 
finansiella resurser. Även om LP visat sig vara en mycket bra metod för att 
resurseffektivisera har missförstånd hos SMF visat sig då de inte ser nyttan 
av att tillämpa LP för att utveckla företaget. Allt för ofta har ledningen 
tveksam kunskap och relevant information om hur man skall använda 
verktygen och vad det skulle kunna ge för effekter. Forskning har även visat 
att användningen av förbättringsmetoder är begränsade då företag förlitar sig 
på erfarenhet som byggts upp under företagets livslängd och man är mycket 
försiktig med att byta ut eller ta bort aktiviteter främst baserat på att 
kunskapen om LP’s effekter inte finns eller att de finansiella resurserna är 
svaga, Dorota (2014) 

Då en verksamhet är ett komplext system och flödet i processerna inte alltid 
är självklara, visar en studie från brittiska och australienska företag på att 
endast 10 % av dem som började arbeta med LP åstadkom ett effektivt 
resultat, Giuliano et al. (2015). Detta påvisar svårighetsgraden i att kunna 
utföra en lyckad implementering och att man måste ta hänsyn till alla olika 
delar i verksamheten. Att implementeringens syfte är att nå maximalt 
resursutnytjjande med minsta möjliga resurser är självklart men för att nå dit 
krävs en noggrann identifiering av olika motstånd som kan komma att finnas 
i en verksamhet, Kadambur & Kotecha (2015). 

Problem som generellt uppstår är att ledningen eller styrelsen är tidspressade 
och inför olika effektiviseringar alldeles för fort vilket leder till att 
personalen inte får det engagemang och den förståelse för att konceptet skall 
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fungera i praktiken. För att skapa engagemang krävs det av ledningen att 
man tydligt kommunicerar varför man vill införa en effektivisering och vad 
syftet är. Detta för att skapa en öppenhet till förändring hos personalen, 
Magnusson & Olsson (2008). Studier har även visat att LP konceptet inte 
rakt av skall användas mot ett SMF utan fungera mer som en grundtanke och 
utefter verksamhetens behov utforma effektiviseringen efter hur ens egen 
verksamhet ser ut, Rymaszewska (2014). Vad som visat sig vara ett problem 
är just att det nuläget inte finns en färdig mall om vilka steg som skall 
införas för ett lyckat LP och därmed är det svårt och tidskrävande för ett 
SMF med mindre finansiella resurser att utforma, Martínez-Jurado et al. 
(2013). Studier visar på att man istället för att införa stora förbättringar 
istället bör göra flera små under kortare tidsresurser, detta för att inte skapa 
några stora organisationsomvälvande förändringar. Tanken med detta är att 
först och främst arbeta med de resurser som finns tillgängliga och därmed 
eliminera ökade kostnader som kan ske vi stora förändringsarbeten, Berling 
(2005). 

1.3 Problemidentifiering 
Problemet som SMF möter är i frågan vad man skall börja sin 
effektivisering då man vill hålla kostnaderna nere. Detta innebär att man 
behöver utvärdera vilka aktiviteter som inte tillför något värde och som 
betecknas som ett slöseri, Petersson, et al. (2012).  Som tidigare nämnts är 
kunskapen och de finansiella motstånden de främsta orsakerna till att man är 
skeptisk till förbättringsmetoder, men för att uppnå marknadsandelar krävs 
det av verksamheter att man innehar rätt kvalitet till rätt pris. Genom en 
effektivisering som har som syfte att strukturera upp och skapa ordning och 
reda kan därmed en mer lönsam verksamhet skapas, Rother (2013). 

Tidigare rapporter har visat att tid som läggs på att leta efter arbetsredskap 
kan uppgå till 25 % av en persons arbetstid. Genom att skapa ordning och 
reda kan man ganska enkelt eliminera en sådan procent och som 
nödvändigtvis inte kräver större finansiella investeringar. Ett vanligt verktyg 
som används inom Leankonceptet är 5S som är ett verktyg anpassat efter att 
skapa ordning och reda och få en mer funktionell organisation som i 
slutändan kan resultera i en högre produktivitet, Peterson, et al. (2009).  

1.4 Forskningsfråga 
Hur kan ett SMF effektiviseras genom verksamhetsutveckling inom ramen 
för standardisering? 
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1.5 Syfte 
Syftet med studien är att inom ramen för standardiserade arbetssätt studera 
hur ett SMF som genomsyras av Gnosjöandan kan effektivisera sina 
processer i produktionen. Tidigare forskning visar på att metoder för 
standardiserade arbetssätt såsom Lean Production nödvändigtvis inte lämpar 
sig mot SMF då strukturen är anpassat efter Toyota, det krävs att man 
utvecklar sin egen metodik och filosofi för att nå framgång Dorota, (2014). 

Rapportens effektmål är att få SMF att vilja satsa på effektivisering med 
hjälp av standardiserade arbetssätt. Studien kommer även att lyfta fram vilka 
påverkansfaktorer som finns samt vilka metoder och verktyg som lämpar sig 
mot SMF och som kan ligga som beslutsunderlag för att standardiserade 
arbetsätt för  effektivisera i produktion inom den svenska 
tillverkningsindustrin. 

1.6 Avgränsningar 
Arbetet kommer att bedrivas på ett fallföretag som är ett SMF och 
undersökningen inriktar sig inom tillverkningssektorn. Studien kommer att 
vara begränsad inom en tidsram vilket gör att arbetet inte innefattar 
implementering och uppföljning. Detta medför att vi inte kan kontrollera så 
att företaget tillämpar våra rekommendationer enligt vår strategi. Vidare har 
vi inte jämfört med andra företag eller tagit hjälp från utomstående expertis. 

1.7 Relevans 
Teoretisk relevans 
Syftet med studien är att ur ett teoretiskt perspektiv kunna utvärdera och 
bedöma hur ett SMF som genomsyras av Gnosjöandan kan effektiviseras 
inom ramen för standardiserade arbetssätt med åtanke kring Leankonceptet 
och andra förbättringsverktyg.  Tidigare forskning visar på att detta är ett 
område som inte det har forskats i och därmed har SMF svårt att se 
möjligheterna med konceptet. Enligt Rymanszweska (2014) så skall 
Leanproduction inte tillämpas rakt av utan formas utifrån verksamhetens 
villkor och möjligheter. Studiens relevans är att bidra till kunskap gällande 
Gnosjöandans principer och vad de kan ge till andra SMF, men även hur 
standardiserade arbetssätt kan bedrivas.  

Praktisk relevans 
Undersökningen skall utifrån ett praktiskt perspektiv fungera som metod för 
SMF att identifiera och standardisera kritiska moment både gällande 
processer och kultur inom verksamheten. Modellen kan användas som ett 
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verktyg för ett SMF som vill förbättra sin verksamhet där standardisering 
ligger till grund för att eliminera icke värdeskapande aktiviteter. 

1.8 Tidsram 
Tidsramen för rapporten illustreras i figuren nedan och är uppdelad efter 
vilka kapitel som projektet skall innefatta. Detta skall fungera som stöd för 
författarna så att rapporten blir klar inom den givna tidsram som getts. 
Etapperna är uppdelade i kronologisk tidsföljd där ordningen visar hur de 
förväntas bli genomförda. 

1.9 Disposition 
Enligt Ejvegård (2011) skall en grov disposition genomföras innan ett 
projekt inleds. I figuren nedan presenteras arbetets disposition.  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Figur 2. Disposition, egenkonstruerad.

Figur 1. Tidsram, egenkonstruerad.



  

2. Metod 

I detta kapitel beskrivs och utvärderas metoder som ligger till grund för studiens 
teoretiska och praktiska arbete. Även vetenskapliga kriterier såsom reliabilitet 
och validitet samt källor diskuteras. 

2.1 Forskningsmetodik 
För få en inblick om hur standardiserade arbetssätt kan effektivisera 
produktionen i vårt fallföretag, har vi valt att tillämpa en kvalitativ 
forskningsmetod. Alvesson och Sköldberg (2008) förklarar kvalitativa och 
kvantitativa metoder som två forskningsmetoder som kan tillämpas i en 
vetenskaplig studie. Enligt Patel och Davidsson (2011) bygger en studie 
baserad på kvalitativ metodik på så kallad ”mjuk” data vilket kan innefatta 
kvalitativa intervjuer, tolkande analyser samt oftast bestående av verbala 
analysmetoder baserad på ord och text. Detta är något som Ahrne och 
Svensson (2015) understryker och menar vidare på att kvalitativa 
forskningsmetoder har tämligen ostrukturerad karaktär och präglas av 
processers innehåll. Vidare fokuserar kvalitativa ansatser enligt Alvesson 
och Sköldberg (2008) på ett övergripande perspektiv där teoretiska element i 
samspel med det empiriska materialet ger forskningen en tolkande analys 
och tolkningsresultat, vilket ger en ökad förståelse för studiens 
problemområde. 

Eliasson (2013) beskriver att kvantitativ metodik främst baseras på 
urvalsdata bestående av siffror samt samband mellan kvantitativa variabler.  
Vilket enligt Ahrne och Svensson (2015) begränsar forskningsmetodens 
förutsättningar. Vidare förklarar Eliasson (2013) att kvantitativa metoder bör 
ha en tydlig strukturerad karaktär där datainsamlingen helst är baserad på 
siffror och statistik som sedan analyseras objektivt med hänsyn till den 
teoretiska referensramen. Då kvantitativ metodik lämpar sig bäst för mer 
omfattande och breda undersökningar bör fokus på förberedelse av 
undersökningen främjas samt på undersökningens övergripande faktorer 
istället för att gå in mer djupgående i ämnet, Eliasson (2013). Tillämpning 
av en kvantitativ metod är därmed inte lämplig då en kvalitativ 
forskningsmetodik frambringar en djupare inblick i organisationen. 
Tillvägagångssättet är därmed mer lämpligt för att tillgodose uppsatsens 
syfte och frågeställning.  
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2.2 Forskningsansats 
Alvesson och Sköldberg (2008) redogör för tre modeller för att relatera teori 
till det empiriska materialet. Induktion, deduktion och abduktion redogörs 
som möjliga forskningsansatser att utgå från vid en vetenskaplig studie. 
Patel och Davidsson (2011) beskriver risken för forskare som använder sig 
av en induktiv ansats. Forskare som tillämpar induktion studerar 
forskningsområdet och kan utifrån det empiriska materialet formulera en 
teori. Därmed kan forskare arbeta utan att veta något om teorins generalitet 
och räckvidd. Således kan bristfällig kunskap och erfarenhet påverka 
formuleringen av teorin. Vidare förklarar Alvesson och Sköldberg (2008) 
induktion som en ansats som utgår från en samling enskilda fall och utifrån 
det identifiera ett samband av observationer för att hävda en generell och 
allmän sanning.  

Patel och Davidsson (2011) beskriver att en abduktiv ansats kan tolkas som 
ett tillvägagångssätts baserat på de båda ansatserna induktion och deduktion.  
Detta då preliminär teori formuleras utifrån enskilda fall vilket kännetecknas 
induktivt. Därefter testas den teoretiska referensramen som utgångspunkt i 
samspel med det empiriska materialet vilket kännetecknas till deduktion. 
Slutligen utvecklas samt utvidgas teorin och därmed kan en mer generell 
teori frambringas.  

Vi har därmed valt att utgå från en abduktiv ansats då Alvesson och 
Sköldberg (2008) förklarar att abduktion är den ansats som i realiteten 
används vid de flesta fallstudiebaserade undersökningar. Alvesson och 
Sköldberg (2008) förtydligar att det inte finns en formell eller informell 
kombination av dessa då abduktion tillför helt enskilda och nya moment. 
Enligt Patel och Davidsson (2011) bör forskare som tillämpar en abduktiv 
ansats vara vidsynt då det finns en risk att forskaren utesluter alternativa 
tolkningar baserat på tidigare erfarenheter och därmed formulerar en 
begränsad hypotetisk teori i abdikationens deduktiva fas. 

Valet av vår forskningsansats bygger på att vi i tidigt skede vill ha en bred 
teoretisk kunskap innan vi undersöker vårt fallföretag och djupare angriper 
vårt ämne och forskningsområde. Därmed anser vi att en abduktiv ansats 
lämpar sig bäst då vi besitter teoretiska färdigheter redan innan kontakt och 
de personliga mötena genomförs på vårt fallföretag, där vi senare förväntar 
oss kunna samla in lämplig empirisk data för att besvara vår frågeställning. 
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2.3 Forskningsstrategi 
Vår forskningsstrategi i denna fallstudie baseras främst på vår frågeställning 
som har formulerats tillsammans med vårt fallföretag. Enligt Denscombe 
(2016) är en fallstudie en djupgående redogörelse av ett eller få särskilda 
fall. Författaren förklarar att syftet med fallstudier är att belysa det generella 
i en fristående enhet genom att titta på det specifika och då ha mycket 
distinkta gränser. Detta för att detaljrikt kunna redogöra händelser, 
förhållanden, erfarenheter och processer i ett särkilt fall. Ejvegård (2011) 
belyser att det finns flera fördelar med att använda sig av en fallstudie. Dels 
då det finns utrymme för att hinna skapa sig en inblick och förståelse för att 
senare kunna utveckla en lämplig problemformulering. Och dels för att 
fallstudier ger goda möjligheter till att avgränsa forskningen. Med hänsyn 
till argumenten ovan faller en fallstudie in som en naturlig 
forskningsstrategi.  

Denscombe (2016) förklarar att fallstudier förekommer alltmer och i 
synnerhet vid mindre projekt. Författaren belyser också att fallstudier har 
kommit att förknippas med kvalitativ forskning då mindre projekt oftast är 
avgränsade och detaljrika. Författaren belyser dock att fallstudien även 
tillåter kvantitativa metoder och annan hantering av data och även 
kombinationer av forskningsmetoder. Detta understryker Ejvegård (2011) 
som förklarar att en fallstudie kan trots avgränsningar ge läsaren en god 
förståelse av ämnet utan att presentera alla världens verk och omfattande 
beskrivningar. I enlighet med en fallstudiebaserad forskningsstrategi 
kommer vår fallstudie genomföras via personliga möten och observationer. 
Fallstudiens karaktär är därmed i linje med hur vi har tänkt att anskaffa data 
och hämta information. 

Vidare förklarar Denscombe (2016) de nackdelar med fallstudier. Fallstudien 
kan vara känslig för kritik då generaliseringar kan göras utifrån insamlad 
data och kan därmed påverka trovärdigheten. Det kan också enligt 
författaren vara svårt att definiera fallets gränser och därmed avgränsa sig på 
ett lämpligt sätt. Författaren beskriver också att fallstudiens fokus på 
processer än på mätbara slutprodukter kan påverka utvärderingen och 
därmed resultatet. Slutligen beskriver författaren tillträde till fallstudiens 
miljöer som ett hinder i forskningsprocessen. Detta då företag kan välja att 
visa sig från sin bästa sida men också dölja eller ge begränsad tillgång till 
dokument, rutiner, människor och miljöer. Detta kan ge en missvisande bild. 
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2.4 Informationsinsamling  

2.4.1 Primärdata 
Dahmström (2011) beskriver att informationsinsamling kan ske under olika 
förutsättningar. En är att man samlar in ny data medan en annan är att man 
kan hitta uppgifter som har samlats in vid ett tidigare tillfälle. Enligt  
Eriksson och Wiederscheim-Paul (2013) så är primärdata sådan data vi 
samlar in själva medan sekundärdata är redan befintlig insamlade uppgifter. 

Fördelen med primär data är att de uppgifter som samlats in är så aktuella 
som möjligt samt att man kan anpassa definitioner och avgränsningar efter 
den givna frågeställningen, Dahmström (2011). Eriksson och Wiederscheim-
Paul (2013) redogör att en vanlig fördel med primärdata är anpassning 
mellan fråga och data. Vidare nämns det att tidsåtgång och tillgänglighet är 
en vanlig nackdel. Studiens empiriska källor är främst från primärdata som 
sker via direktkontakt med nyckelpersoner i utvalt fallföretag. 

Enligt Patel och Davidsson (2011) så kan det vara svårt att koncist 
sammanfatta betydelsen med en kvalitativ intervju. Författarna menar på att 
området är komplext och att det i metodlitteraturen finns flera relevanta 
aspekter för hur man ska utföra och tillämpa kvalitativa intervjuer i 
forskningsarbetet. Enligt Bryman och Bell (2013) så är kvalitativa intervjuer 
riktade rent generell gällande frågeställningarna. 

