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ABSTRACT  

Purpose: The aim of the study is to provide a summary map of how a manufacturing 

company works with Lean tools to eliminate waste and create improvements. Initially the 

research questions were formulated, to which the study intends to answer and also goes in line 

with the purpose: 

 

 How can companies in the manufacturing industry use Lean tools to work with 

improvements? 

 

 How can Lean tools such as, elimination of 7+1 wastes and work with 5S contribute to 

improvements? 

 

Methodology and implementation: A case study has been carried out on a large company in 

the manufacturing industry, and to relate to what the literature says, also a comprehensive 

literature study on Lean methodology has been conducted. 

The study has been conducted through data collection, participatory observations and 

interviews. Documentation has taken place throughout the entire thesis. 

 

Result: The study shows that the company in which the case study was conducted at, uses 

several Lean tools in its continuous improvement work. Results from literature studies show a 

coherence that application of Lean tools is something that companies benefits from in their 

work with improvements. The result also shows a consensus when it comes to companies 

needing to see Lean as an overall system and a philosophy, not just as a set of effective tools. 

Results from literature studies also show that there is a lack of awareness about wasted 

improvements (the ninth waste). 

 

Key words: Lean, elimination of waste, 5S, improvements in vain, Kanban, standardised 

work 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SAMMANFATTNING 

 

Syfte: Syftet med studien är att ta fram en nulägeskarta över hur ett företag inom 

tillverkningsindustrin arbetar med Lean-verktyg för att eliminera slöseri och skapa 

förbättringar. I ett tidigt stadie formulerades de forskningsfrågor som studien avser att besvara 

och som går i linje med syftet: 

 

 Hur kan företag inom tillverkningsindustrin använda verktyg inom Lean för att arbeta 

med förbättringar? 

 

 Hur kan Lean-verktyg som eliminering av 7+1 slöseri och arbete med 5S leda till 

förbättringar?  

 

Metod och genomförande: En fallstudie har genomförts på ett stort företag inom den 

tillverkande industrin och för att knyta an till det som litteraturen säger har även en 

omfattande litteraturstudie inom Lean-metodik genomförts.  

Studien har utförts genom insamling av data, deltagande observationer och intervjuer. 

Dokumentation har skett fortlöpande under hela examensarbetet. 

 

Resultat: Studien visar att företaget där fallstudien utfördes använder ett flertal Lean-verktyg 

i sitt kontinuerliga förbättringsarbete. Resultat från litteraturstudier visar en samstämmighet 

att tillämpning av Lean-verktyg är något som gynnar företag i deras arbete med förbättringar. 

Resultatet visar även en samsyn när det gäller att företag behöver se Lean som ett 

helhetssystem och en filosofi, inte endast som en uppsättning effektiva verktyg. Resultat från 

litteraturstudier visar även att det finns en avsaknad av medvetenhet om bortkastade 

förbättringar (det nionde slöseriet). 

 

Nyckelord: Lean, eliminering av slöseri, 5S, bortkastade förbättringar, Kanban, 

standardiserat arbetssätt 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras och beskrivs bakgrund och syfte till arbetet, vilket problem som 

arbetet adresserar och som sedan forskningsfrågorna har som avsikt att besvara.  

1.1 Bakgrund 

 

Henry Ford grundade Ford Motor Company 1903 och genom detta kom hela bilens historia 

att förändras. Efter några år förverkligade Henry sin dröm genom att lansera Ford modell-T, 

som var en automobil billig att producera, pålitlig och effektiv1.  

I början av åttiotalet kom Womack, Jones och Roos (2007) fram till att bilindustrin i Europa 

och Nordamerika fortfarande använde sig av tekniska lösningar och tankesätt som föga hade 

ändrats från det massproduktionssystem som Henry Ford introducerade nästan åtta årtionden 

tidigare. Detta hade nu resulterat i att bilindustrin i Europa och Nordamerika inte kunde mäta 

sig konkurrensmässigt med de nya tankesätt, idéer och metoder som de japanska företagen 

använde sig av.  

Istället för att vara villiga att lära av konkurrenterna i öst, lades ett stort fokus på att försöka 

upprätthålla gränser för handel och förhindra att de japanska företagen fick allt fler 

marknadsandelar. Womack et al. (2007) ansåg att genom noggrant studera den japanska 

förfaringssättet, som de från och med nu och därefter kom att kalla ”Lean produktion” i 

motsats till massproduktionen i väst, på ett konstruktivt sätt kunna motverka att västerländska 

företag avfärdar chansen till att bli lönsamma och framgångsrika. 

De västerländska företag som i början av nittiotalet kommit till insikt att de hade halkat efter 

Toyota när det kom till kvalitet och jämförde Toyotas leverantörskontakter, system för 

produktutveckling och produktionssystem med sina egna. Detta gav Liker (2015) möjlighet 

att hålla föreläsningar om Toyotas produktionssystem på grund av tjugo års studier av Toyota 

och företag som försökt att ta lärdom av Toyota. 

Liker (2015) har i sin bok; The Toyota Way – Lean för Världsklass, omfattande förklarat de 

principer (fjorton) som utgör grunden av de verktyg och metoder som ingår i ” The Toyota 

Production System” (TPS).  

Med boken vill Liker (2015) ge sitt perspektiv av vad han anser är det som har gjort att 

Toyota har blivit så framgångsrikt och att försöka bistå med hjälp åt andra företag att både 

lära sig av Toyota, men även sig själva och att det ständigt går att arbeta med förbättringar.  

Genom att identifiera 7+1 huvudkategorier av slöseri som inte är värdehöjande, kan åtgärder 

sättas in för att reducera eller eliminera dessa. Ytterligare ett verktyg som enligt Liker (2015) 

kan användas för att eliminera slöseri är 5S (sortera, strukturera, städa, standardisera och 

skapa en vana/självdisciplin) och som även stärker grupptillhörighet. Vid eliminering av 

slöseri är det sedan möjligt att öka värdet på den slutgiltiga produkten. 

 

 

 

 

                                                 
1 https://www.ford.se/om-ford/historia 
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1.2 Problemformulering  

 

Liker (2015) anser att det är nödvändigt för tillverkande företag världen över att arbeta med 

ständiga förbättringar och utveckling av den egna organisationen för att kunna mäta sig och 

konkurrera med andra företag. Liker (2015) beskriver Toyota som ett företag som 

framgångsrikt arbetar med att förbättra snabbhet, effektivitet och kvalitet. Det har inspirerat 

andra företag att använda samma metoder och verktyg som Toyota använder, men många 

finner stora svårigheter med att tillämpa det japanska tankesättet och att uppnå en lärande 

organisation. 

1.3 Syfte och mål 

 

Syftet med denna studie är att göra en kartläggning av nuläget för att undersöka hur 

tillverkande företag kan arbeta med olika Lean-verktyg för att reducera och eliminera slöseri 

som har identifierats. 

 

1.4 Frågeställningar 

 

 Hur kan företag inom tillverkningsindustrin använda verktyg inom Lean för att arbeta 

med förbättringar? 

 

 Hur kan Lean-verktyg som eliminering av 7+1 slöseri och arbete med 5S leda till 

förbättringar?  