Bryman och Bell (2013) hävdar att kvalitativa intervjuer skiljer sig avsevärt 
från intervjuer i kvantitativ forskning. Tillvägagångssättet i kvalitativ 
forskning brukar vara betydligt mindre strukturerat. I studien kommer även 
intervjuerna vara riktad mot den intervjuandes ståndpunkt, Bryman och Bell 
(2013) menar på det bör läggas tyngd på intervjupersonernas egna 
uppfattning och synsätt. Vilket medför att studien syftar att tillvara den 
intervjuandes perspektiv samt att inom empirin beräkna in den mänskliga 
faktorn. Innan varje intervju kommer respondenten att belysas om att de 
medverkar anonymt. Detta understryker Ejvegård (2011) som nämner att 
respondenten öppnar sig i attitydfrågor samt att personen i fråga vågar säga 
allt den vet. 

I denna studie utgår intervjuerna från en semistruktur, enligt Bryman och 
Bell (2013) är det vanligt att forskaren använder sig av en intervjuguide som 
tillvägagångssätt. Som underlag vid genomförandet av intervjuerna har 
denna studie tillämpat denna guide som består av en lista med frågor 
gällande specifika teman. Frågorna behöver inte ställas i en viss ordning och 
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enligt Bryman och Bell (2013) får även intervjuaren ställa andra frågor än de 
som finns i intervjuguiden, vilket kan åstadkommas genom att forskaren 
anpassar frågorna som är kopplade till respondenternas svar på tidigare 
frågor. Vilket innebär att en semistrukturerad intervju är betydligt mer 
flexibel än ett strukturerat intervjuschema. Detta medför att det skapas en 
större möjlighet att få en bild över hur intervjuarna uppfattar sin sociala 
verklighet, Bryman och Bell (2013). 

Syften med att studien tillämpar kvalitativa intervjuer och som Patel och 
Davidsson (2011) nämner är det att upptäcka och identifiera egenskaper och 
beskaffenhet som exempelvis intervjuades livsvärld eller uppfattningar. Som 
enligt Bryman och Bell (2013) gör att man skapar förståelse utifrån de 
intervjuades perspektiv. För uppnå studiens syfte så anser vi att 
semistrukturerade intervjuer lämpas sig bäst. 

2.4.2 Sekundärdata 
Enligt Bryman och Bell (2013) utgår sekundärdata av data som forskaren 
vanligtvis inte har samlat in själv. I studien förekommer sekundärdata i form 
av artiklar, databaser och litteratur. De databaser som tillämpas vid 
insamlingen av studiens sekundärkällor är Onesearch, Ulrichsweb och 
Emerald. 

Syftet med att studien tillämpar sekundärdata är för att framställa tidigare 
forskning inom ämnet. Bryman och Bell (2013) menar på att sekundärdata 
bör undvikas i den mån det går, detta för att forskare som förlitar sig på 
sekundärdata blir beroende av tidigare forskning och dess tolkning av 
ursprungskällan. Författarna nämner även att sekundärdata kan i synnerhet 
vara tidseffektivt. I denna studie har vi inte några ekonomiska resurser, 
Bryman och Bell (2013) menar att det därmed kan vara svårt att genomföra 
en omfattande undersökning. 

2.5 Vetenskapliga Kriterier 
Ahrne och Svensson (2015) förklarar att trovärdigheten i en kvalitativ studie 
är avgörande för att få genomslag och accepteras. Patel och Davidsson 
(2011) använder för detta faktum sig av begreppet validitet vilket är en 
central kvalitetsbenämning, likaså reliabilitet. Enligt Kvale och Brinkmann 
(2014) uppnår studien validitet genom att forskaren anlägger en kritisk syn 
på undersökningsämnet och verifierar hela forskningsprocessen med ständig 
kontroll av forskningens resultat, trovärdighet och rimlighet. Patel och 
Davidsson (2011) beskriver att validitet och reliabilitet kan kopplas till 
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giltighet av vetenskapliga studier. De belyser dock vikten av att koncentrera 
sig på båda kvalitetsbegreppen för att uppnå trovärdighet. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är ett angreppssätt att göra kvalitativa 
observationer och nå validitet genom att använda sig av triangulering. 
Begreppet triangulering kännetecknas enligt Patel och Davidsson (2011) 
som ett tillvägagångssätt för att generera ett rikare underlag. I vår studie 
tillämpas triangulering genom att studera insamlat datamaterial ur flera 
perspektiv, med hjälp av flera olika dokument och källor samt genom 
observationer. Vårt empiriska underlag baseras på 11 anställda som dagligen 
arbetar med de processer som vi undersöker i vår studie på vårt fallföretag. 
Vi kommer att genomföra flertalet intervjuer, jämföra dem med varandra 
och komplettera insamlat material med vår teoretiska referensram, för att 
senare komplettera materialet med hjälp av att göra observationer på plats. 
Enligt Densombe (2016) så ökar förstudiens validitet genom att tillämpa 
teoritriangulering. Vilket enligt författaren innebär att man använder en bred 
teoretisk position som jämförs med den empiriska datainsamlingen, vilket 
också tillämpas i vår studie. 

Vår abduktiva ansats som innebär att vi sammanställer vår teoretiska 
referensram och utifrån vårt empiriska material återgår och kompletterar 
teorin, ökar uppsatsen validitet ytterligare. Genom detta tillvägagångssätt 
kan vi utgå från relevant teori i framställningen av relevanta intervjufrågor 
och insamling av övrig empiri.  

Enligt Bryman (2008) kännetecknas begreppet reliabilitet med 
tillförlitlighet. Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att reliabilitet visar på 
huruvida resultatet kan reproduceras av andra forskare i framtida studier. 
Enligt författaren uppnås högre reliabilitet ju mindre resultatet förändras. 
Bryman (2008) menar dock på att det är ytterst osannolikt att 
undersökningar får identiska resultat. Författarna är ense om att reliabilitet 
passar bäst för kvantitativa studier och bredare undersökningar där 
reliabilitet är mer relevant. Då vi tillämpar en kvalitativ studie och kommer 
genomföra kvalitativa intervjuer kommer senare undersökningar 
förmodligen inte få samma resultat och svar av respondenterna då vi lever i 
en föränderlig värld. Hög reliabilitet är därmed inte det mest centrala i vår 
studie.  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3.Teori 

I detta kapitel presenteras den insamlade teorin baserat på vad som är relevant 
till ämnet i studien. Kapitlet inleds med en övergripande beskrivning om 
verksamhetsutveckling för att sedan mer djupgående beskriva tillämpningsbara 
metoder och strategier med relevans till vår studier.  

3.1 Verksamhetsutveckling 
Arbete med förbättringar är inget som är nytt för verksamheter utan det har 
alltid strävats efter att de moment som utförs kan förändras mot något bättre, 
genom åren har olika tekniker och metoder förekommit och vissa har 
försvunnit medan några är högst aktuella även idag, Sörqvist (2004). 
  
Organisationer i dagens samhälle som bedriver någon form av förbättrings 
eller förändringsarbete där metoderna Lean, Kaizen och Sex Sigma är väl 
etablerade. Litteraturen säger sett ett ökat intresse för förbättringsarbete och 
orsakerna till detta är att förändringstakten i samhället idag ökar genom ny 
teknik, internationalisering och att vi går allt mer mot ett mångkulturellt 
samhälle. Vidare ses även att kunderna idag ställer högre krav och att 
efterfrågan på individuella varor/tjänster ökar vilket medför mer komplexa 
produkter, Sörqvist (2004). 
  
Den industriella utvecklingen har därmed gjort att människan inte hänger 
med och att drivet mot mer tekniska lösningar bidrar till att relationen 
mellan människa och teknik glöms bort. Även den aspekten att den 
traditionella industrin bygger på kontroll och styrning är ett problem som 
hindrar utvecklingen, genom en “ge-kultur” kan ett mer långsiktigt resultat 
påvisas då samverkan är en del av utvecklingen som behövs när ett mer 
teknikbaserat samhälle är under uppbyggnad, Ljungberg (2000). 
  
Verksamheter har idag förändrats i hur arbetet bedrivs. Stora delar av 
verksamheters skapande värde upphandlas externt och genom outsourcing 
bedrivs verksamheter som nätverksliknande organisationer. Även 
konkurrensen mot lågkostnadsländer bidrar till att kraven på lönsamhet och 
kostnadseffektivitet ökar och därmed är kostnader i form av brister och fel 
en bidragen faktor i att arbeta mer proaktivt då behovet att göra rätt från 
början ökat, Sörqvist (2004). 
  
Då verksamheter har en mer mognad och förståelse än tidigare ser man att 
fler och fler pratar om verksamhetsutveckling. För att en satsning mot 
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förbättringar skall bli lyckat bör utgångspunkterna komma från fyra olika 
strategier; ledarskap, utbildning, kundfokus och verksamhetsförbättringar. 
Utifrån studie som gjort visas att den ekonomiska potentialen i 
verksamhetsutveckling är mycket stor, genom att mäta de 
kvalitetsbristkostnader har man sett att mellan 10-30% av den totala 
omsättningen beror på kvalitetsbrister. Genom att arbeta med ett fungerande 
förbättringsarbete har därmed visat sig ge goda förutsättningar för att bidra 
till en mer vinst och kostnadsreducerande verksamhet, Sörqvist (2004). 

3.2 Lean Production 
Lean Production (LP) är ett begrepp som används världen över av många 
olika verksamheter. LP är en av dem mest använda förbättringsstrategier 
som baseras på att ständigt förbättra sin verksamhet genom att reducera 
onödiga kostnader och eliminera de aktiviteter som ingår i processer som 
inte tillför något värde för verksamhetens produkter, Pakdil et al. (2014). LP 
ställer hårt hållna krav på att hålla nere sina ställtider, ledtider och att inte 
inneha för mycket slöseri i produktionen, Liker (2004). En viktig tanke är att 
LP inte skall ses som en aktivitet eller metod som går att slutföra och 
därmed redovisas som ett slutmål, istället talar det för att vara en strategi för 
hur verksamheterna skall bedrivas. Tanken med LP är att det skall omfatta 
verksamhetsområden såsom företagskultur, värderingar, grundläggande 
principer, metoder, ledarskap och därmed fungera som en vision mot att 
eliminera all onödigt slöseri, Petterson et al. (2012).  

Genom ett framgångsrikt lean-program kan konkurrensparametrar effektivt 
förbättras, områden som enligt teorin tas upp är kvalitet, kostnader, 
flexibilitet, leveranssäkerhet och leveranstider. Vad som mer är syftet med 
LP är att de har ett effektivt arbetssätt för att skapa mindre stress, öka 
kompetensen samt ge en ökad förståelse för medarbetarna som några 
exempel och är viktiga aspekter för att ett LP arbete skall bli framgångsrikt 
även på längre sikt Petersson, et al. (2012). Vid en satsning av LP krävs 
engagemang och kunskap där vikten i att bygga en specialistkunskap om LP 
baserat på den egna verksamheten är grunden i att lyckas. Kunskapen i sig 
kan ske genom utbildning, rekrytering eller av inhyrd konsulthjälp men där 
det är viktigt att flertalet av de involverade är ingår i kärnverksamheten för 
att hantera verksamhetens alla processer för att säkerställa att en 
kontinuerlig varaktighet och uthållighet, Sörqvist (2013). 

När ordet LP nämns i olika sammanhang är de många som nämner att de 
arbetar med det och syftar på att de använder sig av komponenter såsom 5S, 
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förebyggande underhåll (TPM) och förbättring enligt Kaizen, detta är 
visserligen helt rätt men LP är mer än bara en samling verktyg. LP talar mer 
för att vara en kulturförändring och är därmed en process som tar långt tid 
att uppnå och som kräver stort engagemang och förståelse av alla 
involverade, Sörqvist (2012).  
 
Litteraturen säger att för att LP överhuvudtaget bör vara ett alternativ så 
skall verksamheten som vill införa det inneha en mognad gällande 
verksamhetsutveckling som innebär att de är beredda att prioritera 
förbättringsarbeten och kvalitetsfrågor. En verksamhet med mindre struktur i 
detta kan således vinna mer på att satsa på ett mer fokuserat 
förbättringsarbete såsom Sex Sigma där man relativt snabbt kan se mätbara 
resultat och därmed öka ledningens förståelse och engagemang för 
principerna LP står för, Sörqvist (2012). Är LP det som verksamheten vill 
satsa på ges alternativ i att införa det i småskaliga projekt och då inom 
utvalda processer där Kaizen Event är ett förbättringsprogram för att snabbt 
uppvisa mätbara effekter som kan öka intresset mot LP satsning kring 
verksamheten i helhet, Sörqvist (2012). 

Principerna med LP utgör ett tankesätt som skall genomsyra hela 
verksamheten. Vanliga misstag verksamheter gör är att de tar en redan 
befintlig lösning som någon annan gjort men som därmed är utformat efter 
dennes förutsättningar. Så för att LP skall nås framgångsrikt bör kunskap 
tillskaffas och sedan utforma handlingssättet efter den egna verksamhetens 
förutsättningar och som stöder de långsiktiga mål som är satta, Sörqvist 
(2012). 

Ledarskapet är en förutsättning för LP och strävar mot att få medarbetarna 
att se och förstå LP principer, effektivitet skapas utifrån att medarbetarna 
tränas i att tänka själva och att ta egna initiativ. Genom en effektiv ledning 
mot medarbetarna är nästa steg att använda sig av passande metoder, valet 
av metoder skall baseras utifrån analyser där förståelsen av att alla LP 
metoder inte nödvändigtvis behöver leda till en förbättrad verksamhet, 
Sörqvist (2012). 
  

3.2.1 Standardisering enligt LP 
Principerna inom LP utgör grunden för att lyckas med verksamhetens 
utveckling kring LP och ger vägledning mot de lösningar som kan komma 
att identifieras, vidare bör detta förankras i verksamheten där en 
formalisering tas fram tillsammans med de involverade. Standard är därmed 
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ett beslut som man kommit fram till i hur en process skall skötas, viktigt att 
nämna är att detta är en beskrivning av nuläget vilket inte nödvändigtvis 
behöver vara bra utan kan revideras under verksamhetens livscykel 
Petersson, et al. (2012). 

En standardisering ger ökade möjligheter i att upptäcka eventuella 
avvikelser men även bidra till en mer förutsägbar process som mynnar ut till 
ett effektivt lärande. Förutsägbarhet är ett nyckelord inom LP där 
påverkningsgraden kring att reducera slöseri tenderar att öka, en standard 
kan således appliceras på all sorts arbete men kan skilja sig från olika 
verksamheter, Petersson et al. (2012). 

Det finns generellt tre skäl att införa metodstandarder som är en beskrivning 
kring hur ett arbete manuellt skall utföras. Först och främst är det en 
säkerhets- och ergonomi aspekt där användaren sätts i centrum. Nästa punkt 
är kvalitet där genom ett specifikt arbetssätt minimera att olika individer gör 
på olika sätt. Därmed kan man effektivisera flödet då alla gör på likadant 
vis. Detta bidrar även till minskade personberoende variationer som ger 
fördelar i en minskad sårbarhet och ökad förutsägbarhet, man öppnar upp för 
en jämnare kvalitet och genom effektivare arbete även ökad kapacitet. Den 
kanske viktigaste punkten ligger i att verksamhetens sårbarhet minskar då 
kunskapen i hur arbetet skall utföras inte är bundet kring specifika individer 
och kan därmed hantera situationer såsom sjukfrånvaro, Petersson et al. 
(2012). 

För att en lyckad metodstandard skall användas bör medarbetarna vara med 
och ta fram den, detta för att få en förankring och personlig koppling till 
standarden. Vidare kan en mer detaljerad standard tas fram då medarbetarna 
är dem som utför arbetet i vardagen och som därmed har kunskap om hur en 
eventuell standard kan utföras på så smidigt sätt som möjligt. Om 
medarbetarna inte inkluderas vid utvecklingen kan således ett mål i att 
motbevisa standarden visas. Även den aspekten i att en individ som 
utvecklar standarden utifrån tenderar att komplicera processen då denne inte 
på detaljnivå vet vad som krävs för att det i praktiken skall underlätta, 
Petersson et al. (2012). 

Vid en metodstandard nämner teorin att följande steg kan urskiljas, början 
av utvecklingen tränar man organisationen att förstå behovet av 
metodstandarden. Vidare börjar utvecklandet av en grov skiss på hur 
standarden skall utformas. Efter en grov skiss utförs en provkörning där man 

~! ~16



  

tidsätter metoden. För att skapa en lyckad metodstandard är det viktigt att 
veta varför man gör det för att motverka motstånd och detta kan enbart 
elimineras av ökad förståelse, Petersson et al. (2012). 

Efter en grov skiss av en metodstandard förekommer en etableringsperiod 
där det förr eller senare dyker upp en avvikelser, vid ett sådant tillfälle skall 
följande fråga besvaras: Finns det en metodstandard och följdes den? 
Om det visar sig att den inte följdes eller att det ändå uppkom fel bör en 
förbättringsåtgärd införas, detta arbete kommer kontinuerligt att pågå då 
processen hela tiden utvecklas, denna förbättringscykel beskrivs enligt 
följande: ”En standardisering utgör grunden för vad en organisation behöver 
för att sträva mot ett förbättringsprogram såsom LP och fungerar som en 
baslinje som alla förbättringar utgår från och är genom kontinuerlig 
uppdatering som det formaliseras inom organisationen,” Petersson et al. 
(2012). 

Syftet med LP är att främja verksamheten mot framgång då det är ett 
effektivt arbetssätt mot förbättringsarbete. Generellt då begreppet LP nämns 
talas det om syftet att förbättra och eliminera ojämnhet, överbelastning och 
slöseri. LP innebär att verksamheten förändras både strukturellt av fysiska 
flöden men även de kulturella. LP arbetet skall således inledas på en rimlig 
nivå som är baserat utifrån en långsiktig och hållbar planering. LP arbete bör 
inledas med en förståelse där alla involverade skall få kunskap och att börja 
med små projekt där sedan kunskap kan appliceras på vidare processer inom 
verksamheten Sörqvist, (2013). 

3.3 Sex Sigma 
Begreppet Sex sigma är ett förbättringsprogram som introducerades vid 
Motorola under 1980-talet där fokus låg kring reduktion av oönskad 
variation. Kostnader kring oönskade variationer är en kostsam brist och kan 
påverka kundnöjdheten och arbetet med eliminering eller minskandet av 
variationer kan ge drastiska resultatförbättringar, Bergman och Klefsjö 
(2012). 
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Figur 3. Sex Sigma cykel, egenkonstruerad.



  

Sex Sigma är utifrån statistikteorin och grundar sig på att medelvärdet av 
variationer inte får skifta mer än 1,5 standardavvikelser åt något håll 
samtidigt som avståndet mellan specifikationer skall minst ligga på +/- 6 
standardavvikelser. Genom dessa värden får man ett PPM (felmöjligheter 
per miljon) på 3,4. Största problemet kring kvalitetsarbete är variationer som 
är en följd av att det man producerar inte blir likvärdigt varje gång. Vikten 
med kvalitet-förbättringsarbete grundar sig i att förstå och hantera de 
variationer som finns inom verksamhetens processer. Traditionellt arbetar 
man utefter kontroll men detta är en ineffektiv metod då kostnader och 
riskerna tenderar att öka, därav hanteras istället variationer effektivare 
genom förebyggande förbättringar, Sörqvist (2004). 

Författaren Sörqvist (2004) betonar att Sex Sigma inte bör beaktas som en 
metod utan som en filosofi där man kontinuerligt fokuserar på mätning, 
analys och eliminering av processens variationer. De nämner även vikten i 
att sätta tydliga och utmanande mål för reduceringen av variationerna i 
betydelsefulla områden, Sörqvist (2004). 

Som många andra förbättringsmetoder är inte Sex Sigma något nytt och 
revolutionerande utan är en samling beprövade verktyg och metoder som 
använt i många olika verksamheter. Det som är nytt med Sex Sigma är 
kombinationen med nytt och gammalt som på ett balanserat sätt tillämpas 
med stor ambition och resurser avsatta för förbättring som är högt 
resultatinriktade, Sörqvist (2004). Figuren nedan beskriver de huvuddelar 
som Sex Sigma står för: 
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Figur 4. Beståndsdelar, egenkonstruerad.



  

För att Sex Sigma skall vara ett effektivt arbetssätt krävs att det finns en 
tydlig infrastruktur där väldefinierade roller finns inom verksamheten. 
Därmed kräver Sex Sigma att utvecklingen ger från högsta ledningen som 
skall inneha förståelse för konceptet för att vidare kunna leda och ge stöd 
under utvecklingen, Sörqvist (2004). Som tidigare nämnts är Sex Sigma ett 
resultatorienterat arbetssätt som redan vid produktutveckling kan användas, 
viktiga steg som definiera Sex Sigma är utifrån DMAIC cykeln som är 
uppdelat i 5 steg, Bergman och Klefsjö (2012). 

• Identifiera möjligheter som kan kopplas till kundönskemål och ens 
affärsintressen 

• Definiera kundkraven och dess produktegenskaper som kan vara kritiska 
för kvaliteten 

• Utveckla konceptet så de uppfyller kundkraven 
• Optimera och förbättra lösningen 
• Verifiera och testa lösningen 

Begreppen ovan utgör grunden i Sex Sigma och utgår från en enhetlig 
arbetsgång. Fördelarna med en enhetlig arbetsgång visas i att en gemensam 
struktur bildas i hur ett förbättringsarbete bedrivs och att det fungerar 
tvärfunktionellt. Ett tvärfunktionellt arbetssätt är därmed en fördel då många 
verksamheter idag arbetar tillsammans med sina kunder och leverantörer, 
Sörqvist (2004). 

Sex Sigmas utgångspunkt ligger i att samla information om verksamheten 
där identifiering av de kroniska problemen sker och systematiskt löser dem. 
En viktig del är därmed systematisk uppföljning och återkoppling, Sörqvist 
(2004). Detta skall ligga till grund för att engagemang etableras då syftet 
med Sex Sigma är just detta, Bergman och Klefsjö (2004). Senare års 
utveckling av Sex Sigma har visat att verksamheter till större grad idag 
ställer krav på leverantörer i förbättringsarbeten, detta för att skapa ett 
djupare samarbete som innebär att kostnadsreduceringar även sker utanför 
verksamhetens flöden, Sörqvist (2004). 

3.4 Kaizen 
Kaizen är ett begrepp som uppkom under 1980-talets mitt i Japan och är ett 
synsätt på hur en verksamhet bedriver ständiga förbättringar. Som liknande 
begrepp är även Kaizen i stor utsträckning en filosofi som bygger på att man 
skall se verksamheten på nya sätt, Sörqvist (2004). 
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Huvuddelarna i konceptet är enkelt och innebär en kontinuerlig förbättring 
som innefattar både personligt och gemensamt ansvar. Kaizen filosofin 
förutsätter att oavsett hur en verksamhet eller ens liv ser ut så förtjänar det 
att konstant förbättras för att utvecklas, Masaaki (1986). Strävan är att få 
disciplin, lydnad och harmoni och är därför olikt strukturellt hur västvärlden 
arbetar med förändringskoncept, målet är att alla medarbetare skall 
engageras och således bli en naturlig del av arbetstiden. För att effektivt nå 
dessa resultat säger teorin att Kaizen skall bedrivas utifrån tre olika nivåer, 
Ledning, grupp och individnivå, Sörqvist (2004). 

Dessa tre nivåer skall inneha gruppmedlemmar som tillsammans diskuterar 
förbättringar inom verksamheten och som sedan efter beslut delegeras ut till 
lämpliga deltagare där uppföljning sker vid efterkommande 
diskussionsmöte. Principen med Kaizen är att fokusera på de små 
förbättringarna då de tillsammans utgör de större genombrotten och 
resultaten, arbetet skall hålla en relativ självstyrd form där grupperna ges 
fria tyglar i vilka beslut som skall tas Sörqvist, (2004). 
Planeringen inom grupperna skall hålla enkla där kortfattade 
handlingsplaner tas fram och där anslagstavlor spelar en stor roll vid 
kommunikationen av aktuell status och de uppnådda framgångarna, detta för 
att prioriteringen skall ligga mot förbättring och inte planering, Sörqvist 
(2004).  

För att starta ett arbete med Kaizen behöver verksamheten erkänna att det 
finns ett behov, detta påbörjas genom att se ett problem. Finns inte 
erkännandet av ett problem kan således ingen förbättring ske. Därav är 
liknöjdhet Kaizens största fiende. Vid en förbättring av ett problem behöver 
lösningen konsolideras för att därmed bli en norm inom verksamheten, 
Kaizen behöver därmed en standardisering av normer för att fungera 
effektivt, Masaaki (1986).  

Standardisering är en förutsättning för att Kaizen skall fungera då alla 
förbättringar skall utgå från en överenskommelse hur verksamheten skall 
fungera. Inom industrin nämns det två typer, processkaizen och 
flödeskaizen. Processkaizen är utformat för att förbättra en specifik process 
medan flödeskaizen är förbättring i kopplingen mellan processerna, 
Petersson et al. (2012). I praktiken är det ett lättare steg att börja med flödet i 
sin helhet och på så sätt ställa krav på vilka förbättringar som bör arbetas 
med på processnivå. Utifrån den generella formen av Kaizen finns även 
andra metoder som verksamheter kan använda utifrån de resurser som finns, 
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dessa två är Kaizen Event och Kaikaku. Kaizen Event kan liknas vid en 
workshop där en grupp individer träffas intensivt under ett par dagar och 
som då fokuserar på att förbättra ett specifikt problem. Kaikaku är istället ett 
mer projektbaserat program där man har tydliga och kvantifierade mål, 
generellt så innebär det att inte enbart produktionsavdelningen deltar utan 
även produktutvecklingen och dess stödfunktioner som exempel. Petersson 
et al. (2012). 

Kaizen är en av de viktigaste elementet i en satsning mot Lean Production 
då utan ett välfungerande förbättringsarbete blir det svårt att fullt ut ta 
tillvara på den kompetens och utnyttjandegrad verksamheten har. Att arbeta 
med Kaizen innebär att det är de smådetaljerna som ger de största 
påverkningarna. Att enbart arbeta på övergripande nivå ger sällan några 
långvariga resultat, Petersson et al. (2012). 

3.5 Värdeflödesanalys 
En värdeflödesanalys är en central metod inom leanarbetet som kartlägger 
alla steg, värdeskapande och likaså icke-värdeskapande processer, från 
råmaterial till slutkund. Metodens syfte är att bearbeta trångsynt fokus på 
förbättringar i enskilda processer till en övergripande kartläggning av alla 
led och processer. Utifrån att identifiera vad kunderna värdesätter och ha 
kännedom om produktfamiljen, produkter inom samma kategori, inleds 
värdeflödesanalysen med fokus på flödets effektivitet, Petersson et al.
(2012).  
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Figur 5. Kaizen Kaikaku, egenkonstruerad.



  

Metoden genomförs i två steg där utvalda flöden analyseras systematiskt, 
Petersson et al. (2012). I det första steget kartläggs nuvarande tillstånd 
genom att identifieras nuvarande informationsflöden samt fysiska flöden 
såsom material, produkter, anläggning och kunder samt hur dessa påverkar 
produktionen, Keyte och Locher (2008). Värdeflödena identifierar mycket 
slöserier såsom cykeltider, ställtider och lagertider enligt Liker (2009). Även 
takvärdet beräknas och utifrån nämnda faktorer skapas en värdeflödesanalys 
baserat på nulägestillstånd, Keyte och Locher (2008). Vidare upprättas en 
tidslinje från start till färdig leverans med uppsatta milstolpar där det 
framgår hur lång tid det tar för en produkt genom samtliga processer, Liker 
(2009). 

I nästa steg analyseras kartläggningen av nulägestillståndet baserat på lean-
principerna, Petersson et al. (2012). Värdeflödesanalysen redovisar 
processer och hur de hänger ihop samt hur informationsflödet ser ut, det 
framgår också antalet operatörer per process. Insamlad och identifierad data 
och värden analyseras och utifrån detta utvecklas en ny kartläggning med 
effektivare flöden baserat på kunskap om lean, Keyte och Locher (2008). 
Detta kan beaktas som en målbild och skall sträva efter att göra 
produktionen mer kostnadseffektiv, flexibel, kortare ledtider, tydligare 
flöden samt eliminera slöseri i de mest kritiska processerna, Liker (2009). 
Därmed används den nya kartläggningen av värdeflöden som underlag och 
handlingsplan vid genomförandet av verksamhetsutveckling, Petersson et al. 
(2012). 

3.6 Ordning och reda genom 5S 
I alla organisationer förkommer ordning och oordning, saker finns inte där 
de borde finnas. Trasiga eller onödiga hjälpmedel förekommer samt att skräp 
och smuts uppträder lite här och där på arbetsplatserna. Detta skapar lätt 
störningar och döljer de verkliga problem som existerar i flödet. Dessutom 
så bidrar oreda och oordning till onödiga slöserier och dåligt 
kapitalutnyttjande, Sörqvist (2013). 
  
5S har sitt ursprung inom den japanska produktionsindustrin med avsikt att 
skapa ordning och reda i tillverkningen, Sörqvist (2013). Företag som vill 
genomföra förbättringsarbete använder 5S för uppmärksamma 
verksamhetens problem, likaså de slöseri man har. Genom att ha ordning och 
reda på sin arbetsplats kan man på ett effektivt sätt hitta och åtgärda dessa, 
Ljungberg (2010). 
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Ljungberg (2010) nämner att fördelarna med att tillämpa 5S är tillexempel: 
Minskad skaderisk genom högre säkerhet vid arbetsplatserna. Bättre 
underhåll av utrustning. Slöserier minskar eller elimineras genom att 
reducera: 
-    Ställtid 
-    Minska tid för att leta efter utrustning 
-    Kassation 
Bättre arbetsområden och trevligare arbetsplats genom att det blir ordning 
och reda. De 5S:n kommer från japanska och som i svensk översättning kan 
betecknas, sortera, strukturera, städa, standardisera och självdisciplin, 
Sörqvist (2013). 
   
Sortera– Steg 1 
Sortera är det första steget vid en tillämpning av 5S där man noga går 
igenom allt som finns på arbetsplatsen för att särskilja nödvändigt från icke-
nödvändigt. Ta bort onödiga komponenter som inte används, är trasiga eller 
inte behövs, Sörqvist (2013). Allting måste gås igenom och om en sak inte 
är relaterat till arbetet ser man till att den försvinner därifrån. Det som är 
trasigt skall märkas och avlägsnas endast när man har reparerat felet. Under 
det första steget tar man även reda på vilket material som verkligen behovs 
för att kunna genomföra det dagliga arbetet. Under den grundliga 
genomgången av materialet passar personerna på att städa arbetsplatserna. 
Är det smutsigt som exempelvis läckande rör ser man till att uppmärksamma 
grundorsaken. Går det att åtgärda med en gång ser man till att göra det 
annars noteras problemet på en blankett, Ljungberg (2000). 
  
Strukturera - Steg 2 
När man har sorterat bort allt som anses onödigt så är nästa steg att för det 
som ska finnas kvar skapa en struktur och systematik. Målsättningen med att 
strukturera är att var sak alltid skall befinna sig på sin rätta plats på ett sådan 
sätt blir det både lätta att välja och att komma åt de komponenter man 
behöver, Sörqvist (2013). Detta gör att man kan minimera eller helt 
eliminera slöserier med tid, belastningsskador, slöserier i form av att man 
köper för mycket av något samt förlust i långa gångtider, Ljungberg (2000).  
  
Städa -  Steg 3 
Börjar med att en grundlig städning genomförs och göra ordentligt rent. 
Detta är för kunna identifiera smutsorsaker och därmed kunna hantera och 
eliminera dem. Som nämns i steg 1 så städades för att kunna märka upp och 
placera utrustning men i detta steget görs en verklig storrengöring. 
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Maskiner, rör, kablar, biutrymmen, giggar och annat ska göras ordentlig rent. 
Samtidigt som den grundliga städningen genomförs kartlägger man alla 
orsaker till nedsmutsning som sedan dokumenteras, Ljungberg (2000). Detta 
är för att skapa rutiner för hur det ska se ut, Bergman och Klefsjö (2012). 
För att säkerställa att ordning och reda behålls på verksamheten tas en plan 
fram för hur städarbetet regelbundet ska utföras, Sörqvist (2013). 