 

1.5 Avgränsningar 

 

En av de största avgränsningarna har varit tidsramen för examensarbetet. Detta har gjort att 

fokus har lagts på en specifik arbetsprocess och hur de vid denna arbetsstation kan använda 

Lean-verktyg för att eliminera slöseri och standardisera arbetssättet. Tidsramen och att arbetet 

utförs av en enskild individ har bidragit till att fallstudien har avgränsats till ett företag. 
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2. Ansats och metod  

I detta kapitel presenteras och beskrivs ansats och den metod som ansågs vara optimerad för 

detta examensarbete. 

2.1 Induktiv eller deduktiv metod 

Enligt Saunders, Lewis, och Thornill (2016 ) så har en deduktiv metod en grund i 

vetenskaplig forskning och är därför även den dominerande forskningsmetoden inom 

naturvetenskap. Metoden bygger på att forskaren utifrån en uppfattning, ett antagande eller 

en/flera hypoteser formar en teori. Denna teori utsätts sedan för rigorös testning genom 

insamling av kvantitativ data, men det förekommer även att data är av kvalitativ natur. 

Saunders et. al (2016) anser att för att kunna säkerställa ett pålitligt resultat så behöver 

metodologin vara noggrant strukturerad, generaliseras genom omsorgsfullt val av urval, inte 

vara av rätt storleksmängd, och sedan leverera ett resultat som är mätbart.  

Saunders et. al (2016) beskriver induktiv metod som en alternativ metod till deduktiv metod.  

Induktiv forskningsmetod startar med insamling av kvantitativ eller kvalitativ data. Efter en 

noggrann analys av denna data kan sedan en teori tas fram, ofta uttryckt som ett konceptuellt 

ramverk.  

Genom att kombinera deduktiv och induktiv metod, det vill säga använda en forskningsmetod 

som rör sig fram och tillbaka mellan teori och data, förklarar Saunders et al. (2016) med att 

anta en abduktiv metod. Det är en metod som används frekvent och som med fördel kan 

användas inom samma forskningsprojekt, men oftast är något av det deduktiva eller induktiva 

angreppsättet mer dominant än det andra. 

Detta arbete kommer att starta med en insamling av kvantitativ data och efter en analys av 

detta kommer en teori att tas fram. 

2.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 

 

Saunders et al (2016) tar upp att ett sätt att försöka skilja mellan kvantitativ och kvalitativ 

forskning är att göra en uppdelning mellan numerisk data i form av siffor och icke-numerisk 

data såsom ord, figurer, rörliga bilder och dylikt. Saunders et al. (2106) anser att det är av vikt 

att försöka särskilja mellan de olika metodikerna, men att det är en både snäv och 

problematisk gräns mellan de båda. Saunders et al. (2016) nämner att kvantitativ är synonymt 

med de tekniker som finns för insamling av data, till exempel frågeformulär, eller data-

analyseringsmetoder, till exempel statistik eller diagram, som genererar eller nyttjar numerisk 

data. Detta går att sätta i jämförelse med att kvalitativ är synonymt med de data-

insamlingstekniker, till exempel intervju, eller analyseringsmetoder, till exempel 

datakategorisering, som genererar eller nyttjar icke-numerisk data. 

Genom att kombinera dessa två metoder, i något som Saunders et al. (2016) kallar för mixade 

metoder, kan resultaten bli analyserade tillsammans och tillhandahålla ett avsevärt mer 

omfattande svar till forskningsfrågan i jämförelse till att enbart använda en enskild metod. 

I detta arbete har insamling av kvantitativ data skett genom att få tillgång till en redan 

existerande flödesmatris över materialartiklar och förpackningsmaterial för den specifika 

stationen (process).  Insamling av kvalitativ data har skett genom observation och intervjuer.  
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2.3 Metodik 

 

Fallstudie (case study) har valts som forskningsdesign för detta arbete. Både Bryman (2016) 

och Saunders et al. (2016) anser att en fallstudie möjliggör en djupgående och grundlig studie 

av ett enda fall. Saunders et al. (2016) beskriver att ”fallet” i fallstudien kan avse en person 

(ex. chef), en grupp (ex. arbetsgrupp), ett evenemang (ex. årlig tillställning), en organisation 

(ex. ett företag), en förändringsprocess (ex. en organisationsförändring) tillika andra sorters 

subjekt. En av de viktigaste faktorerna i att definiera en fallstudie är val av fall att studera 

samt att kunna göra avgränsningar. Enligt Bryman (2016) finns det en allmänt rådande 

uppfattning om att de som väljer en kvalitativ forskningsmetod som ostrukturerade intervjuer 

och deltagande observationer även talar för fallstudie som forskningsdesign.  

 

Följande strategi har tillämpats för examensarbetet: 

 

 Nulägesbeskrivning – har använts för att ge en övergripande beskrivning av 

organisationen och uppdraget. 

 

 Struktur – har använts för att definiera syfte, framställa frågeställningar samt kunna 

göra lämpliga avgränsningar. 

 

 Datainsamling – tydlig struktur har möjliggjort att insamling av relevant data har 

kunnat ske.  

 

 Analys – insamlade data har använts för lämplig analys.   

 

 Dokumentation – har skett fortlöpande under arbetets gång och resulterade i en 

examensarbetesrapport. 

 

Metoder som har använts för att samla in data: 

 

 Litteraturgenomgång – Bryman (2016) anser att det är viktigt att gå igenom den 

litteratur som finns inom det område som arbetet har tänkt att adressera. Detta är för 

att undersöka vilken kunskap som redan finns och på så vis slippa att utföra 

dubbelarbete. Enligt Bryman (2016) är det även viktigt att kunna visa att det finns en 

kännedom om hur relevant vetenskaplig litteratur väljs ut och veta vad som är målet 

med den egna forskningen. En bra litteraturgenomgång åstadkoms inte enbart genom 

att tolka det som är skrivet utan även genom kritiskt kunna granska det för att sedan 

kunna ta fram egna argument och åsikter (Bryman, 2016).  

Litteratur som har använts i detta examensarbete är erkänd litteratur inom det 

studerade området, och som har införskaffats i samband med deltagande i kurser som 

har anordnats av högskolan, på rekommendation av högskolans handledare.   

 

 Observationer - Genom deltagande observation beskriver Saunders et al. (2016) att 

forskaren kliver in och deltar i den värld som de som blir betraktade befinner sig i. I 

vilken utsträckning detta sker kan variera, från endast observation till full delaktighet. 

Deltagande observation möjliggör att forskaren får en djupare och mer nyanserad 

förståelse för observationsobjekten och att det är lättare att tyda hur de uppfattar 

miljön de befinner sig i och vad förändringar kan ha för påverkan (Saunders et al. 

2016).  
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 Intervjuer -  Bryman (2016) tar upp att det finns avsevärda skillnader när det kommer 

till kvalitativa intervjuer jämfört med intervjuer i den kvantitativa forskningen. 

Kvalitativa intervjuer inte lika strukturerade som kvantitativa, utan istället vanligtvis 

ostrukturerade eller semistrukturerade. Precis som Bryman (2016) tar upp så har 

intervjuerna som ägt rum varit nästan helt ostrukturerade, med endast några teman 

som minneshjälp, för att få intervjun att likna ett vanligt samtal och intervjuprocessen 

att vara så flexibel som möjligt. Den semistrukturerade intervjun har en intervjuguide:  

en lista med några specifika teman att beröra under intervjun, men frågorna som 

intervjuaren ställer behöver inte komma i den ordning som i förväg är uppställd och 

frågor kan falla från eller läggas till i listan, beroende på de svar som den som blir 

intervjuad ger (Bryman, 2016). 