Standardisera – Steg 4 
Standardiserar syftar till att bästa möjliga arbetsplats. Genom detta så kan 
man skapa ordning och reda både hos personal samt på arbetsplatsen. 
Genom att färgmärka och standardisera märkning så kan man tydliggöra 
avvikelser i miljön, Bergman och Klefsjö (2012). 
  
Självdisciplin – Steg 5 
Det syftar på att underhålla och förbättra standarden.  Självdisciplin handlar 
om att skapa en vana att alltid följa de begrepp som de övriga S-orden 
innefattar. Värdet av att standardisera är att lyfta fram goda vanor och 
minska dåliga vanor. När väl detta steget är uppnått så fungerar ordning och 
reda utan påpekande från ledningen, Bergman och Klefsjö (2012). 
 

Dessa fem steg är grunder för 
5S. Ljungberg (2000) nämner 
vikten av att ledningen 
förklarar tydligt för de 
anställda varför detta är viktigt 
detta är för att man ska ha 
möjligheten att kunna nå 5S 
fulla potential. Författaren 
nämner även att vid bristande 
disciplin vid implementering 
kan det bli ett misslyckande 
resultat. 
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Figur 6. 5S cykel, egenkonstruerad.



  

3.7 PDCA 
Petersson et al. (2012) skriver att PDCA (Plan-Do-Check-Act) är en effektiv 
metod för att strukturera förbättringsarbete. Rother (2013) hävdar att det är 
en vetenskaplig metod som består av att bilda hypoteser för att sedan testa 
dem genom att samla information som man samlat in genom direkta 
observationer. 
  
Rother (2013) skriver att de experimentsteg se figur 7, som ingår i PDCA-
cykeln lyder enligt följande: 
1.  Plan. Verksamheten ska definiera vad de ska göra och vad de tror ska 
hända. Detta är självaste hypotesen 
2.   Do. I detta steg testar man hypotesen, vilket innebär att de försöker köra 
processen enligt plan. Detta är något som ofta görs i en lite skala i början. 
Författaren nämner även att man inom detta steg utför noggranna 
observationer. 
3.    Check.  Här jämför man det faktiska resultatet med det förväntade 
resultatet. 
4.   Act. I det sista steget så standardiserar och stabiliserar det som fungerar, 
eller börja om med PDCA-cykel igen om resultatet inte var positivt. 
  
I teorin är PDCA även en användbar metod att tillämpa inom arbetet med 
5S. Genom PDCA kan medarbetarna planera och strukturera sitt förbättrings 
arbete på ett effektivt sätt, Petersson et al. (2012). 
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Figur 7. PDCA cykel, egenkonstruerad.



  

3.8 Muda - Eliminera slöseri 
För att öka flödeseffektiviteten är det viktigt att förstå hur man kan 
identifiera och eliminera slöseri, Bergman och Klefsjö (2012). Enligt 
Petersson et al. (2012) så är en förutsättning för allt förbättringsarbete är att 
organisationen kan skilja på sådan som är slöseri och sådan som tillför 
värde. 

Överproduktion 
Överproduktion syftar till att eliminera produkter som är färdiga innan de 
faktiskt behövs. Att producera för mycket, för tidigt, eller för fort är slöseri. 
Produkter som produceras innan det når kunder eller genom att  bindas i 
lager på produkter som väntar på kunder skapar inte värde, Bergman och 
Klefsjö (2012). 
  
Väntan 
Är en form av slöseri som innebär väntan på att en arbetscykel ska avslutas. 
Tillexempel att en operatör eller maskin tvingas vänta på nästa steg i 
processen, på resurser, verktyg eller materialinformation så skapas inget 
värde, Bergman och Klefsjö (2012). 
  
Onödiga transporter 
När man transporterar resurser leder det till högre ledtider som i sig inte 
skapar något värde. Genom att omorganisera värdeflödet som leder till att 
man eliminera en transport har man eliminerat slöseri, Bergman och Klefsjö 
(2012). 
  
Inkorrekta processer 
Om en process producerar en produkt som inte uppfyller de ställda krav eller 
är behov av ändring måste åtgärdas direkt för att inte åstadkomma mera 
slöseri, Bergman och Klefsjö (2012). 

Onödiga lager 
Bergman och Klefsjö (2012) nämner att material och enheter som ligger i 
lager och väntar skapar inget värde. Detta gör även att man döljer extra lager 
problem som tillexempel sena leveranser från leverantörer, obalans i 
produktionen och lång anslutningstid. 
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Onödiga rörelser 
Är en form av slöseri som innebär att en medarbetare utför en onödig rörelse 
eller förflyttning. Syftet är att minimera förflyttningar av människor och 
material inom en process. 

Defekter 
Produktion och omarbeta av defekta enheter är slöseri, även olika kontroller 
innebär slöseri i from av arbete och tid, Bergman och Klefsjö (2012). 
  
Outnyttjad kreativitet hos medarbetare 
Genom att inte engagera eller lyssna till medarbetare är ett stort slöseri då 
man får förlust av tid eller potentiella förbättringar och läromöjligheter. 
Enligt Bergman och Klefsjö (2012) så tar många organisationer bara tillvara 
på en bråkdel av den potential som deras medarbetare har, detta gör att flera 
organisationer här har en stor möjlighet till förbättring. 

3.9 FMECA 
Bergman och Klefsjö (2012) nämner att FMECA (Failure Mode, Effects and 
Criticality Analysis) ofta kallad enbart feleffektanalys, är en användbart 
arbetssätt för tillförlitlighetsanalys. Metoden innebär systematiskt 
genomgång av en produkt eller en process, dess funktion, orsak till fel, 
konsekvenserna av fel och felsätt. Analysmetoden används som en kvalitativ 
analys av sambanden mellan komponenters felkonsekvenser och felsätt på 
en systemnivå och vilka åtgärder man skall vidta för att reducera 
felkonsekvenser eller förhindra att fel uppkommer. 
  
Analysmetodens resultat presenteras på en blankett där man främst besvarar  
tre centrala frågor, felsannolikhet F, allvarlighetsgrad A och 
upptäckssannolikhet U med ett intervall från ett till tio. Genom att besvara 
de ovan nämnda värderingarna beräknar man ett risktal, detta är för att 
enklare kunna veta hur man skall prioritera produktegenskaperna. Risktalet 
underlättar således företaget när det ska välja vilka egenskaper de skall 
inrikta sig på. Enligt teorin så är FMECA en anallysmetod som kan bidra till 
att man upptäcker säkerhets- och tillförlitlighetsproblem, Bergman och 
Klefsjö (2012). 

3.10 Gnosjöandan 
Gnosjöregionens industriella traditioner kan följas enda ner till 1700-talet 
men det var under 1970-talet som utvecklingen tog fart och i mitten av 70-
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talet fanns 300 verksamma industriföretag i Gnosjö kommun. Dagens 
Gnosjö region är en ihopslagning av fyra olika kommuner och är därmed 
benämnt som GGVV där Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo ingår. 
Tillsammans har de cirka 85 000 invånare och därtill 1500 industriföretag. 
Gnosjöregionen kan idag betecknas som Sveriges enda genuina industri 
distrikt som domineras av småförtagande verksamheter som är 
koncentrerade till en eller ett par branscher där ett aktivt arbete sker inom 
det lokala sociala livet. Samspelet mellan det sociala och ekonomiska anses 
vara den främsta förklaringen till regionens framgång och var under 1980/90 
den enda region som ökade i sysselsättning i Sverige och är idag den region 
som sysselsätter högst invandrare, Londos (2004). 

Företagsverksamheterna framgång speglar sig i specialisering där företag 
kan konkurrera med varandra om samma jobb men även öppna upp för 
samarbete med varandra. Just samarbete och solidariteten mellan företagen 
samt deras nyfikenhet kring nyheter anses vara uttrycket för Gnosjöandan. 
Genom att arbete med nära samarbete ser man även sig som jämlika oavsett 
om man driver ett internationellt företag eller ett lokalt, Londos (2004).  En 
annan syn kring Gnosjöandan är även den positiva syn kring företagande 
och man tillskriver sig även sig själv som en potentiell företagare. Även 
stödet från kommuner som främjar för företagen blir en bidragande faktor 
som främjar för företagens behov. Ett talesätt som ofta återkommer är ”kan 
han så kan jag” vilket speglar vilken social kontroll som finns och där 
entreprenörskap ses som ett kollektiv och inte som en ensam individs 
prestation, Londos (2004). 

Trots att Gnosjöregionens framgång fortsatt in i dagens samhälle ser 
företagen problem där många av företagen köps upp av koncerner som inte 
har det ”familjeband” som kännetecknar lojalitet och gemenskap. De ser 
även problem som många av dagens mindre samhällen möter i att 
entusiasmen av att bosätta sig i kommunerna sviktar, många söker sig ut mot 
större orter. Med andra ord är det sociala och samhälliga förhållande som 
skapade Gnosjöandan, även den faktor som bestämmer framtiden, Londos 
(2004). 
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras inledningsvis en kort beskrivning av studien och 
fallföretaget. Vidare presenteras vår empiriska datainsamling som har samlats 
utifrån intervjuer och egna observationer på fallföretaget Essem Design AB. 

4.1 Fallstudie – Intervjuer och observationer 
Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en förståelse om hur data har tagits 
fram och behandlats. Under två veckor genomfördes besök på Essem Design 
som ligger i Gnosjö regionen. Syftet och målet med besöket var att kunna få 
information om hur fallföretaget är uppbyggt och vilka kunskaper de 
förfogar över gällande förbättringar och hur kommunikationen fungerar. 
Detta för att kunna utvärdera i hur de upplever ”ordning och reda” och hur 
de arbetar med att förbättras. Strukturen på detta kapitel börjar vid att en 
beskrivning av fallföretaget ges, där efter ges en sammanfattning av 
intervjuer där det uppdelas i två olika kategorier, kontor och montering/
produktion detta för att antalet intervjuer (11st) blir svårt för läsaren att ta in. 
Intervjufrågorna finns att tillgå i appendix. Slutligen presenteras våra egna 
observationer med hjälp av text och bilder. 

4.2 Praktikfall 
Vid det första besöket diskuterades vårt projekt med den kontaktansvariga 
på fallföretaget och meningen med projektet togs fram. Under diskussionen 
kom vi fram till att intervjua hela fallföretagets personal just för att få en så 
rättvis bild som möjligt. Innan intervjuerna skickades frågorna till 
kontaktansvarig för ett godkännande, besöket utfördes av studenter, 
handledare samt kontaktansvarig på fallföretaget. Under första veckan 
genomfördes intervjuerna som var öppna intervjuer, detta för att förhållandet 
mellan intervjuare och respondent skulle bli mera jämbördigt och lättsamt. 
Intervjuerna kretsade kring ett antal punkter där respondenterna fick prata 
allmänt och frågorna var utformade utifrån två olika perspektiv (ledning & 
medarbetare) för att lättare kunna jämföra och analysera alla intervjuer. 
Genom intervjuerna kunde en kartläggning utföras i vad syfte låg i hur 
fallföretaget upplever processer, struktur och riktlinjer samt andra frågor 
gällande ordning och reda. För att presentera intervjuerna på ett effektivt sätt 
har de skrivits ihop efter ett par huvudpunkter. 

4.2.1 Allmänt om fallföretaget 
Fallföretaget vi har besökt ligger i Anderstorp och är en del av GGVV 
regionen som kännetecknas av driftighet, småföretagande och informella 
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nätverk. Fallföretaget Essem Design AB har sedan 1930-talet verkat inom 
möbelindustrin men blev 2002 uppköpt av nuvarande ägare och har därefter 
utvecklats i egen regi men har fortfarande kvar många av de 
underleverantörer som då användes. Företaget andas småländsk perfektion 
och har en karaktärs produktportfölj avsedd för privata och offentliga 
hallmiljöer. Samtliga produkter är framtagna i samarbete med formgivare 
och deras tillverkning sker i Anderstorp, Småland och har idag elva 
anställda. Själva produktionen använder i så stor utsträckning lokala 
leverantörer och tillämpar en strikt miljöpolicy där all aluminium är 
återvunnet. 

Företaget har under sista åren expanderat i snabb takt och detta har visat sig 
i fler anställda och mer lagerhållning, detta har medfört vissa komplikationer 
där lokalens utrymme spelar allt större roll, men även de strukturella i hur 
företaget skall ledas ligger i utvecklingsfråga då för att vidare kunna växa 
och effektiviseras för att kunna fortsätta med samma utvecklingstakt. 

4.2.2 Anläggningen 
Företaget är har idag en egen lokal som är i två plan där produktion och 
råmateriallager ligger i källaren. Montering, utleverans och kontor ligger på 
markplan, lokalen idag är för liten sett till verksamheten och detta har 
medfört att emballage lager hyrs av ett företag inom närområdet. Rapportens 
fokus ligger kring produktionen av hatthyllan ”Classic” som är en produkt 
som funnits i sortimentet sedan starten 2002, detta är även den enda produkt 
som företaget idag gör från grunden. Det empiriska resultatet som 
presenteras avser därmed främst processerna som involverar produktionen 
av ”Classic”. 

4.2.3 Arbetsplatsen enligt de intervjuade 
Allmänt om arbetsplatsen på fallföretaget visar på att samtliga anställda 
tycker att lokalerna idag inte fungerar 100 % effektivt då de är för små och 
att lokalerna ligger på två olika plan. Som ovan nämnt har de idag ingen 
kapacitet att hålla emballagelager för i nuläget och därmed outsourcas detta 
till ett närliggande företag. Anläggningens utformning är därmed inte 
optimal sätt till den tillverkning de har, flera onödiga flöden behövs göras 
från produktionen i källaren till montering och utlastning på markplan. Detta 
medför att saker ställs i passagegångar och olika skrymslen.  

Ordning och reda nämndes av de flesta anställda fungerar bra och man 
genomför veckovis städning, dock så spelar lokalens utformning in i hur 
pass effektivt ordningen kan hållas. Mycket av de saker som stör ordning är 
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nödvändiga saker som i nuläget inte hittat en passande plats och som därmed 
måste ställas på lämpligt ställe för att inte störa produktionen. Den 
veckovisa städningen ger ett fläckfritt intryck men dras ner av de gods som 
ligger i gångarna, nackdelen med det trånga utrymmet gör att ordningen blir 
svårare att bibehålla och enligt de anställda sker städningen efter ”sunt 
förnuft” och några generella ansvarsområden finns ej. 
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Figur 8. Planlösning övre plan, Essem Design AB.

Figur 9. Planlösning nedre plan, Essem Design AB.



  

4.2.4 Observationer på fallföretaget 2016-05-02 
Under en dag gjordes en rundvandring på företagets anläggning för att skapa 
en uppfattning kring situationen efter att intervjuerna gjorts och för att få 
mer en övergripande bild. Genom fotografering och observationer i text kan 
vidare presentation om rådande layout påvisas. Observationerna har utförts 
på egen hand för att inte påverkas av de anställda. Därmed bygger dessa 
tankar efter våra egna tankar och insamlad kunskap från teorin. 
Den anläggnings layout som ovan konstruerades stämmer överens med den 
dispositionen som är idag men med undantag de saker som ställs i gångar då 
optimala lokaler i nuläget är en brist, dessa påvisas även noggrannare på de 
fotografier som tagits under besöket. 

Under observationerna identifierade flera utrymmen där gods och annat 
produktions relaterade material stod i vägen, detta gör att framkomligheten 
blir svårare och att det bidrog till att de anställda utförde en onödig rörelser 
eller förflyttning. Vidare observationer visade att mycket av lokalens yta tas 
upp av emballage lager i form av kartonger, men även tom kartonger 
påträffades slängt i oanvända hyllplatser och vid trappan ner till källaren. 
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På arbetsplatsen finns informationstavlor gällande godshantering men saknar  
en del uppmärkning och kan därmed förvirra i hur hantering bör utföras, 
vidare observerades att verktygstavlor som satts upp inte har någon 
uppmärkning gällande respektive verktyg. Det finns därmed möjligheter att 
strukturera detta bättre för att skapa en lättare helhetssyn. Det fanns även en 
del bänkar där verktyg låg utspridda utan någon ordning, detta kan jämföras 
med att kocken i ett kök vet vad hen har sina kastruller, det vill säga att man 
har ordning i oordningen. Detta resulterar i att om en utomstående person 
söker efter något har de ingen aning om vart man skall börja leta för att hitta 
det man söker, en person utifrån måste därmed lära sig röran. 