 

 

2.4 Kvalitativ och kvantitativ analys av data 

 

Bryman (2016) tar upp att det även finns två metoder att analysera det insamlade materialet. 

Enligt Bryman (2016) så finns det en skillnad på kvalitativa data som fås från deltagande 

observation och intervjuer än den data som härrör från kvantitativa data. Kvalitativa data 

brukar ofta innehålla ett omfattande och ganska ostrukturerat textmaterial, i form av olika 

dokument, intervjuutskrifter och fältanteckningar. Det är på grund av den anledningen som 

Bryman (2016) anser att kvalitativa data är relativt svårt att analysera samt att det inte riktigt 

finns några entydiga regler kring hur denna analys ska genomföras.  

Enligt Bryman (2016) så är innehållsanalys en metod som kan användas för att systematiskt 

och replikerbart kunna kvantifiera innehållet med hänsyn till kategorier som har bestämts i 

förväg. Bryman (2016) anser att innehållsanalys är användbart när studien omfattar olika slag 

av ostrukturerad information, till exempel utskrifter av ostrukturerade och semistrukturerade 

intervjuer, men även när det gäller kvalitativa fallstudier.  

Datainsamlingen till detta examensarbete har till största del skett genom kvalitativa metoder 

genom observationer och intervjuer. Undantaget har varit den flödesmatris som har erhållits 

från företaget. Insamlad kvalitativa data har sedan analyserats genom jämförelse av den 

teoretiska referensramen i litteraturstudien. 

 

2.5 Reliabilitet och validitet 

 

Enligt Saunders et al. (2016) är reliabilitet och validitet centrala delar när det kommer till 

bedömningen av kvalitet inom forskningen. Både Bryman (2016) och Saunders et al. (2016) 

benämner att reliabilitet eller tillförlitlighet refererar till den grad som det går att få samma 

resultat vid en replikering, det vill säga upprepning eller reproducering, av undersökningen. 

Ibland sker det en särskiljning mellan intern reliabilitet och extern reliabilitet. Saunders et al. 

(2016) förklarar den interna reliabiliteten som att säkerställa konsekventhet inom en 

undersökning genom att till exempel använda mer än en forskare till att utföra intervjuer, 

observationer och analys av insamlade data. Den externa reliabiliteten handlar om huruvida 

datainsamlingsmetod och metod för analys kommer att generera samma resultat om 
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undersökningen skulle utföras vid ett annat tillfälle av samma forskare eller återupprepas av 

en annan forskare (Saunders, Lewis, & Thornill, 2016).  

I detta examensarbete har insamlad kvantitativa data huvudsakligen kommit från sekundära 

källor i form av listor i Excel-format med sammanställt material från de olika databaser som 

innehåller olika delar av informationen. Detta kan sänka reliabiliteten, men det är relativt 

enkelt, dock tidskrävande att kontrollera informationen i primärkällorna. Den kvalitativa 

informationen som har införskaffats via observationer, ostrukturerade intervjuer och möten 

uppnår en hög grad av reliabilitet genom stöd i litteratur och avstämning med personer med 

lång erfarenhet och hög kunskap inom området. 

Saunders et al. (2016) förklarar validitet med lämplighet i val av mätningsmetod, noggrannhet 

av resultatanalysen och att det ska finnas en generaliserbarhet i fråga om resultat. Även är det 

kommer till validitet så finns det intern och extern validitet. Enligt Saunders et al. (2016) så 

går det att etablera en intern validitet när undersökningen med exakthet kan visa att det finns 

ett kausalt samband mellan två variabler. Extern validitet handlar om frågeställningen: kan 

studiens resultat tillämpas i liknande miljöer med samma förutsättningar? 
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3. Teoretisk referensram  

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som använts som grund till 

examensarbetet. Den teoretiska referensramen innehåller Likers fjorton principer, 4P-

modellen och verktyg som används inom Lean-metoden, såsom 7+1 slöserier, 5S, 

standardiserat arbetssätt, Kanban, Poka-yoke, kvalitetsutveckling och vad företag bör tänka 

på för att inte erhålla något som definierats som det nionde slöseriet. 

3.1 The Toyota Way 

 

3.1.1 Likers 14 principer och ”4P-modellen” 

 

Liker (2015) har, efter att ha studerat Toyota i mer än tjugo år och med Toyota Production 

System (TPS) som utgångspunkt, tagit fram 14 stycken principer som tillsammans ligger till 

grund för sin bok The Toyota Way – vägen till världsklass. De 14 principerna kan delas in i 

fyra stycken sektioner som visuellt kan visas som en figur i form av en triangel, och som 

Liker (2015) har valt att kalla för 4P-modell, där varje sektion av triangeln på engelska börjar 

med bokstaven P; philosophy, process, people/partners och problem solving, som på svenska 

har fått översättningen; filosofi, process, anställda och partners samt problemlösning. 

 

Figur 1. The Toyota Way-modell av "4P" (egen figur baserad på 4P-modell av Liker (2015), 2018-04-13) 

Varje sektion kan enligt Liker (2015) beskrivas enligt följande: 

- Långsiktigt tänkande. Hela organisationen, från högsta ledningen till de på 

verkstadsgolvet, behöver ha fokus till det som kunden värdesätter och som genererar 

ett värde för samhället. Detta ska byggas på en grund av en ständigt lärande 

organisation som har förmågan att anpassa sig till förändringar som sker i 

omgivningen och där långsiktigt tänkande värderas högre än kortsiktiga ekonomiska 

mål. 

Filosofi 

Långsiktigt tänkande 

Process 

Eliminera slöseri 

Anställda och partners 

Respekt, utmana dem och låt 

dem växa 

Problem- 

lösning 

Ständiga 

förbättringar och 

ständigt lärande 
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- Process. Toyota har av erfarenhet lärt sig att sträva mot ett idealiskt enstycksflöde för 

processer. Flöde är svaret till att kunna uppnå yttersta kvalitet till lägsta kostnad och 

ändå ha en hög arbetsmoral och säkerhet. Detta är något som finns inbyggt i Toyotas 

DNA och ledningen är övertygade om att genom rätt process så erhålls rätt resultat. 

- Anställda och partners. The Toyota Way består delvis av en samling av verktyg som 

är utformade för att främja de anställda till att ständigt utvecklas och utföra ständiga 

förbättringar. Ett exempel är enstycksflödet som är en fordrande process där problem 

snabbt blir upptäckta och kräver omedelbara åtgärder för att inte riskera att stanna 

produktionen. Detta arbetssätt ger de anställda en uppfattning om att de behövs i 

verksamheten för att kunna lösa problem. 

- Problemlösning. Det högsta planet av The Toyota Way är en lärande organisation. 

Genom att definiera rotorsakerna till problem och sedan vidta åtgärder för att 

förhindra att de sker igen är en väsentlig del av det lärande system som Toyota 

tillämpar. Toyota anser att en essentiell del i att arbeta med ständiga förbättringar är att 

standardisera de bästa arbetssätten, utföra tuffa analyser, reflektera och sedan kunna 

kommunicera resultatet. 

 

 

Fördelningen av de 14 principerna av Liker (2015) som är en sammanfattning av TPS och är 

grunden som ett företag bör ta hänsyn till vid arbete med Lean, presenteras nedan: 

 

Sektion 1 

Filosofi – Långsiktigt tänkande 

 

Princip 1: Att ledningsbesluten ska baseras på långsiktigt tänkande, även om det sker på 

bekostnad av ekonomiskt kortsiktiga mål. 

 Hela organisationen ska tillsammans inrikta, arbeta och utveckla mot ett gemensamt 

långsiktigt mål som har en företagsfilosofi med ett högre syfte än enbart ekonomisk 

vinst. 

 Organisationens utgångspunkt ska vara att generera ett värde för kunden, ekonomin 

och samhället. Utvärdering av varje företagsfunktion i förhållande till värdeskapande. 

 Agera ansvarsfullt. Ta kontroll över företagets öde, genom att ta ansvar, handla med 

självförtroende och arbeta med att vidareutveckla den kunskap och teknik som är 

värdehöjande för produkten. 

 

Sektion 2 

Process – Eliminera slöseri 

 

Princip 2: Generera kontinuerliga processflöden som åskådliggör problem. 

 Reformera arbetsprocesserna för att skapa ett kontinuerligt flöde och öka värdet på 

produkten. Eliminera vilande och väntande arbetstid. 

 Skapa effektiva logistikflöden för information och material samt sammanfoga 

processer och människor för att direkt kunna föra upp problemen till ytan. 

 Klargör flödet genom hela organisationen. En viktig faktor till att arbeta med ständiga 

förbättringar och utveckling av människor inom organisationen. 
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Princip 3: Undvik överproduktion genom att låta efterfrågan styra. 

 Leverera påföljande kunder i produktionsprocessen med det de behöver, i den mängd 

de behöver när de behöver det. Själva grundprincipen av just-in-time (JIT) som 

innebär att tillförsel av material sker på begäran. 

 Hålla låga lagernivåer och ha en så liten mängd av produkter i arbete (PIA) som 

möjligt. Påfyllning sker baserat på det som kunden plockar ut. 

 Utgå från dagliga förändringar när det gäller efterfrågan istället för att enbart sätta 

tilltro till datoriserade prognoser och planer främst med syfte till att följa oekonomisk 

lagerhållning. 

 

Princip 4: Utjämning av arbetsbelastning (heijunka). Att arbeta som sköldpaddan och 

inte som haren. 

 Eliminering av slöseri utgör endast en tredjedel av det som bidrar till att Lean kan bli 

framgångsrikt. Att upphöra med att överanstränga utrustning och människor och att 

avlägsna ojämnheter i produktionsschemat är av essentiell betydelse. 

 Att omfattande arbeta med att jämna ut arbetsbelastningen i tjänste- och 

tillverkningsprocesser i motsats till det start/stopp-upplägg de flesta företag som i 

någon form arbetar med batcher, använder sig av. 

 

Princip 5: Skapa en kultur för att stanna processen för att komma tillrätta med problem 

och bygga in rätt kvalitet från början. 

 Drivkraften för att arbeta med värdehöjande processer är att leverera kvalitet till 

kunden. 

 Nyttja moderna metoder för att säkerställa hög kvalitet. 

 Använd utrustning med förmåga att själv kunna detektera problem och stoppa 

processen. Skapa ett varningssystem som visuellt larmar projekt- eller teamledare vid 

tecken att en process eller maskin skulle behöva åtgärdas. Jidoka (automatiserade 

maskiner med människointelligens) grund till kvalitet som är ”inbyggd”. 

 Inför system som kan ge stöd till att snabbt lösa problem och vidta åtgärder. 

 Skapa en företagskultur med filosofi som vid behov kan avstanna eller sakta ner 

processen för att säkerställa rätt kvalitet från början och långsiktigt arbeta med 

förbättrad produktivitet. 

 

Princip 6: Använd standardiserade arbetssätt som en grund för att involvera personalen 

och arbeta med ständiga förbättringar. 

 Upprätthåll tajming, förutsägbarhet och ett regelbundet processflöde, genom metoder 

som är stabila och repetitiva och skapar ett flöde och ett dragande system. 

 Behandla den ackumulerade processkunskapen och använd de bästa arbetsmetoderna 

för att ta fram ett standardiserat arbetssätt som kan överlämnas till nästa person i de 

fall någon lämnar arbetsplatsen. 

 

Princip 7: För upp problem till ytan genom att använda synlig kontroll. 

 Använd enkla, visuella hjälpmedel för att bistå människor med information om de 

använder ett standardiserat arbetssätt eller inte. 

 Undvik användning av datorskärm i de fall det distraherar operatören i arbetet. 

 Skapa enkla synliga system vid arbetsstationen som främjar ett flöde och ett dragande 

system. 

 Reducera mängden av rapporter i den mån det är möjligt, till ett enstaka papper, och 

det även vid viktiga ekonomiska beslut. 
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Princip 8: Använd endast tillförlitlig, väl beprövad teknik som stöder processerna och 

personalen. 

 Utforma en fungerande manuell process innan stödjande teknik adderas. 

 Välj en pålitlig och utprovad teknik framför en ny och obeprövad teknik för att inte 

riskera att störa flödet. 

 Utför grundliga tester innan ny teknik införs i maskiner, processer eller produkter. 

 Avfärda eller förändra teknik som inte är förenlig med organisationskulturen eller som 

negativt skulle kunna påverka förutsägbarhet, tillförlitlighet eller stabilitet. 

 Inspirera ändå de anställda att tänka på ny teknik vid ställningstagande av ett nytt 

arbetssätt. Väl utprovad och utvärderad teknik som kan förbättra processflödet ska 

implementeras snabbt. 

 

Sektion 3 

Anställda och partners – Respekt, utmana dem och låt dem växa. 

 

Princip 9: Forma ledare som har en djup förståelse för arbetet, anammar Toyotas 

filosofi och vill lära ut den till andra. 

 Skapa med större fördel ledare inom företaget jämfört med att anställa utifrån. 

 Ledaren ska vara en förebild för företagets affärsmetoder och filosofi. 

 Ledaren ska i detalj förstå hur det dagliga arbetet fungerar för att i sin tur kunna lära ut 

företagets filosofi till andra. 

 

Princip 10: Skapa exceptionella individer och team som förstår och för vidare företagets 

filosofi. 

 Forma en hållbar och varaktig kultur som långsiktigt arbetar enligt företagets 

värderingar och filosofi. 

 Utveckla unika människor och team att outtröttligt arbeta med att få en stark kultur 

och uppnå lysande resultat. 

 Skapa ansvarstagande team med talrika kompetenser som strävar efter att förbättra 

företaget och dess produktivitet samt kvalitet. 

 Skapa en lärande organisation som tillsammans samarbetar mot gemensamma mål. 

 

Princip 11: Ta hänsyn till leverantörer och partners i det utökade nätverket genom att 

hjälpa dem och utmana dem att utvecklas. 

 Behandla leverantörer och partners med respekt och som en del av er utökade 

verksamhet. 