  

 

Företagets anställda arbetar idag med att manuellt ändra styckantalet vid 
pallplatsen vid uttag av produkt för order, finns idag inget IT baserat system 
för detta. 
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Figur 12. Tagna i samband med observationstillfället 20160502

Figur 11. Tagna i samband med observationstillfället 20160502



  

 

I nuläget har fallföretaget endast en etikettskrivare som är placerad vid 
monteringen på markplan, detta medför att medarbetarna tvingas utföra 
onödiga rörelser. Tillexempel vid packning av krokar som sker på nedre plan 
så tvingas de anställda gå upp till övre plan för att skriva ut etiketter för att 
sedan gå ner till nedre plan för att slutföra ordern. 
 
Överlag så påvisas det att en uttalad ordning 
och reda finns men observationerna visar 
exempelvis att den bristande uppmärkningen 
gör att det blir svårt för en utomstående eller 
nyanställd att hitta. Under observationen av 
montering påträffades ett scenario där en 
anställd kom från produktionen vart ett föremål 
fanns som då resulterade i rop där alla i 
monteringen på ett eller annat sätt blev 
involverade. Det påvisades även att det 
förekommer en hel del icke ergonomiska lyft i 
anläggningen och detta kan på sikt medföra 
person skador eller sjukfrånvaron. Det förekom 
även en del dubbelarbete under 
observationerna där personerna inte hade koll 
på vad som gjort. 
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observationstillfället 20160502

Figur 13. Tagna i samband med observationstillfället 20160502



  

4.3 Kontorsgruppen 
Gruppen består av fyra personer varav tre av dem sitter i ledningsgruppen, 
styrelsen och har familjeband. 

4.3.1 Icke värdeskapande aktiviter 
Kontorsgruppen är ense om att det går åt tid att springa och leta efter 
verktyg och saker. Dels på kontoret men också i övriga delar av 
anläggningen. Det är speciellt förekommande att man springer mellan de två 
planen, mycket av detta beror helt enkelt på platsbrist. Även emballagelagret 
har flyttats ut till en annan anläggning 150 meter ifrån på grund av platsbrist, 
vilket medför icke värdeskapande aktiviteter. 

Kontorsgruppen nämner att man i takt med fallföretagets ökade expansion 
har inlett ett förändringsarbete under senare år där det har skett förändringar 
på logistiska flöden och anläggningens layout. I samband med detta och med 
hänsyn till den relativt nya ISO certifieringen har fallföretaget rensat ut 
anläggningen maskiner och saker som inte tillför något värde. En majoritet 
av kontorsgruppen anser dock att det fortfarande finns behov av att rensa ut 
på icke värdeskapande artiklar och föremål som tar onödig plats. Vidare får 
inköpsansvarig ringa underleverantörer dagligen på grund av ständigt sena 
leveranser, felleveranser och reklamationer. 

4.3.2 Fallföretagets värderingar 
Enligt kontorsgruppen präglar fallföretagets ledord; miljö, kvalitet och 
leveranssäkerhet hela verksamheten. Till detta hör att fallföretaget är ISO 
kvalitets- och miljöcertifierat med fokus på kvalitativa hantverk, visuella 
kvalitetskontroller samt på att kunden som alltid går i första hand. Till detta 
hör fallföretagets mål att ha hundra procentig leveranssäkerhet som en av 
företagets värderingar. Samtliga i kontorsgruppen uppfattar att övrig 
personal är väl medvetna om dessa värderingar.  

Kontorsgruppen tillägger att verksamheten också präglas av öppenhet och 
den så kallade ”gnosjöandan” där alla hjälps åt och gläds åt varandra. 
Hälften av kontorsgruppen uppfattar att gnosjöandan genomsyrar 
fallföretaget även extern då fallföretaget arbetar med lokala leverantörer och 
stödjer lokala föreningar. Vidare hör förändringsboken till en av 
fallföretagets värderingar då det är ett sätt att skapa delaktighet och en 
känsla av att förändringar sker ihop. Det finns en policy att monterings- och 
produktionsgruppen skall skriva in minst fem förslag i månaden i 
förbättringsboken. Dock tillägger samtliga i kontorsgruppen att 
fallföretagets ledningsgrupp alltid har sista ordet och tar avgörande beslut. 
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4.3.3 Arbetsplatsen 
Samtliga i kontorsgruppen är ense om att ordningen i verksamheten behöver 
förbättras. De nämner exempelvis att beställningar sker via en visuell koll 
och överblick av vad som behöver köpas in och fyllas på. Därmed sker 
beställningar av material väldigt oregelbundet då det inte finns något exakt 
lagersaldo, fasta rutiner eller koll på antal enheter och inventarier som finns 
på lager.  

Det logistiska layouten har på senare år förändrats. Arbetsplatsen är idag 
fördelad på två plan, med monteringen, färdiglager och kontor på plan övre 
plan och produktion samt liten del av krokmonteringen samt lager för 
råmaterial på nedre plan. Detta medför spring mellan de två planen och dålig 
ordning, vilket alla i kontorsgruppen påpekar. Tidigare var produktionen, 
kontoret och monteringen på övre plan och källaren användes då som lager 
och ”fritidsrum”. Detta blev ohållbart i takt med expansionen. Nu vill 
hälften av kontorsgruppen ha mer teknik, exempelvis TV skärmar med 
information för att kommunicera mellan de två planen och få förbättrad 
struktur. Även ny lokal efterfrågas och är ett alternativ som ses över av 
ledningen. Som tidigare nämnts rensade man ut en hel del onödiga föremål i 
samma veva som layouten på anläggningen ändrades, detta gäller framförallt 
på nedre plan där det finns möjlighet att rensa ytterligare och få bättre 
ordning och skapa mer utrymme. 

4.3.4 Kommunikation 
Samtliga i kontorsgruppen nämner att fallföretagets ineffektiva 
kommunikationsflöde skapar förvirring. Vid osäkerhet frågar man oftast den 
medarbetare som finns närmast till hands istället för att vända sig till den 
som faktiskt är ansvarig. Detta beror framförallt på att monteringspersonalen 
inte har bestämda och tydliga ansvarsområden och utför därmed arbete efter 
behov. Det finns heller inte en strukturerad kommunikation mellan 
operatörer och kontorspersonal. Majoriteten av kontorsgruppen anser 
därmed att kontorspersonalens roller behöver tydliggöras och kommuniceras 
ut för att förkorta kommunikationsledet. Vidare är kommunikationen intern 
inom kontorsgruppen inte optimal vilket hälften av kontorsgruppen belyser, 
det framgår också att alla inte känner sig helt delaktiga i kontorsgruppen. 
Det förekommer att man stöter skiljaktigheter som leder till irritation och 
ibland diskussioner. 

Samtliga i kontorsgruppen lyfter fram den dagliga gemensamma frukosten 
där alla medarbetare inklusive hela ledningen finns på plats. Här sker 
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småprat och emellanåt tas även jobbrelaterade frågor upp och diskuteras i en 
mer avslappnad miljö. Enligt kontorsgruppen är detta en viktig faktor för 
den positiva kulturen som råder hos fallföretaget. Kontorsgruppen har även 
veckomöten på kontoret där all kontorspersonal och arbetsledaren för 
monterings- och produktionsgruppen deltar. Här kommuniceras nyheter och 
återkoppling ges. Avslutningsvis har fallföretaget ett månadsmöte där alla i 
organisationen finns på plats, där kommuniceras mål, nyheter, 
förändringsarbeten, reklamationer och åtgärder. 

4.3.5 Ordning & reda 
Kontorsgruppen upplever överlag att anläggningen har bra ordning och reda 
men att de finns gott om utrymme för förbättringar. Idag finns hjälpverktyg 
såsom verktygsväggar, lagerhyllor med bestämda lagerplatser, 
verktygslådor, verktygsplatser, sopkärl, sophantering och personliga 
arbetsbänkar för att hålla god ordning och reda. Även anläggningens layout 
är strukturerad för att få ett så bra ordning och reda som möjligt med hänsyn 
till de förutsättningar som finns med en tvåplansanläggning. Verksamheten 
tillämpar även veckovisa städningar för att få rent, standardiserat och på vis 
ordning och reda. Rutinerna tillämpas inte i produktionen på nedre plan. 
Vidare har  verksamhetens ISO certifiering positiv inverkan på ordningen 
där det ställs höga krav på sophantering, miljö med exempelvis 
kemikalieskåp. 

4.3.6 Förbättringar 
Kontorsgruppen jobbar med att ständigt med att förbättra verksamheten. De 
förklarar att man vill effektivisera produktionen genom att exempelvis 
fortsätta automatiseringen av produktionsmaskiner, effektivisera 
monteringen och ledtider. Även förbättringar som rör arbetsmiljö och få 
bättre ordning och reda efterfrågas. Kontorsgruppen ser ett behov av ökad 
standardisering i produktion, montering och rutiner. De behövs också 
implementeras arbetsinstruktioner och mallar, många besitter kunskap som 
inte finns dokumenterade. Därmed behövs en struktur för dokumentering då 
samtliga i kontorsgruppen anser att den idag prioriteras bort.  

Hälften av kontorsgruppen belyser vikten av att hänga med i samhällets 
utveckling där tekniska system används som hjälpmedel och verktyg för att 
effektivisera samt få bättre kontroll på verksamheten och kostnader. Det 
efterfrågas också nya lokaler med plats för höglager, ett showroom, mer 
representativa kontor och en egen fotograferingsstudio. Slutligen belyser 
kontorsgruppen vikten av att införa leverantörspolicies som åtgärd då 
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leveranserna från underleverantörerna håller ojämn kvalitet i form av 
lackbehandlingar, råmaterial och leveranssäkerhet. 

4.4 Monterings- och produktionsgruppen 
Gruppen består av totalt sju personer varav fyra jobbar i monteringen, två i 
produktionen och en arbetsledare. 

4.4.1 Icke värdeskapande aktiviter 
Arbetsledare och övrig personal i monterings- och produktionsgruppen 
belyser att det på grund av platsbristen på anläggningen ofta står saker i 
vägen. När det är fullt på en hyllplats och de får ny leverans blir dem 
tvungna till att ställa den nya pallen i gångarna. Det förekommer därmed 
ofta att man får flytta på en pall för att komma förbi med en annan, vilket 
skapar dubbelarbete. 

Samtliga ser även underleverantörerna som en orsak till att det skapas icke 
värdeskapande aktiviteter. De förklarar att de ibland får vänta på material 
och därmed inte kan genomföra sin order. De berättar vidare att de ibland får 
felaktiga leveranser och får åka bort till den lokala underleverantören och 
reklamera samt hämta nytt material. Produktionsgruppen får när maskinerna 
krånglar ringa till dem som har byggt maskinen och be dem hjälpa till och få 
igång maskinen. Det förekommer även ibland att det inte går att lösa och då 
får de som har byggt maskinen åka ut till anläggningen för att sätta igång 
produktionen igen. Dock belyser det att det förekommer sällan och att de vid 
dessa tillfällen ofta finns andra arbetsuppgifter att utföra. Vidare lyfter en del 
fram att man får köa efter frukosten varje morgon för att få diska, en 
diskmaskin hade löst denna icke värdeksapande aktivitet. 

Produktionsgruppen belyser att råmaterialet skiljer sig i kvaliteten mellan 
olika underleverantörerna. Detta leder till att man får ställa om maskinerna 
vilket inte hade hänt om fallföretaget hade använt samma underleverantör av 
råmaterial. Vidare lyfts även emballagelagret som ligger 150 m bort från 
fallföretagets anläggning upp som en icke värdeskapande aktivitet när man 
får åka och hämta nya emballage. 

4.4.2 Fallföretagets värderingar 
De flesta i montering- och produktionsgruppen verkar vara ense om att 
fallföretaget har tydliga värderingar kring miljöfrågor och att bibehålla en 
god arbetsmiljö. Sophanteringen och de dagliga gemensamma 
frukostmötena kan mest tydligast kopplas till dessa värderingar. Samtliga 
respondenter anser frukostmötena som en nyckel till den befintligt starka 
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gemenskap och kultur som råder samt ökar medarbetarnas trivsel. De anser 
att alla har goda arbetsrelationer och att man ställer upp för varandra samt 
hjälps åt, vilket kan identifieras med Gnosjöandan. En av respondenterna 
tillägger att det händer att man jobbar över för att ställa upp för 
verksamheten och för varandra. Vidare belyser produktionsgruppen att 
kunden alltid går först och leverans i tid alltid prioriteras, vilket är del av 
fallföretagets värderingar. 

4.4.3 Arbetsplatsen 
Arbetsplatsen är som tidigare känt fördelat på två plan. Produktionsgruppen 
som flyttades till nedre plan känner att de i samband med flytten tappat lite 
av den sociala biten då det numera jobbar i ensamhet i större utsträckning. 
De uppskattar därmed friheten att de ibland får gå upp till monteringen och 
hjälpa till och även de gånger som någon från ledningen är nere och hälsar 
uppskattas. Vidare lyfter nästan samtliga i monterings- och 
produktionsgruppen fram att de springs en del mellan de två planen. Detta 
då en del verktyg som finns på övre plan men som ibland används på nedre 
plan måste hämtas uppifrån.  

Tidigare fanns det på nedre plan pingisbord och mer utrymme för annat. I 
takt med expansionen och med hänsyn till platsbristen har det rensats ut och 
idag finns bara fikarummet tillhands när det är rast. På nedre plan finns det 
dock fortfarande föremål som behöver rensas ut. Det finns bland annat en 
stor vagn innehållande diverse artiklar och saker som bör rensas ut. 

4.4.4 Kommunikation 
En stor majoritet av monterings- och produktionsgruppen anser att 
fallföretagets kommunikation fungerar väl. Vid osäkerhet finns det ofta 
någon tillgänglig som man kan fråga alternativt arbetsledaren som ofta har 
vetskap. Det händer också att man går in på kontoret och frågar någon i 
ledningen eller annan kontorspersonal vilket monterings- och 
produktionsgruppen tycker är bra. Samtliga är ense om att det sällan uppstår 
konflikter och missförstånd mellan medarbetare. 

Fallföretaget kommunicerar ut viktiga nyheter och information via 
månadsmöten. På dessa möten går man igenom siffror, ger återkoppling, går 
igenom förändringsboken och pratar om fallföretagets visioner och mål. De 
flesta medarbetare upplever att man får gehör från ledningen vid 
förbättringsförslag och andra yttranden. Vidare kommuniceras information 
även under de dagliga frukostmötena vilket samtliga tycker är bra. På 
lunchrasterna tycker en del att det är tråkigt att det längre inte finns något att 
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göra på, men framförallt tråkigt att alla sitter inne i sina telefoner på rasterna 
istället för att prata med varandra. 

4.4.5 Ordning & reda 
Monteringsgruppen anser att det har god ordning och reda på övre plan och 
att de sällan spenderar tid på att leta efter saker och verktyg. 
Produktionsgruppen på nedre plan instämmer och tycker att de har koll på 
vart man hittar verktygen tack vare de hjälpmedel som finns såsom 
verktygsväggar, lagerhyllor med bestämda lagerplatser, verktygslådor, 
verktygsplatser, sopkärl, sophantering och personliga arbetsbänkar, vilket är 
samma hjälpmedel som kontorsgruppen belyste. Likaså tar dem också upp 
veckovisa städningar och kemikalieskåp som rutiner för att få ordning och 
reda. 

4.4.6 Förbättringar 
Monterings- och produktionsgruppen är medvetna om att ledningen vill 
effektivisera verksamheten genom att exempelvis automatisera produktionen 
ännu mer. De flesta tror att en ny anläggning hade hjälp verksamheten 
mycket. En stor majoritet tycker också att underleverantörerna bör ses över 
och att man kanske skulle se över alternativ att exempelvis sköta lackeringen 
själva, då det har mycket problem med just lackeringsleverantörerna. 
Monterings- och produktionsgruppen ser inga problem med att det inte finns 
bestämda arbetsinstruktioner utan trivs med att lära sig av en kollega och 
sedan göra på sitt egna vis. Vidare vill många av de anställda ha en 
diskmaskin i fikarummet. 