 Värdesätt externa partners genom att sätta upp utmanande mål och hjälp dem sedan 

utvecklas och uppnå dem. 

 

Sektion 4 

Problemlösning – Ständiga förbättringar och ständigt lärande 

 

Princip 12: Undersök med egna ögon hur situationen verkligen ser ut (genchi genbutsu). 

 Granska och kontrollera genom att själv undersöka hur utgångspunkten ser ut och 

använd det till att förbättra processer och lösa problem istället för att basera det på 

sekundär information. 

 Kommunicera personligt verifierad information. 

 Även företagsledning och chefer på högre nivå bör personligen undersöka situationen 

för att få en djupare förståelse. 
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Princip 13: Fatta beslut i maklig takt och i samförstånd genom att noga överväga 

samtliga alternativ, exekvera snabbt. 

 Överväg samtliga alternativ innan beslut tas om val av väg och riktning. Efter beslut 

agera snabbt, men vaksamt. 

 Använd processen nemawashi för att nå konsensus om vilken väg och riktning som 

ska väljas efter diskussion om potentiella problem och lösningar som kan dyka upp.  

 

Princip 14: Uppnå en lärande organisation genom att idogt reflektera (hansei) och 

ständigt förbättra (kaizen). 

 Efter att ha etablerat bestående arbetssätt, tillämpa verktyg för ständiga förbättringar 

för att ta fram den primära orsaken till ineffektivitet och vidta därefter nödvändiga 

åtgärder. 

 Gör slöseri med resurser och tid synligt genom arbetssätt med minimala lager. 

Eliminera slöseri genom att använda processer för ständiga förbättringar (kaizen). 

 Skapa en stabil grund av personal med hög kunskap genom att erbjuda dem möjlighet 

till utveckling och använd ett noga uttänkt befordringssystem med långsam befordran.  

 Bygg in att vid avstämningspunkter och efter varje avslutat projekt ägna tid åt 

reflektion (hansei) för att synliggöra eventuella brister och sedan vidta åtgärder för att 

dessa inte händer igen. 

 Skapa en lärande organisation som standardiserar de bästa arbetssätten och på så vis 

inte behöver börja om från början vid ett nytt projekt eller med en ny chef. 

 

Liker (2015) vill med sin bok The Toyota Way ge chefer inom alla områden: tillverkning, 

kontor, tjänsteindustrin, verkstäder, en beskrivning över den ledningsfilosofi Toyota lever 

efter och som kan användas till att nå långsiktig framgång i termer av service, tjänst, kostnad 

och kvalitet. Liker (2015) anser att de flesta företag som försöker uppnå en verksamhet som är 

Lean, ofta gör misstaget att endast fokusera på de verktyg och metoder som bidrar till Lean, 

utan att förstå att Lean är ett helhetssystem och tankesätt som hela organisationen måste utgå 

ifrån. Liker (2015) tar upp att även hos företag som anammat Lean-verktyg i flera decennier, 

fortfarande har svårt att nå stora framgångar med förbättringar. En anledning som Liker 

(2015) nämner, är att företagsledningen inte har förstått hur de tekniska Lean-verktygen 

fungerar tillsammans i ett system och att alla fyra P:na i 4P-modellen behöver införas för att 

förbättringarna ska få en solid grund att byggas på. 

 

3.1.2 7+1 slöseri 

 

Liker (2015) vill förtydliga att The Toyota Way inte är detsamma som The Toyota Production 

System. I The Toyota Way finns de huvudsakliga principer som kan leda till ett systematiskt, 

välutvecklat och effektivt fungerande produktionssystem, adekvat med The Toyota 

Production System.  

I inledningen vid tillämpning av TPS ska utgångspunkten vara ur kundens synvinkel. Ett sätt 

att göra det är att alltid ställa sig frågan: Vad är det som kunden önskar erhålla av processen? 

(Detta avser både den kunden i de efterföljande interna processtegen och den externa, 

slutgiltiga kunden.) Liker (2015) anser att detta definierar värdet och att det går att skilja på 

värdehöjande respektive inte värdehöjande aktiviteter i alla processer, till exempel 

information, tjänster och tillverkning. 
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Liker (2015) tar upp att Toyota har identifierat 7+1 huvudkategorier av slöseri inom 

produktions- eller affärsprocesser som inte är värdehöjande.  

1. Överproduktion. Produktion av enheter utan att kunden har begärt detta, som resulterar 

i slöseri i form av stora lager som i sin tur leder till behov av mycket personal och 

onödiga kostnader för transport och lagerhållning. 

2. Väntan. Anställda som övervakar en automatisk process, inväntar en reservdel eller 

verktyg, eller är sysslolösa på grund av förseningar i produktion, maskiner som står 

stilla, brist av material eller flaskhalsar i produktionsprocessen. 

3. Onödiga förflyttningar eller transporter. Flytta komponenter, material eller bearbetat 

gods mellan processer eller in i eller ut ur lager. Ineffektiv förflyttning eller lång 

transport av produkter i arbete (PIA). 

4. Felaktiga bearbetningsprocesser eller överbearbetning. Utföra onödiga operationer 

för att kunna bearbeta komponenter. Ineffektiv bearbetning på grund av undermålig 

produktutveckling och dåliga verktyg. Generering av slöseri vid framtagning av 

produkter med högre kvalitet än vad som har efterfrågats. 

5. Överskott av lager. Överflödig mängd av råmaterial, produkter i arbete eller 

färdigbearbetade produkter som leder till långa genomloppstider, inkurans, defekt 

gods, onödiga lagerhållnings- och transportkostnader eller förseningar. Stora lager 

döljer även problem med dålig planering av produktionen, leveransförsening från 

leverantörer, produktionsavbrott, defekta produkter och utdragna ställtider. 

6. Onödiga arbetsmoment. Alla sorters rörelser som medarbetare utför under arbetet, till 

exempel söka efter, sträcka sig efter eller lägga ifrån sig verktyg, komponenter 

etcetera. Även att gå räknas som en typ av slöseri.  

7. Defekter. Produktion av komponenter som är defekta eller kräver 

korrigering/reparation. Kontroll och omarbetning, reparation, skrotning, produktion 

för att ersätta komponenter bidrar till slöseri med energi, tid och hantering. 

8. Outnyttjad kreativitet av medarbetare. Genom att inte engagera sig eller ta tid att 

lyssna på sina medarbetare, riskerar att gå miste om tid, innovation, 

förbättringsförslag, åsikter, kompetens och möjligheten att bli en lärande organisation. 

 

3.1.3 5S 

 

Ett annat Lean-verktyg som Liker (2015) nämner är det som kallas för ”5S” där de fem S:en 

på japanska står för: seiri, seiton, seiso, seiketsu och shitsuke. 5S är ett verktyg som stödjer 

teamarbete och kan användas till ständiga förbättringar och på så vis främja eliminering av 

slöseri som bidrar till felsteg, defekter och att medarbetare skadar sig på arbetsplatsen. Liker 

(2015) och även Bergman och Klefsjö (2015) översätter och förklarar de fem S:en enligt 

följande: 

1. Sortera. Seiri kan förklaras med ”propert och välskött”. Sortera föremål i grupper, 

märk upp dem och rensa bort det som inte används regelbundet på arbetsplatsen och 

på så vis tydliggöra arbetsuppgifterna och effektivisera nyttjandet av 

arbetsplatsutrymmet. 

2. Strukturera. Seiton betyder ”organisera” och handlar om att stödja processflödet 

genom att utrustning, verktyg och maskindelar ska finnas lättillgängligt på en egen 

plats med tydligt uppmärkta platser. 

3. Städa. Seiso handlar om ”rengöring” eller ”städning” och har som avsikt att involvera 

alla till att hålla arbetsplatsen ren och prydlig. Till hjälp finns dokument med rutiner 

och foton för att visa hur det ska se ut. 
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4. Standardisera. Seiketsu kan beskrivas med ”standardisering” och är ett 

tillvägagångssätt att utveckla ett sinne för ordning och reda på arbetsplatsen. 

Standardiserad märkning och färgmarkering är en metod för att synliggöra när något 

tydligt är avvikande i miljön. 

5. Skapa självdisciplin. Shitsuke kan översättas till ”disciplin” och handlar om att 

generera en vana att följa de föregående fyra S:en samt att fortsätta stödja och 

kontinuerligt förbättra standarden. Vid en hög nivå av ”shitsuke” fungerar ordning och 

reda nästan per automatik. 

3.2 Det nionde slöseriet 

 

Bengtsson och Osterman (2014) tar i sin artikel Improvements in vain – The 9th waste, upp att 

i dagens läge har ett flertal företag introducerat utbredda förbättringsprogram som involverar 

de flesta, om inte alla anställda för att lösa problem och eliminera slöseri. Detta har emellertid 

genererat andra problem. Trots stora ansträngningar och tillgång till resurser är det endast ett 

fåtal förbättringsåtgärder som resulterar i övergripande förbättringar. Resurser förbrukas, men 

inga reella förbättringar uppnås. 

 

Det är detta som Bengtsson och Osterman (2014) definierar som det nionde slöseriet: 

”Bortkastade förbättringar” eller ”Förbättringar förgäves”. 

Bengtsson och Osterman (2014) tar upp att det är ett problem som organisationer har 

kännedom om, men att det ändå förblivit relativt outforskat. De bedömer att definitionen av 

det nionde slöseriet skiljer sig jämfört med de vedertagna 7+1 slöserier av den anledningen att 

det är enbart indirekt länkat till värde för slutkunden och mer sammankopplat med orealiserad 

potential i den interna processen. 

 

På grund av detta anser Bengtsson och Osterman (2014) att det krävs en omformulering 

gällande benämningen ”värde”. Genom att ställa frågan varför det finns ett behov att definiera 

slöseri och värde i en Lean-process, tenderar svaret att bli något i linje med: Det är för att 

upptäcka var det finns problem och potential till förbättringar. Bengtsson och Osterman 

(2014) vill därför introducera termerna ”behov” och ”internt värde” som en intern benämning 

för värde och för att kunna upptäcka var den interna processen är ineffektiv och har låg 

verkningsgrad/produktivitet. 

Bengtsson och Osterman (2014) har baserat sin artikel utifrån de erfarenheter de har inom 

tillverkningsindustrin och har gjort en kartläggning över de beteendemässiga 

”utlösningsfaktorer” inom en organisation som föranleder till det nionde slöseriet. 

 

Bengtsson och Osterman (2014) förklarar att syftet med Lean-produktion är att öka 

effektiviteten utan att behöva göra någon större uppoffring, och föredragsvis förbättra 

användningen av resurstillgångarna.  

 

I det svenska språket kan effektivitet översättas till yttre respektive inre effektivitet och 

Bengtsson och Osterman (2014) förklarar yttre effektivitet eller verkställighetsförmåga (på 

engelska effectiveness) med syfte "att göra rätt saker", det vill säga att företaget producerar 

"rätt" saker. Inre effektivitet eller verkningsförmåga (på engelska efficiency) syftar till "att 

göra saker rätt" med en låg kostnad per producerad enhet. Det är brukligt att göra en 

jämförelse av tid mellan produktionsenheter. Verkningsförmågan kan till exempel mäta antal 

producerade enheter per maskintimme eller arbetskraftstimme. 
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Bengtsson och Osterman (2014) beskriver förbättringsprocessen som en förflyttning från ett 

nuvarande tillstånd till ett önskvärt tillstånd genom att förbruka tid, energi och kapital. Enligt 

Bengtsson och Osterman (2014) finns det två källor till det nionde slöseriet. Den ena har sitt 

ursprung i att tillämpa ineffektiva metoder för att lösa problem, till exempel förbruka resurser 

trots att siktet är inställt mot fel mål eller utgå från en ofullständig utgångspunkt. Den andra 

källan kan utgå från en ineffektiv förbättringsprocess där resurser förbrukas utan att nå det 

önskade tillståndet på grund av en ofullständig förståelse av Lean, felaktiga val, felaktiga 

prioriteringar eller överskrider resurser och tillgångar för att uppnå det önskade tillståndet. 

 

Bengtsson och Osterman (2014) har uppfört en lista över organisationsbeteenden som triggar 

ineffektiva förbättringar. 

 

Bristfällig förståelse av Lean 

Bengtsson och Osterman (2014) anser att en stor del av litteraturen som avser Lean, nästan 

enbart fokuserar på den del av processen som handlar om muda (slöseri) och på så vis har 

genererat en bristfällig förståelse av Lean. Detta har skett trots att Liker (2015) i sin bok The 

Toyota Way även tar upp muri (överbelastning) och mura (ojämnhet) och att de tre termerna 

och vad de innehåller som tillsammans utgör ett system och får Lean att fungera.  

 

Ofokuserad förbättring 

En annan utlösande faktor till det nionde slöseriet som Bengtsson och Osterman (2014) tar 

upp är: ofokuserad förbättring. Detta uppstår i organisationer som har skapat 

förbättringsgrupper som ska arbeta med problemlösning och förbättringar. Det finns ett stort 

engagemang och är höga insatser för att få en Lean-organisation. Enligt Bengtsson och 

Osterman (2014) så är den utlösande faktorn till det nionde slöseriet i hur ledningen klarar av 

att leda och styra förbättringarna i rätt riktning. I de fall ledaren är oerfaren inom Lean så 

finns det en stor risk att de sammanlagda förbättringarna underskrider summan av det arbete 

och resurser som har förbrukats. 

 

Ytliga lösningar 

Bengtsson och Osterman (2014) anser att ytliga lösningar kan bli resultatet när ledningen 

begär att problem som uppdagas, alltid ska åtgärdas med samma problemlösningsmetod eller 

verktyg som tidigare. Detta gör att analysen av problemet och således lösningen riskerar att 

bli ytlig om inte obefintlig. 

 

Bristande synkronisering 

Den fjärde faktorn som Bengtsson och Osterman (2014) tar upp är, bristen att kunna 

synkronisera, det vill säga samordna, förbättringsåtgärder mellan olika avdelningar som 

endast indirekt är anslutna till varandra. Till exempel så kan en enskild avdelning utföra en 

förändring som ligger i linje med övergripande målet, men det påverkar en annan avdelning i 

så stor grad att förändringen är bortkastad. 