4.5 Värdeflödesanalys 
För att kartlägga det värdeskapande respektive icke-värdeskapande flödena i 
tillverkningsprocessen tillämpades metoden VSM, värdeflödeskarta. 
Metoden användes även som grund för att få en helhetssyn över processen, 
från ingående materialet in i företaget och tills det att en färdig produkt 
levereras ut till kund. Vidare observerade vi produktionsflödet då 
fallföretaget inte har dokumenterat hur flödet fungerar, detta gjorde att vi var 
tvungna att uppleva det i verkligheten. Genom att analysera den nuvarande 
tillverkningen etablerades en nulägeskarta. 

Vid konstruktionen av fallföretagets värdeflödeskarta samlades data in i 
form av ställtid, cykeltid, total ledtid från att en kund lägger en order till det 
att det sker en utleverans på de beställda produkterna. Genom att samtala 
med operatörer och montörer vid de olika processerna kunde den 
ovannämnda datainsamlingen insamlas. Fallföretaget producerar efter en 
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beställning från kund, vår värdeflödeskarta ha gjorts på en beställning av 
200 st hyllor av modellen ”Classic”. Då Classic är den enda hyllan som 
fallföretaget producerar från grunden och så har vi valt att fokusera på 
denna. 

Den totala ledtiden som fallföretaget har för leverans på denna produkt är 
fem dagar, alltså en arbetsvecka. Värdeskapande tiden uppkom till 580 
minuter som är lika med 9,66 timmar. Den totala ställtiden för hyllan är 160 
minuter, 2,66 timmar. Notera att ställtiden är anpassad efter att en operatör 
tillverkar en order vilket antal som helst, vilket medför att ställtiden kommer 
vara densamma oavsett orderstorlek.  

4.6 Produktionsprocessen 
Processen för Classic-hyllan inleds med att råmaterial köps in av 
inköpsansvarig. Materialet som köps in är rör i stål och nät. Rören köps in i 
färdiga längder likaså näten. Näten köps när behov uppstår medan rören 
köps in halvårsvis och lagras. Genom att fallföretaget köper in rören 
halvårsvis blir ordern till underleverantörer större, detta för att få ett 
förmånligare pris. 

Hyllplanen  
Rören från underleverantörerna är inoljande för att förhindra att  rost 
uppstår. Så innan materialet kan bearbetas är det nödvändigt att trumla rören 
i sågspån, detta för att få bort fett. Vidare förflyttas de trumlade råmaterialet 
till en automatiserad maskin som tillverkar hyllplanen, Cell 1. Fallföretaget 
har standardlängder men kan även erbjuda kunden specialmått men då kapas 
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rör och nät efter anvisningar innan materialet tas till Cell 1. Inom denna 
processen utförs bockning, stukning och stansarbete. Nästa steg är att 
hyllplanen sedan flyttas till en automatiserad svetsmaskin, Cell 2. När 
bearbetningen är genomfört staplas hyllplanen på häckar med hjälp av en 
robot.  Efter att hyllplanen är bearbetade skickas den till leverantör på 
ytbehandling hos en lokal aktör. När detaljen senare är behandlar levereras 
den tillbaka till företaget där den lagras i färdigvarulaget. 

Konsoler  
Vidare produceras konsolerna som håller samman hyllplanen, Cell 3. 
Råmaterialet är samma som används för hyllplanen. Vid tillverkningen 
ställer man in längden och kapar rören efter behov. I detta moment behöver 
inte rören trumlas, detta är för att det blir smidigare att bocka. Bockningen 
sker i en stukmaskin där man matar in rören manuellt. Beroende på om det 
är vänster- eller högerkonsoler eller specialmått så behöver man ställa om 
maskinen. Vidare så stansas konsolerna manuellt och styckvis. När 
bearbetningen är klar skickas konsolerna för ytbehandling, även konsolerna 
lagras inför montering.  

Montering  
Varje morgon förbereds material baserat på inkomna orders vilket gör att 
monteringen sker efter JIT (Just in time) principen då det inte har något 
färdigvarulager av hyllan Classic. Arbetet inleds med pluggning av konsoler 
och krokar, tillhörande krokar och skruvar finns vid monteringsstationen. 
Vidare monteras galjrör ihop med konsolerna och hyllplanen. Vid 
specialorder sker kapning vid en separat station där råmaterialet består utav 
stålrör som köps in i fem meters längder. När monteringen är klar så packas 
och färdigställs allt för att fraktas till slutkund.  

För att vidare få ännu mer information om produktionen och dess processer 
behövs information om felorsaker för att kunna skapa en FMECA, en 
FMECA  sammanställer vilka fel som uppstår, vad det är för moment, vad 
effekten av att felet uppstår blir samt deras nuvarande åtgärd när det 
inträffar. För att få en uppskattning kring vidare förbättring har dessa 
graderats från ett till tio, där tio drabbar slutkunden i allra högsta grad. 
De olika graderingarna sker i tre kategorier som innefattar frekvens, 
allvarlighetsgrad och upptäcksbarhet.  

Under besöket med fallföretaget har information om deras 
produktionsproblem tagits fram med samråd av produktionspersonal och 
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kvalitetsansvarig och berör tillverkningen av Classic hyllan förekommer 
följande problem, punkterna anges utan någon inbördes ordning. 

• Olika densitet/”hårdhet” från leverantörer av rör 
• Kötid av råmaterial 
• Råmaterialbrist 
• Felbockning 
• Driftstopp 
• Felstansning 
• Volymökning 
• Kassationer 
• Maskinslitningar 
• Skavda detaljer från lackering leverantörer 
• Fel i givare (stans/bock) 
• Felpackat hos leverantör  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5. Analys 

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet med hänsyn till den teoretiska 
referensramen som studien innefattar. Strukturen i detta avsnitt baseras på 
föregående kapitel för att skapa en röd tråd. 

5.1 Icke värdeskapande aktiviteter 
I litteraturen har flertal metoder studeras för identifiering av värdeskapande 
aktiviteter. Metoder som används är värdeflödesanalys, visuell identifiering/
observationer samt intervjuer. Enligt teorin används dessa metoder med 
goda resultat i praktiken. Tillsammans har de ovannämnda metoderna en god 
förmåga att lyckas identifiera alla kategorier av icke värde skapande 
aktiviteter. 
  
Vid identifiering av icke värdeskapande aktiviteter identifierades slöseri som 
kan delas in i följande kategorier överproduktion, väntan, onödiga 
transporter, inkorrekta processer, onödiga lager, onödiga rörelser, defekter 
och outnyttjad kreativitet hos medarbetare. På fallföretaget förekommer flera 
av dess ovannämnda slöserierna men i olika stor omfattning. Vidare kommer 
fallföretagets slöserier presenteras. 
  
Väntan 
Väntan är en av de slöseri som existerar hos fallföretaget. Det förekommer 
att medarbetarna får vänta på material detta leder i sin tur att ordern inte kan 
genomföras eller slutföras. Väntan uppkommer även i form av att det fått 
felaktiga leveranser som gör att de tvingas vänta på att underleverantörerna 
åtgärdar problemet.  
  
En form av vänta som förekommer i och med den automatiserade 
produktionen som skett är att man inte besitter den kunskapen som krävs 
inom den automatiserade produktionen för hantera fel och problem. Väntan 
figurerar i detta fallet i att dem tvingas kontakta leverantörerna och 
maskinerna och utrustning vilket gör att dem är beroende av leverantörerna. 
Enligt LP som nämns det att genom utbildning eller inhyrd konsulthjälp så 
kan man reducera denna typ slöseri men de viktiga i det här är att de 
involverade kommer först och främst kärnverksamheten vilket i detta fallet 
fallföretaget. Detta för att hantera kontinuerlig, varaktighet, uthållighet och 
att det säkerhetsställs. 
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Vidare nämns det även att man får köa efter frukosten varje morgon för att få 
diska, detta skapar då irritation. Denna icke värdeskapande aktivitet kan 
lösas med en diskmaskin. Enligt värdeflödes så har fallföretaget en total 
ställtid på 140 minuter, detta är inget som företaget har reflekterat över. 
Fallföretaget har idag inga tydliga arbetsinstruktioner, enligt teorin så ger 
standardisering ger en ökad möjlighet att upptäcka eventuella avvikelser 
samt en mer förutsägbar process. Problem kan således uppstå vid frånvaro 
eller ny anställning då kunskapen besitter och enskilda individer. Detta gör 
att ställtiderna kan öka. 
  
Onödiga lager 
I samband med ISO certifiering och förändringar på logistiska flöden har 
anläggningens layout ändrats. Genom dessa förändringar har man rensat ut 
anläggningen på onödigt lager i form av maskiner. Detta för att rensa allt 
som inte tillför något värde. Men det har även framkommit via observationer 
och intervjuer att det fortfarande finns behov av att rensa ut på icke värde 
skapande artiklar och föremål som endast är onödigt lager. Genom att 
fallföretaget inte reducerat allt onödigt lager så döljer man extra 
lagerproblem. 
  
Onödiga rörelser 
På arbetsplatsen identifierades flera utrymmen där produktions relaterade 
material och gods stod i vägen. En negativ effekt av detta är att 
framkomligheten blir svårare. Slöseri beror på att anläggningen är för liten. 
Enligt teorin innebär slöseri när en medarbetare utför en onödig rörelse eller 
förflyttning. Detta gör att fallföretaget bör minimera förflyttningar av 
materialet inom processen. En åtgärd som har gjort är att man har flytta 
emballagelagret till en annan anläggning 150 meter ifrån, detta just på grund 
av platsbrist. Men detta leder även till att onödiga transporter sker då man 
har slut på emballage och tvingas gå till en annan anläggning. 
  
Defekter 
Enligt VSM ser man att en kritisk punkt är vid lackeringen. I nuläget har de 
problem med leverantörerna då dem levererar produkter i form av skavda 
detaljer. Detta leder till att monteringen blir lidande då de skickas till 
lackering innan monteringen påbörjas. Man ser således i VSM att dem är 
beroende av att leverantörerna fungerar felfritt så att monteringen inte 
stannar. 
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Outnyttjad kreativitet hos medarbetare 
Dokumentation av förbättringar sker idag av medarbetare via en bok. 
Huvudansvaret för att förbättringarna sker ligger idag hos ledningen. Enligt 
LP så ska ansvaret vara hos medarbetarna och ledningen ska vara mer som 
en coach. Detta kan leda till att man inte utnyttja medarbetarnas kreativitet 
maximalt. 

5.2 Företagets värdering 
Fallföretaget har en genomsyrad gemenskap som tydligt visar sig när 
intervjuerna och observationer utförts. Den ISO certifiering som genomförts 
har bidragit till att de anställda är väl medvetna om miljön på arbetsplatsen, 
detta har medfört att fallföretagets ledord mot verksamheten kan hållas i 
större utsträckning. Miljö, kvalitet och leveranssäkerheter som enligt 
ledningen är verksamhetens ledord är alla beroende på att de anställda 
innehar samma värderingar kring hur verksamheten skall fungerar. Enligt 
intervjuerna så är detta något som lyckats och de nämner främst 
frukostmötena som den största påverkning kring den atmosfär som de idag 
har. Detta kan tydligt kopplas mot vad både LP och Sex Sigma står för, det 
skall finnas en god kultur som kännetecknar ansvar och engagemang. 
Fallföretaget har idag en mycket god relation mellan sina anställda och är en 
av de faktorer som bidrar till den utveckling som de haft, alla ställer upp för 
varandra och alla ser sig som en nyckelpjäs i företaget. 

Enligt litteraturen kräver en satsning mot förbättringar att både ledarskap, 
utbildning, kundfokus och verksamhetsutveckling arbetas lika med, detta för 
att skapa en balans inom verksamheten. Fallföretaget har idag en hög 
kundfokus som alla anställda känner och är därmed villiga att ställa upp vid 
exempelvis helgarbeten. Detta är en förutsättning för ett mindre företaget 
skall kunna konkurrera på den globala marknaden där flexibilitet och 
kundfokus ligger som grund. 

Den gemenskapen som fallföretaget har kännetecknar ett typiskt företaget 
baserat på Gnosjöandan. Enligt de intervjuade så försöker man hålla sina 
leverantörer inom närområdet i den utsträckning det går och detta är något 
typiskt för Gnosjöandan. Genom att gynna sina företaget i området håller 
man på så sätt liv i samhället och därmed reducera riskerna att samhällena 
dör ut och därmed att arbetskraften även försvinner. En annan aspekt är den 
sociala kontakten som fallföretaget har till samhället genom sponsring och 
aktivt arbete speciellt inom idrotten förhöjer känslan av samhörighet och just 
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samspelet mellan det sociala och ekonomiska ses som den främsta 
förklaringen till regionens framgång vilket återspeglas i fallföretaget. 

Fallföretaget har idag ingen policy för ordning och reda utöver den ISO 
certifiering som finns, därmed sköter de ordning och reda efter ”sunt 
förnuft”. Nackdelar med detta är att det inte finns några direkte riktlinjer om 
hur ordning och reda skall uppnås, konsekvenserna av detta kan således bli 
att förvirring kan uppstå om exempelvis en nyanställning sker eller om 
ledningen beslutar att ersätta någon. Med tydligare mallar om hur 
arbetsplatsen skall se ut och strukturellt organisera verktyg och få allmänt 
förbättrad ordning och reda hade fallföretaget kunnat reducera de 
ovannämnda riskerna. 

Alla är medvetna om de värderingar som fallföretaget arbetar efter men 
mycket av strukturen bygger på deras egen kunskap där bristen i 
dokumentering kan bli större problem när företaget växer sig ännu större. 
Förbättringsboken och deras lojalitet till varandra bidrar till den goda 
atmosfär som finns och i att arbetet idag fungerar så bra som det gör. Vidare 
mot större utveckling av företaget finns flera nackdelar i att ha brist i 
riktlinjer samt dokumentation. Fallföretaget vill idag arbeta mot en bättre 
ordning och reda och som innan nämnt i teorin så för att lyckas med en LP 
eller Sex Sigma satsning är grunden att värderingar och principer samspelar 
med hela organisationen.  

Syftet med en väldokumenterad struktur på värderingar är att man får alla att 
arbeta mot samma håll, detta är en del av LP som anses vara nyckeln till 
framgång. Med tydligare värderingar som finns väl dokumenterat kan 
fallföretaget ge de anställda mer ansvar där risken för felbeslut reduceras om 
det finns ett välformulerade krav. Viktigt att tänka på är att det skall fungerar 
som en sorts vägvisare och därmed inte sagt vara den enda lösningen. 

Genom samma dokumentation gällande ordning och reda kan fallföretaget 
se till att förväntade prestationer efterfölj. Vid avsaknad av dokumentation 
finns en risk i att arbetet stannar upp eller läggs åt sidan, vidare finns risken 
vid omorganisering i verksamheten att själva tänket försvinner och kvar 
finns bara ett dokumenten om hur det såg ut. Så sammanfattningsvis krävs 
det av fallföretaget att engagemang genomsyrar alla i verksamheten och att 
det kommuniceras ut dagligen för att på så sett skapa en kultur och förståelse 
mot förändringar som enligt teorin är LP huvudsyfte. 
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5.3 Arbetsplatsen 
Det råder inga skilda meningar om att det finns för lite plats på arbetsplatsen 
då samtliga i organisationer instämmer på den punkten. Den logistiska 
layouten är anpassad utifrån de förutsättningar som finns med anläggningens 
utformning. Dock bedömer fallföretaget att de har uppnått ett så effektivt 
flöde som möjligt utifrån anläggningens förutsättningar men ser fördelarna 
med en enplansanläggning och beaktar det som ett krav vid ytterligare 
expansion. Det blir även en del spring mellan de två planen, detta då verktyg 
som endast finns på övre plan men som används på nedre plan måste 
hämtas. För att motverka att det snabbt blir rörigt på arbetsplatsen är 
kontinuerlig städning något fallföretaget har tillämpat i 
monteringsavdelningen men saknas i produktionen. I produktionen är det 
inget som sker vid bestämda tidpunkter, utan det är något man gör när det 
finns tid över. Enligt LP så ska man inte ha ojämnhet, så för att vara i linje 
med filosofin så bör den standardiserade städningen tillämpas på hela 
verksamheten. Hälften av kontorsgruppen vill implementera mer tekniska 
hjälpmedel i form av TV skärmar med information. Detta för att underlätta 
kommunikationen mellan de två planen samt för att få bättre struktur. 

För att vidare ger en inblick i hur planlösningen ser ut i nuläget har en egen 
konstruerad ritning utformats utefter observationer och intervjuer. Den egna 
konstruerade planritningen kompletterar de ritningar som vi fick från 
fallföretaget. 
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Den ovan konstruerade anläggnings layouten stämmer överens med den 
dispositionen som fallföretaget har med undantag på saker som ställs i 
vägen, detta för att optimala lokaler i nuläget är en brist. På planritningen 
kan man se områden med lager/kartonger, vilket är en tillfälligt lösning på 
grund av den platsbrist som finns på arbetsplatsen.  

5.4 Kommunikation 
I vår teori förklaras det att en verksamhet kräver mognad för att förbättringar 
skall kunna genomföras lyckosamt, samt att företag bör utgå från fyra olika 
strategier; ledarskap, utbildning, kundfokus och verksamhetsförbättringar. 
Samtliga punkter går att relatera till kommunikation. Vårt empiriska 
material påvisar ett ineffektivt kommunikationsflöde, utan tydliga 
ansvarsfördelningar och tydliga riktlinjer till vem man vänder sig till där det 
ibland förekommer kommunikationsmissar. Verksamheten är idag relativt 
liten och effekten blir därmed inte så stor. Vid expansion är fallföretaget 
införstådda med att det nuvarande kommunikationsflödet inte är hållbart 
samt behöver förbättras och att de därmed bör förkorta kommunikationsledet 
på sikt. 
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Enligt LP som beskrivs i teorin så krävs det att personalen är självstyrda 
med en ledning som skapar delaktighet och engagemang så att 
förändringarna kommer från medarbetarna, där ledningen ser till att det är i 
linje med företagets visioner och mål. Idag har fallföretaget krav på fem 
förbättringsförslag i förbättringsboken, vilket nästan kan uppfattas som 
tvång. Enligt teorin skall dessa förslag komma kontinuerligt utan tvång för 
att det skall vara inom ramen av LP. Gnosjöandan och fallföretagets 
gemenskap har flera liknelser med LP. Dock styr ledningen utvecklingen i 
dagsläget i större utsträckning än vad som efterfrågas i LP. Inom LP skall 
utvecklingen ske från medarbetare tillsammans med ledningens uttalade 
visioner och inte tvärtom. 

Teorin beskriver att Gnosjöandan handlar om gemenskap, att man ställer upp 
för varandra, stödjer lokala föreningar och företagare. Som bekant är detta 
något som genomsyrar vårt fallföretag. De jobbar med lokala leverantörer, 
stödjer lokala föreningar och har en stark intern kultur som bygger på öppna 
dialoger, gemenskap och framförallt gemensamma dagliga frukostar som 
innehåller arbetsrelaterade frågor i en avslappnad miljö kombinerat med 
småprat, vilket är något som alla i fallföretaget frambringar som en nyckel. 
Trots detta identifierade vi i vår empiriska datainsamling undantag där inte 
alla kände sig helt delaktiga och att det ibland uppstod irritation. I det stora 
hela uppfattade medarbetarna fallföretaget som en trivsam arbetsplats, med 
varierande arbetsuppgifter och att det ges gehör och återkoppling på 
förbättringsförslag samt övriga yttranden. 

5.5 Ordning och reda 
Leankonceptet och 5S bygger enligt teorin på att en anläggning skall 
standardiseras, struktureras, sorteras, städas väl och tillsammans med 
självdisciplin eliminera slöserier samt uppnå minskad skaderisk. 
Fallföretaget har idag en väl strukturerad layout baserat på de förutsättningar 
som finns med en tvåplansanläggning. Fallföretagets brister utifrån 5S-
principerna identifieras främst inom standardisering, städning och sortering. 
Idag finns städrutiner och hyfsad ordning. Detta till trots har vi genom 
observationer noterat ordning i oordningen, då vi fick ett stökigt intryck 
vilket bilderna från vår empiriska datainsamling kan bekräfta. Ordningen i 
oordningen baseras på att operatörerna själva inte upplever att de ägnar tid åt 
att leta efter verktyg och föremål. Detta gäller framförallt på nedre plan, där 
problemen med ordning och städning framgår tydligt. På övre plan finns 
problem med uppmärkning och sortering. Dessutom identifierades pallar 
som stod i vägen vilket beror på anläggningens platsbrist. Organisationen i 
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helhet saknar tydliga rutiner för dokumentation och städning samt brist på 
arbetsinstruktioner och ansvarsområden vilket påverkar verksamhetens 
standardisering. 

Enligt teorin är LP en av dem mest tillämpande strategier för att ständigt 
förbättra verksamheten samt eliminera aktiviter som inte tillför något värde. 
Ordning och reda kan med enkla åtgärder och rutiner påverka ledtider och 
slöserier i produktionen positivt. Dessutom förklaras LP i teorin som en 
förbättringsstrategi som syftar till att förbättra och eliminera ojämnhet och 
slöserier. Ordning och reda, kan enklast förknippas till LP och vårt 
fallföretag inom ramen slöserier och ojämnhet där tid slösas på att ta reda på 
rätt information och leta rätt på verktyg samt flytta på pallar som står i 
vägen. Utifrån vår teoretiska referensram och vårt empiriska material kan vi 
tydligt se behov av att uppnå uppnå standardisering och jämnhet mellan de 
två planen och eliminera slöserier, främst kopplade till ledtider. 

Vår teori belyser att en tidigare lösning som framgångsrikt har används inte 
nödvändigtvis kan återanvändas. Detta då LP bör utformas utifrån 
verksamhetens egna förutsättningar, vilket vårt fallföretag bör beakta 
tillsammans med verksamhetens långsiktiga mål. Teorin förklarar också att 
LP är ett tankesätt som måste genomsyra hela verksamheten för att dess 
fördelar skall frambringas. Utifrån vårt empiriska material kan vi slå fast att 
vårt fallföretag kan hantera förändringar och få med sig majoriteten av 
personalen och att de känner sig delaktiga. Även verksamhetens ISO 
certifiering har en positiv inverkan på ordningen samt de befintliga 
hjälpmedel som idag finns såsom verktygsväggar, lagerhyllor med bestämda 
lagerplatser, verktygslådor, verktygsplatser, sopkärl, sophantering och 
personliga arbetsbänkar. Vidare ser vi också problem med styckantal vid 
pallplatser och lagersaldo då det saknas god koll och ordning, mycket 
beroende på att fallföretaget har ett föråldrat IT system. 

5.6 Förbättringar analys 
Förbättringar enligt LP är att aktivt arbeta med ständiga förbättringar och att 
det skall ses som en aktivitet som aldrig går att slutföra. Tanken är att istället 
ser det som en strategi efter hur verksamheten skall styras. Fallföretaget 
arbetar aktivt med förbättringar där de främst använder sig av en 
förbättringsbok där de anställda får komma med förslag, detta är en bra 
metod för att skapa engagemang bland de anställda och är en grundpelare i 
hur LP filosofin skall sprida sig i verksamheten. Tanken med LP är att det 
skall omfatta många olika verksamhetsområden såsom kultur, värderingar 
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och principer. Fallföretaget har idag en mer inriktad syn kring just 
förbättringar i produktion/montering och baserat på insamlad empiri ses den 
övergripande synen bristfällig då enligt LP krävs det att för att skapa en 
kultur om ständiga förbättringar behöver även ledarskap fokuseras på då en 
gemensam vision om framtiden skall kommuniceras fram för att ha som 
riktmärken. 

Medvetenheten finns bland de anställda och de förstår varför de behöver 
förbättras, men det finns skilda meningar kring hur pass viktigt det är. Det 
finns därmed koppling kring i att det inte enbart löser sig med en sorts av 
metod, i fallföretagets fall en förbättringsbok. Det krävs ytterligare arbete i 
att få de anställda medvetna om vad ständiga förbättringar är och varför de 
används, då syftet med LP är att skapa en förståelse kring ämnet och på så 
sätt öka kompetensen för att på ett effektivt sätt skapa ett arbete som på lång 
sikt fungerar. I nuläget ser de anställda inga problem med de arbetsrutiner 
som används och därmed finns inte kunskapen i hur ett arbete med ständiga 
förbättringar genomförs. 

En ytterligare koppling kan dras till Kaizen-strategin där det infattar på 
personligt och gemensamt ansvar, det skall bedrivas på tre olika nivåer 
ledning, grupp och individ. Nuläget hos fallföretaget är mer åt att de 
anställda får ge förslag men där ledning tar sista ordet och är även de som 
står för att driva igenom förslagen. Förslag som de anställda ser som en 
kritisk punkt kan ses som en lägre prioritering av ledningen och därmed 
skapa felaktiga beslut baserat på kunskap. Denna strategi motarbetar 
filosofin med arbete med ständiga förbättringar då kaizen förklarar att för 
skapa engagemang bör förbättringarna ske på en relativ självstyrd form där 
de anställda ges fria tygla i vilka beslut som skall tas. Detta skall givetvis 
hållas under uppsyn av ledningen så att det sker inom företagets vision. 

Arbetet med uppföljningen av de förbättringar som skrivs i boken sker som 
innan nämnt av ledningen där de bär ansvaret att fördela ut ansvar och 
prioritering. Teorin säger att för att effektivt kommunicera ut de förslag som 
getts bör enklare informationstavlor finnas där aktuell status och uppnådda 
resultat visas. Fallföretaget har idag ingen form av detta och det skapar 
således förvirring kring vad för slags förbättringar som faktiskt genomförs. 
För att starta ett arbete med ständiga förbättringar behöver verksamheten 
erkänna att det finns behov där problemen i verksamheten identifieras, finns 
ej detta kan därmed ingen förbättring ske. Fallföretaget har idag skilda 
meningar kring hur mycket arbetet som faktiskt skall läggas på detta och om 
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det är nödvändigt. För att få denna syn kring att man faktiskt har problem 
kan standardisering av moment medföra att de anställda får bättre syn kring 
hur faktiskt arbetet utförs, detta benämns som en nödvändighet kring om 
Kaizen skall fungerar. 

En standardisering enligt LP ger ökade möjligheter för fallföretaget att 
upptäcka eventuella avvikelser då man formaliserat en process, ledningen 
nämner under intervjuerna att de i nuläget är i behov av standardisering 
kring hur arbetet skall utföras och även då arbetsinstruktioner. Teorin 
nämner detta som metodstandard och är främst utformat för manuella 
arbeten, fallföretaget arbetar idag inte aktivt med att ta fram 
arbetsinstruktioner men det pågår en process om detta. Det som fallföretaget 
skall tänka på är att få med de anställda i utformningen detta för att få en 
förankring och personlig koppling till instruktionen. Det finns även fördelar 
i att använda sig av de anställda i så står utsträckning som möjligt då det är 
de anställda som sitter med kunskapen i hur arbetet skall utföras. Genom 
arbetsinstruktioner kan fallföretaget reducera riskerna kring frånvaro eller 
nyanställning då de har en instruktion om hur arbetet skall utföras.   
Ett exempel på detta är i produktionen där den mesta kunskapen sitter i 
individens huvud, skulle sjukdom eller annan frånvaro inträffa står 
fallföretaget med bristande kunskap kring hur produktionen skall sättas 
igång. 

En annan faktor som även med standardisering kunnat effektiviseras är 
problemet med deras lackering (underleverantör). Genom en standardisering 
i form av en policy kan fallföretaget öka förutsägbarheten kring 
leveransförseningar då genom en gemensam policy säkerhetsställa samma 
kvalitet i alla batcher något som dom idag har stora problem med som alla i 
företaget är överens om då det skapar både stress och irritation 
Utifrån observationer och intervjuer har fallföretaget nämnt att de efter 
strävar att hålla god utveckling kring tekniken där mer kontroll över 
kostnader och verksamheten spelar stor roll. I nuläget har det ett föråldrat IT 
system som sätter käppar i hjulet mot ständiga förbättringar då mycket bra 
verktyg finns i nya IT system. 

Teorin enligt Sex Sigma konceptet kan fungera på fallföretaget men då i ett 
senare skede när mer data om processer finns då konceptet baseras på 
avvikelser där data är en nödvändighet. Men för att vidare gå vidare mot ett 
alternativt sätt mot effektivisering som Sex Sigma är att dela ut 
befattningsroller som enligt teorin är en nödvändighet för att kunna tillämpa 
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Sex Sigma. Utifrån teorin ses det som en bra strategi men under ett senare 
skede i fallföretagets utveckling där uppdaterade IT system inskaffats och 
mer data finns att tillgå. En annan aspekt som vidare motivera Sex Sigma 
strategin är att det fungerar bra i ett tvärfunktionellt arbete då det utgår från 
en enhetlig arbetsgång där både verksamheten och dess underleverantörer 
arbetar tillsammans för att få djupare samarbete som därmed kan 
kostnadsreducera flöden även utanför verksamhetens lokaler. Problemen 
med deras lackering kan därmed genom en gemensam strategi såsom Sex 
Sigma reducera och motverka de problem som drabbar produktionen idag. 

Sammanfattningsvis så är både Sex Sigma och Lean filosofier som kräver ett 
fullständigt engagemang och mognad av alla involverade inom 
verksamheten. Både Sex Sigma och LP innehåller olika former av 
effektiviseringsverktyg men Sex Sigma är mer baserat på olika form av data. 
Därmed ses fallföretagets behov mer åt ett LP baserat strategi då de i nuläget 
inte har information eller kapacitet att lagra och hantera informationen. De 
båda strategierna är mer än bara en samling verktyg, de båda koncepten talar 
mer om kulturförändringar och som därmed är processer som tar lång tid att 
uppnå. I nuläget ser fallföretaget förbättringsmetoder som verktyg och 
därmed för att uppnå mer engagemang skall de få de anställda att förstå 
konceptet och därmed öka förståelsen och således öka kompetensen. Som 
innan nämnt är just Kaizen ett verktyg som är enligt teorin det viktigaste 
elementet inom en satsning mot LP. För att fallföretaget skall kunna ta 
tillvara kompetensen i företaget bör de använda sig av kaizen strategi och 
genom de anställdas engagemang och kunskap utföra de små detaljer som i 
sin tur leder till de största påverkningar. Att enbart arbeta på övergripande 
nivå som fallföretaget i dag tenderar att göra medför att konceptet med 
ständiga förbättringar uteblir och att långvariga resultat blir svåra att uppnå. 

5.7 FMECA  
Av informationen som insamlats från fallföretaget har vi sammanställt en 
FMECA där de i samråd med de berörda i produktionen utvärderats. 
Informationen visar på att största påverkningarna är på grund av inställning 
kring maskinerna. Detta är en konsekvens av att leverantörerna av råmaterial 
(rör) har olika densitet som i sin tur behöver olika inställningar. I nuläget 
finns inga instruktioner om detta utan är kunskap som operatörerna i 
produktionsgruppen besitter. En konsekvens av detta är att vid eventuella 
frånvaro av relaterad personal kan en väntan förekomma i att inställningarna 
utförs fel eller att det tar längre tid än vanligt vilket blir en form av slöseri. 
Genom en standardisering kan således ett sådant problem elimineras då 
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teorin säger att genom standardisering ökar man förutsägbarheten som i 
detta fall blir att fallföretaget får instruktioner efter leverantörerna där 
inställningar baseras utifrån densiteten på materialet.  

Andra problem som drabbar produktionen är de kötider som uppstår vid 
leverantörs problem, detta gäller främst lackering av färdiga produkter där 
produkterna blir skavda eller missfärgade. Även denna punkt kan genom ett 
standardiserat arbetssätt lösas då i form av en gemensam leverantörspolicy 
som tillsammans med fallföretaget utformas efter vad för problem de har 
idag och hur de skall motverka dem. Genom en standardisering kring hur 
leveranser skall utformas kan flödet bli förutsägbart och effektivare 
lösningar lättare att åskådliggöras. Denna typ av standardisering skall ses 
som en metodstandard som enligt teorin är en beskrivning hur ett manuellt 
arbete skall utföras. Genom en metodstandard kring leverantörer öppnas 
möjligheter upp för minskad sårbarhet och ökad förutsägbarhet.  
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6. Resultat och rekommendationer 

I detta kapitel besvaras vår forskningsfråga och uppsatsen syfte. För att kunna 
besvara frågan och studiens syfte har vi valt att utgå från vår teoretiska 
referensram, vårt empiriska material och slutligen vår analys vilket är de avsnitt 
som vi baserar vårt resultat på. Vidare baseras strukturen i detta kapitel på de 
sex punkterna, där varje punkt besvaras och rekommendationer till dessa ges.  