 

Otydlig riktning gällande förbättringar 

Enligt Bengtsson och Osterman (2014) är långa förbättringslistor problematiska av den 

anledningen att även om analysen är korrekt så baserades den på det som var känt vid det 

tillfället som listan skapades. Att endast följa listan till punkt och pricka kan resultera i det blir 

fel problem som blir lösta. Bengtsson och Osterman (2014) förespråkar därför att listan 

kontinuerligt ska omvärderas. 
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Bengtsson och Osterman (2014) beskriver Lean kortfattat med att det handlar om att få en så 

stor utdelning som möjligt för så liten insats som möjligt. Och detsamma gäller när det 

kommer till förbättringsåtgärder. 

 

 

3.3 Kvalitetsutveckling 

 

Bergman och Klefsjö (2015) tar i sin bok Kvalitet – från behov till användning upp att 

utvecklingen inom kvalitetsområdet har under det senaste halvseklet lett till att kvalitetsarbete 

är något som utförs allt tidigare i produktionsprocessen. Under efterkrigstiden (andra 

världskriget) ägnade sig de flesta länder i västvärlden av kvalitetsarbete i kontrollerande form. 

Detta innebar en kontroll av färdiga produkter och att defekta detaljer sorterades bort eller 

blev omarbetade. Detta sätt att arbeta med kvalitet, kallas för kvalitetskontroll. När området 

inom kvalitet sedan kom att utvecklas, försökte företagen att fånga upp avvikelser som 

indikerade att komponenterna skulle komma att bli defekta, redan i tillverkningsprocessen, 

och då kunna göra korrigeringar för att undvika detta. Bergman och Klefsjö (2015) benämner 

detta som kvalitetsstyrning. 

Vidare tar Bergman och Klefsjö (2015) upp att nästa etapp av kvalitetsutveckling kom att ske 

när företagen insåg att genom att redan innan tillverkningen startat, skapa så bra 

förutsättningar som möjligt, kunna undvika att tillverka defekta produkter. Enligt Bergman 

och Klefsjö (2015) innefattar detta att samla in och formulera rutiner gällande uppdelning av 

ansvar, hantering av inkommande material, mätutrustning och reklamationer. Allt detta 

sammanställs i ett ledningssystem för kvalitet och kallas kvalitetssäkring. 

Bergman och Klefsjö (2015) bedömer att efter det har fokus av kvalitetsutvecklingen handlat 

om att lägga mycket resurser redan innan tillverkningen börjar. Detta sker genom att samla in 

information om kundernas förväntningar och behov, utföra rigorösa tester samt att se till att ha 

en bra produktutvecklingsprocess. Enligt Bergman och Klefsjö (2015) omfattar 

kvalitetsutveckling samtliga etapper inom kvalitet, det vill säga kvalitetskontroll, 

kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring, och är grundläggande för organisationens arbete med 

ständiga förbättringar. 

 

3.4 Standardiserat arbetssätt 

 

Enligt Olhager (2015) är standardisering en viktig faktor när det gäller kvalitetssäkring. 

Genom att utveckla och sätta sin tillit till ett standardiserat arbetssätt skapas inte endast en 

utgångspunkt för ett arbete med ständiga förbättringar, utan att det går även att hålla 

produktionstakten uppe och ge en garanti till hög kvalitetsnivå. Även Morrey, Pasquire och 

Dainty (2011) anser att syftet med ett standardiserat arbetssätt är att säkerställa att kritiska 

uppgifter blir utförda enligt korrekt standard (gällande kvalitet, tid, kostnad, hälsa och 

säkerhet) vid varje tillfälle genom hela organisationen. Vidare tar Olhager (2015) upp att en 

del i att säkerställa detta är att inte använda ny teknik, förrän det har utförts praktiska tester 

och utvärderingar, utan istället använda teknik som är väl utprovad och pålitlig. Liker (2015) 

nämner att tekniken inte ska vara tänkt att ersätta människor, snarare användas som ett stöd. 

Liker (2015) anser även att det är bra att en process utarbetas manuellt innan någon form av 

stödjande teknik tillförs.  
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3.5 Kanban 

 

Kanban är ett japanskt ord som kan översättas till visuellt bevis eller kort (Olhager, 2015). 

Enligt Olhager (2015) benämner det ett informationssystem i form av visuella kort för att 

beordra produktion och material. Olhager (2015) informerar att i Toyotas informationssystem 

så har varje komponent, enhet eller produkt en specifik lastbärare och det kan till exempel 

vara en box, plastlåda, container, pall eller dylikt. Vilken lastbärare som används beror på 

komponentens fysiska vikt, storlek och orderkvantitet. Enligt Liker (2015) så bidrar kanban 

till att skapa ett dragande produktionssystem, genom att hantera och säkerställa flödet och 

materialproduktionen med rätt produkt, i rätt tid och i rätt antal (just-in-time, förkortat JIT), i 

motsats till ett tryckande system. Olhager (2015) förklarar att filosofin med JIT och att 

använda kanban, är att ha små lager (buffert) som syns i processen, istället för stora lager i 

separata lagerbyggnader som gör att de blir ”osynliga”. 

3.6 Poka-yoke 

 

Poka-yoke är japanska och betyder felsäkring (Liker, 2015). Enligt Olhager (2015) och Liker 

(2015) är poka-yoke, lösningar eller kreativa anordningar som byggs in för att näst intill göra 

det omöjligt för en operatör att göra fel. Olhager (2015) anser att det är en enkel, men kreativ 

och tillförlitlig metod för att reducera fel och upprätthålla god kvalitet. Ett exempel som 

Olhager (2015) tar upp är att märka upp alla de verktyg som används av flera medarbetare så 

att verktygen blir enkla att hitta när någon behöver använda dem.  
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4 Fallstudie 

I detta kapitel återfinns en kort presentation om Volvokoncernen och den verksamhet som 

finns i Köping, Sverige. Vidare sker en presentation om den process som fallstudien baseras 

på och som har legat som grund för detta examensarbete. I slutet av kapitlet presenteras 

några förbättringsförslag. 

4.1 Företagspresentation 

 

Volvokoncernen är en global organisation med cirka 100 000 anställda, produktion i 18 

länder, etablering i 190 marknader, inkluderar 11 varumärken och omfattar tillverkning av 

lastbilar, anläggningsmaskiner, bussar och industri- och marinmotorer. Volvokoncernen 

erbjuder även kompletta finansiella tjänster och service. 

4.1.1 Volvo Powertrain Production 

 

Verksamheten i Köping startade 1856 när Otto Hallström grundade Köpings Mekaniska 

Verkstad (KMV). Köpings Mekaniska Verkstad tillverkade bland annat svarvar och det var en 

bidragande faktor till att en hög kunskap om kuggteknik kunde byggas upp. 1927 grundades 

Volvo och KMV får en order att leverera växellådor. 1942 köper Volvo, KMV.  

 

 

Volvo Powertrain Production i Köping är en del av Volvo Group Trucks Operations (GTO). 

Verksamheten sysselsätter 1650 medarbetare (inklusive konsulter) och förser ett flertal av 

Volvokoncernens kunder med produkter såsom Trucks-divisionen, Volvo Penta, Volvo 

Bussar och Volvo Construction Equipment (Volvo CE).  

 

 

 

Figur 2. Kunder till Volvo Powertrain Production i Köping (från presentation på Volvos Intranät, 2018). 
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Verksamheten är uppdelad i flera olika byggnadskomplex. 