Vi har nu beaktat vår forskningsfråga med hänsyn till vårt syfte där vi skulle 
studera hur ett SMF som genomsyras av Gnosjöandan kan effektivisera sina 
processer i produktionen. Detta inom ramen för standardiserade arbetssätt. 
Vår studie identifierar brister inom standardisering och förbättringsarbete. Vi 
kan därmed slå fast att fallföretaget har behov av verksamhetsutveckling och 
förbättringar där vi har identifierat de mest kritiska brister enligt punkterna 
nedan; 

• Platsbrist 
• Dokumentation och arbetsinstruktioner 
• Materialhantering 
• Leverantörer 
• Förbättringar 
• Ineffektivt kommunikationsflöde 

Anläggningens utformning på två plan orsakar icke-värdeskapande 
aktiviteter där verktyg som finns på övre plan som även används på nedre 
plan orsaker onödiga arbetsmoment mellan de två planen. Vid ytterligare 
expansion är nuvarande anläggning inte hållbar och därmed rekommenderar 
vi att fallföretaget ser över sina alternativ för att flytta verksamheten till en 
enplansanläggning med effektivare logistiska flöden. 

Vi har även identifierat att enskilda individer besitter kunskap om 
produktionsprocesser som inte finns dokumenterade. Detta kan bli 
problematiskt vid sjukfrånvaro eller nyanställning. Vidare finns i dagläget 
inga rutiner på hur historiska problem som de har löst skall dokumenteras 
vilket kan innebära omarbete vid återkommande problem. Vi 
rekommenderar därför att vårt fallföretag inför standardiserade rutiner för 
dokumentation och tar fram arbetsinstruktioner för alla processer i 
produktionen. Detta medför att de inte blir beroende av enskilda individers 
kompetens. 
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Fallföretaget har i dagsläget begränsad koll på lagersaldot och beställningar 
baseras på en visuell överblick av befintliga lagertillgångar. Vidare baseras 
inköp av material på tidigare gjorda beställningar och historisk efterfrågan. 
Dagens materialhantering binder därmed mycket lager i avsaknad av en 
standardiserad struktur för beställningar och lagerhantering vilket kan 
kännetecknas med att man exempelvis ställer pallar i gångarna och 
försämrar framkomligheten. Dessutom är fallföretagets emballagelager 
flyttad till en närliggande lokal, detta på grund av platsbrist. Förutom en 
större anläggning rekommenderar vi ett nytt affärssystem för effektivare 
materialhantering alternativt mätningar för att förbättra materialhanteringen. 

Samtliga medarbetare upplyste problem relaterade till underleverantörer då 
främst inom lackering, vilket skapar irritation och stress hos medarbetarna. 
Genom att konstruera en VSM kunde ett kritisk område identifierats mellan 
produktionen och monteringen. Vi rekommenderar därmed en 
leverantörspolicy där fallföretaget kan öka förutsägbarheten genom en 
gemensam standard i samråd med leverantörer som kan säkerhetsställa en 
jämn kvalitet vilket bör eliminera slöserier i form av väntan och defekter.  

Fallföretagets medarbetare har idag skilda meningar på hur 
verksamhetsutvecklingen och förbättringsarbetet skall drivas. Vår studie 
visar på att ledningen idag har huvudansvaret för att genomföra ständiga 
förbättringar. I vår empiriska datainsamling påträffades även ett beslut av 
ledningsgruppen som inte skedde i samråd med medarbetarna. Vår 
rekommendation är att ledningen bör inta en mer förmedlande roll för att 
skapa en självstyrd grupp. Detta kan ske genom att utbilda personal och 
förmedla kunskap om ständiga förbättringar och dess koncept. För att skapa 
en förbättringskultur är standardisering en förutsättning. Genom detta skapas 
en kultur mot ständiga förbättringar och en grupp med medvetenhet som är 
självstyrda utan påtryckningar. Därmed skapas en gemensam struktur där 
alla arbetar mot samma visioner och är ense om förbättringsarbetet. Vidare 
rekommenderar vi inköp av en diskmaskin då personalen belyser att 
handdiskningen är ett icke värdeskapande moment. Även en etikettskrivare 
på nedre plan är något vi rekommenderar för att eliminera tidsförluster och 
irritationsmoment som uppstår. 

I dagsläget har fallföretaget ett ineffektivt kommunikationsflöde där tydliga 
ansvarsområden saknas vilket medför kommunikationsmissar. Fallföretaget 
är i behov av tydliga riktlinjer kring ansvarsfördelningen för att korta ned 
kommunikationsledet. I detta sammanhang är det viktigt att belysa att 
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fallföretaget har en stark kultur innehållande öppna dialoger, gemenskap och 
är lokalt engagerade. Samtliga på fallföretaget frambringar de dagliga 
frukostmötena som en nyckel vilket också kännetecknas till Gnosjöandan 
där företag ställer upp för varandra, stödjer lokala föreningar samt samspelar 
mellan sociala och ekonomiska aspekter. Med hänsyn till ovanstående 
rekommenderar vi att bibehålla Gnosjöandan och dess kultur inom 
fallföretaget samt att komplettera kulturen med att tydliggöra 
ansvarsområden vilket bör vara i linje med företagets värderingar vilket vi 
också anser bör formuleras som en policy. Därmed reduceras risken för 
felbeslut och kommunikationsmissar. Vidare ser vi ett behov av att 
komplettera den befintliga förbättringsboken med en informationstavla 
innehållande status som ger återkoppling på förbättringsförslag. 
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7. Diskussion 

Detta kapitel ger en kort och koncis beskrivning och svar till den forskningsfråga 
studien behandlat. Vidare diskuteras det i detta kapitel vidare hur fallföretaget 
skall ta vidare sin verksamhetsutveckling i dess nuvarande situation samt förslag 
till detta. Slutligen riktas kritik mot studiens valda metod och tillvägagångssätt 
samt hur vidare forskning bör bedrivas. 

7.1 Slutsats 
I denna studie har vi kunnat identifiera en rad olika problemområden i ett 
tillverkande SMF. Fallföretaget är i behov av standardiserade rutiner för 
dokumentation. Även införande av arbetsinstruktioner är nödvändigt för att 
reducera risken av att vara beroende av enskilda individers kunskap. Detta 
blir i synnerhet kritiskt vid en eventuell generationsväxling. En av 
fallföretagets mest kritiska punkt beror på underleverantörer och dess 
ojämna kvalitet samt oregelbunden leveranssäkerhet. Därmed ser vi ett 
tydligt behov av leverantörspolicies och att underleverantörer är i linje med 
fallföretagets valda metoder och visioner för att tillsammans stärka 
konkurrenskraften. Vi ser även att dagens kommunikationsflöde inte är 
hållbar vid ytterligare expansion. Tydliga ansvarsområden bör utformas i 
linje med fallföretagets värderingar som också bör formuleras. För att få ett 
effektivare kommunikationsflöde bör fallföretaget se över möjligheterna att 
implementera ett nytt affärssystem. Ovanstående medför förbättrad 
materialhantering samt insamlingen av data som kan bearbetas vilket 
slutligen effektiviserar processerna i verksamheten inom ramen för 
standardisering. I samband med att medarbetare utbildas inom ständiga 
förbättringar skapas en mer självstyrd grupp med ett standardiserat 
förbättringstänk. Dock flaggar vi för att bibehålla variationen i 
arbetsuppgifterna och Gnosjöandan för att bevara arbetsplatsens trivsel.  

Baserat på studiens insamlade material anser vi 5S som den mest aktuella 
metod för att fallföretaget skall få en förbättrad struktur och en jämn 
standardiserad kvalitet kring rutiner och processer. Införandet av 5S bör ske 
omgående där anläggningen inledningsvis kompletteras med 
uppmärkningar, verktyg på båda planen och tydligare städrutiner. Detta bör 
ske tillsammans med samtliga medarbetare där införandet av 5S bör 
genomsyra Gnosjöandan men också att samtliga ser en egennytta och är 
engagerade i införandet av 5S. Gnosjöandan kompletterar leankonceptet som 
tydligt frambringar en kultur som vårt fallföretag kan dra nytta av. Dock bör 
vårt fallföretag beakta leankonceptet som en filosofi och inte en färdig 
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lösning. Tidigare forskning visar på att metoder för standardiserade 
arbetssätt såsom Lean Production nödvändigtvis inte lämpar sig mot SMF då 
det krävs att man utvecklar sin egen metodik och filosofi för att nå 
framgång. Därmed kan fallföretaget tillsammans med leankonceptet och 
Gnosjöandans värderingar frambringa en egen metodik och en utmärkande 
styrka vilket de framförallt kan ha nytta av vid ytterligare expansion. Vidare 
tror vi att fallföretaget kan ha nytta av Sex Sigma men detta först vid ett 
senare skede när fallföretaget besitter mer datainformation då konceptet 
grundar sig på avvikelser baserat på data.  

7.2 Kritisk diskussion 
Rapportens effektmål var att få ett SMF att vilja satsa på effektivisering med 
hjälp av standardiserade arbetssätt vilket är information vi har lyckats 
förmedla. Kritik kan gentemot vår studie framföras i val av metodik där vi 
baserat på en begränsad tidsram har uteslutit jämförelser med andra SMF 
och utomstående expertis. Ytterligare kritik kan riktas då vår studie enbart 
omfattar en genomförd fallstudie. För att vår studie skall nå högre validitet 
krävs fler genomförda fallstudier inom samma område, därmed kan ett mer 
generaliserbart resultat kan frambringas.  

Vi har, i vårt val av det empiriska materialet valt att intervjua samtliga i 
organisationen, i ett försök att inte missa någon infallsvinkel. Därmed har vi 
samlat in tillförlitlig data genom olika källor med insyn i vårt fallföretag, där 
samma frågor har ställts. Utöver detta har egna observationer utförts vilket 
stärker studiens reliabilitet då flera insamlingsmetoder använts. För att få en 
djupare inblick i fallföretagets processer valde vi att utföra en VSM för att 
kartlägga värdeskapande samt icke värdeskapande aktiviteter. Vidare 
användes metoden FMECA för att identifiera kritiska moment i 
produktionen. Utifrån dessa metoder skapade en processöversyn vilket 
möjliggjorde att vi prioriterade de mest kritiska felområdena. Vid framtida 
förändringsarbeten eller vid utvärdering av gjorda förbättringar 
rekommenderas vår valda metod för att enkelt jämföra kunna med vår studie 
vilket är i linje med PDCA cykeln. I enlighet med rapportens effektmål höll 
vi oss till vår tidsplan. Tidsramen innefattade heller inte en analys kring hur 
införandet av våra rekommendationer skall ske, vilket är information 
rapporten saknar. 
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7.3 Vidare forskning 
Slutligen kan vi konstatera att leankonceptet är ett brett ämne och med 
hänsyn till förbättringsmöjligheterna inom SMF bedömer vi att mer 
forskning inom detta område bör göras. Detta då leankonceptet idag främst 
tillämpas i större verksamheter. Även andra aspekter som vi i denna rapport 
inte beaktar djupgående kan vara intressanta att forska vidare kring. 
Exempelvis kan forskning av införandet av våra slutsatser och metoder vara 
intressant för framtida forskningar. Vidare tror vi att svenskt näringsliv och 
industri kan dra nytta av att organisationer genomsyras av Gnosjöandans 
tänk som ett komplement till leankonceptet inom SMF. Forskning inom 
detta område är därmed mycket intressant där Gnosjöandan kan beaktas som 
en filosofi för att öka trivsel och gemenskap i svenskt näringsliv.  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8. Bilagor 

BILAGA 1 - Intervjufrågor medarbetare 
Information innan intervjuer: 

• Anonymitet. (informationen är inte kopplat till personen- arbetsplatsen, 
orter osv.) 

• Sammanställning av intervjun till intervjupersonen 
• Den intervjuade får hoppa över eller avsluta när den önskar. 

Intervjufrågor till medarbetarna. 
1. Vad har du för anställning? Hur lång tid har du arbetat på Essem Design? 
2. Vad ingår i dina arbetsuppgifter? Vilken befattning/roll? 
3. Vad görs för åtgärder vid eventuellt problem? Dokumentering, möte etc.? 
4. Anser du att du får vara delaktig i utveckling av verksamheten? Får ni 

gehör av ledningen? 
5. Är du som anställd medveten om visionen/målen för Essem Design ser 

ut? 
6. Hur väl kommuniceras visionen/målen ut av ledningen? 
7. Hur ser förbättringsarbetet ut på Essem Design? 
8. Önskar du att förbättringsarbetet vore på ett annat sätt och i så fall hur? 
9. Hur upplever du att återkoppling kommuniceras från närmaste chef? 

Några direkta direktiv från ledningen? Tydliga riktlinjer? Kommuniceras 
det på ett bra sätt? 

10. Hur identifierar ni eventuella problemområden i dagsläget? Skador på 
arbetsplatsen, produktionsfel/defekter? 

11. Vilka hjälpmedel använder ni idag för effektivisering? Teknik & metoder 
etc? 

12. Hur upplever du ”ordning & reda på arbetsplatsen”? Går mycket tid till 
att leta efter verktyg etc. 

13. Används allt som finns på arbetsplatsen? 
14. Saknas något? 
15. Ser ni att något annat kan förbättras för er trivsel? 
16. Anser du att den såkallade Gnosjöandan genomsyrar Essem Design? 

Lojalitet, gemenskap & driftighet etc.? 
17. Står du och dina kollegor nära varandra? 
18. Hur fungerar kommunikationen mellan er? Kan ni växla mellan vänskap/

familjeband och jobbrelaterade frågor? 
19. Vilka nackdelar/fördelar tror du det finns det med en nära relation på 

arbetsplatsen? 
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20. Står du och dina kollegor nära varandra? Hur fungerar kommunikationen 
mellan er? Kan ni växla mellan vänskap/familjeband och jobbrelaterade 
frågor? 

21. Vilka nackdelar/fördelar tror du det finns det med en nära relation på 
arbetsplatsen? 

BILAGA 2 - Intervjufrågor ledning 
Information innan intervjuer: 

• Anonymitet. (informationen är inte kopplat till personen- arbetsplatsen, 
orter osv.) 

• Sammanställning av intervjun till intervjupersonen 
• Den intervjuade får hoppa över eller avsluta när den önskar. 

Intervjufrågor till ledningen. 

Vad har du för anställning? Hur lång tid har du arbetat på Essem Design? 

Vad ingår i dina arbetsuppgifter? Vilken befattning/roll? 

Hur ser Essem Design på förbättringsarbete? Vilken förhållning har man till 
produktionseffektivisering? 

Hur upplever du ”ordning & reda på arbetsplatsen”? Går mycket tid till att leta 
efter verktyg etc. 

• Används allt som finns på arbetsplatsen? 

• Saknas något? 

Hur arbetar ni med uppföljning? Hur kommuniceras det? Dokumenteras? 

Hur arbetar Essem Design med förbättringsarbete? Finns det någon övergripande 
policy?  

Finns det riktlinjer till medarbetarna för hur förbättringsarbete skall gå tillväga? 
Om ja, varifrån kommer dessa riktlinjer ifrån? 

Hur kommuniceras riktlinjer om verksamheten ut till de anställda? 

Hur tror du att förbättringsarbete skulle påverka medarbetarna i det dagliga 
arbetet? 

Vilken inställning & attityd tror du medarbetarna har för ett förbättringsarbete 
(standardiserat arbetssätt etc.)? 

Är alla delaktiga i processer kring förbättringsarbete inom företaget eller är det 
främst ledningen? 
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Skulle du se förbättringsarbete som en strategi för att engagera medarbetarna? 

Vad är tanken med valda tillvägagångsätt? 

Arbetas det aktivt med att reducera slöseri och spill i nuläget? 

• Väntan/Transport/onödiga rörelser/Defekter 

Hur identifierar ni eventuella problemområden i dagsläget? Skador på 
arbetsplatsen, produktionsfel/defekter? 

Vilka hjälpmedel använder ni idag för effektivisering? Teknik & metoder etc? 

Anser du att den såkallade Gnosjöandan genomsyrar Essem Design? Lojalitet, 
gemenskap & driftighet etc.? 

BILAGA 3 -VSM 
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