 

 

 

4.2 Nulägesanalys 

 

Fallstudien i detta examensarbete omfattar en arbetsstation som internt kallas för Bi-packen. 

Företaget önskar få en nulägesbild över arbetssätt och materialflöde till och från denna 

arbetsstation, då de anser att det för närvarande inte finns någon tydlig dokumentation över 

detta. En annan anledning är att bi-packstationen och monteringen kommer att separera och 

flyttas till två andra separata byggnader, i jämförelse med att det i nuläget endast är en 

truckgång som skiljer dem åt. Bi-packen förser tre monteringsbanor, (bana 1: modell A, bana 

2: modell B och bana 3: modell C) med packade kartonger som i sin tur innehåller 

instruktioner, påskitt och andra artiklar som ska packas med i trälådorna tillsammans med de 

färdigmonterade produkterna ut till kund. 

 

A 
E 

T1 

T2 

Figur 3. Bild över Volvo Powertrain Production i Köping (från presentation på Volvos Intranät, 2018). 



19 

 

 

 

 

Arbetsstationen, bi-packen, är uppdelad i två ”arbetsmoment” som är starkt sammankopplade.  

 

Figur 5. Bi-packsstation med påsvågen (grön ram) och kartongvågen (orange ram)(bild från Volvo, 2018). 

Det första arbetsmomentet benämns som ”påspacken” eller ”påsvågen” och är markerat med 

grön ram och det andra arbetsmomentet kallas för ”kartongpacken” eller ”kartongvågen och 

är markerat med orange ram.  

Personalen som bemannar bi-packen, utför även två andra arbetsmoment, en station där 

inkommande pallar med artiklar i leverantörens emballage packas om till Volvo-emballage 

för placering i supermarket samt ett moment som omfattar montering av oljeslangar på kylare 

som också ska till monteringen. Dessa arbetsuppgifter kommer ej att vara inkluderade i denna 

fallstudie. 

 

Figur 4. Bi-packsstation (markerad med blå ram)(bild från Volvo, 2018) 
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4.2.1 Påsvågen 

 

         

Figur 6. Schematisk bild av påsvågen (Volvo, 2018).  Figur 7. Autentisk bild av påsvågen (egen bild, 2018-05-03). 

               

Vid det första arbetsmomentet, påsvågen, packas påsar enligt en plockorder. I vilken ordning 

samt kvantitet av varje plockorder som ska packas, får operatören av planeringen i form av en 

lista. Den som ansvarar för planeringen av monteringen har även ansvar för planeringen för 

Bi-packen.  

Planeringen kommer manuellt ut med en utskriven lista till Bi-packs stationen. Listan ska 

lämnas ut ungefär två gånger per vecka, vanligen måndag och onsdag eller torsdag. I de fall 

som det planeras om behöver även bi-packen få en ny lista med ändringarna. Ibland planeras 

det om och det innebär samma antal av nya listor. Förutom att följa planeringslistan, 

kontrollerar medarbetaren att det finns tillräckligt med material (packade kartonger) i 

ställagen vid monteringsbanorna. Detta är ett sätt att utföra onödiga arbetsmoment och 

onödiga förflyttningar då medarbetaren behöver lämna arbetsstationen för att kontrollera 

materialnivåerna. Detsamma gäller för den som är ansvarig för planeringen då även 

plocklistan behöver lämnas ut manuellt. Det finns även risker med plocklistan, speciellt vid 

uppdateringar/ändringar då medarbetaren behöver kontrollera den nya listan med den ”gamla” 

så att det bildas överskott av lager eller överproduktion genom att packa fler kartonger än 

nödvändigt.  

Det finns XX stycken olika plockordrar, varav det är XX som är högfrekventa. Högfrekvent 

betyder i detta fall att de behöver packas varje eller varannan dag. 

Ställaget (se figur 6. märkt påsvågsartiklar) med de olika artiklarna är placerad bakom 

påsvågen och medarbetaren, och på grund av att plockordern i snitt innehåller fler än fyra 

olika artiklar, så brukar medarbetaren ta fram de kartonger och lådor som innehåller artiklarna 

till det specifika påskittet som ska packas, och ställa dem framför sig på det höj- och sänkbara 

påsvågsbordet. Detta gör medarbetaren för att undvika ytterligare onödiga arbetsrörelser, men 

det sker ändå onödiga arbetsmoment och förflyttningar. 
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 Figur 8. Påsvågen och påsbandet (egen bild, 2018-05-05.)  Figur 9. Påsbandet (egen bild, 2018-05-05). 

       

De olika plocklistorna finns utskrivna och sitter i en dokumenthållare placerad på 

påsvågsbordet. Medarbetaren följer plocklistan för att se till att det blir rätt artiklar som 

packas i påsen (se bilaga 1 för exempel av plocklista för påsvågen). Vågen som används är ett 

automatiskt vågsystem, i detta fall ett vägningsbaserat receptdoseringssystem som kan 

användas för flytande eller fasta material. I vågens display visas samma information som 

medarbetaren har på plocklistan, det vill säga, vilken ordning som artiklarna ska plockas, 

vilka artiklar som ska plockas samt antal och vikt. I de fall det är flera av samma artikel som 

ska packas så behöver det i vissa fall ske en deltömning från vågen, detta på grund av att det 

inte ska bli för mycket tyngd i påsen som sitter monterad under vågskålen.  

Varje artikel har ett eget artikelnummer och saldo räknas av, genom att medarbetaren skannar 

etiketten med artikelnummer som sitter på en blå låda (V-emballage) eller en kartong när alla 

artiklar i föregående emballage är förbrukade. När satt saldonivå nås, sker ett automatiskt 

avrop till lagret som finns i en annan byggnad. De artiklar som håller på att ta slut, packas av 

lagerpersonal, antingen till en ”line-feed vagn” eller pall för att sedan transporteras till Bi-

packen. De artiklar som kommer i pall, körs ut med något som kallas för lätta tåget. Ställaget 

med påsvågsartiklar fylls på med artiklar från antingen line-feed vagn eller lätta tåget. Av de 

XX artiklar som hanteras vid bi-packen så är det fem artiklar som delas med 

monteringsbanorna eller med Powertronic-monteringen. När någon av dessa fem artiklar tar 

slut vid antingen bi-packen eller någon av monteringsbanorna så behöver 

operatören/medarbetaren manuellt gå och hämta fler.  

Vid de tillfällen som det blir materialbrist av påsvågsartiklar så beror det oftast inte på att 

materialet inte finns i lager, utan istället att materialet av olika anledningar inte kommer med 

transporten. Det kan till exempel bero på att pallen med artiklar blir placerad så att när det 

sedan fylls på med andra pallar, så blir de pallarna placerade framför, och truckförarna 

kommer endast åt pallarna från ett håll. Det blir alltså en tillämpning av Last in First Out 

(LIFO) istället för First in First out (FIFO). Det händer även att line-feed vagnen som är 

färdigpackad och klar för transport, inte heller blir lastad på dragbilen för att det blir placerat 

annat material framför, som för övrigt sker på en annan lastningszon än pallarna, vilket 

resulterar i samma scenario som för pallarna. Detta kan leda till slöseri genom att 

medarbetaren får vänta på material och kan i sin tur leda till förseningar i produktion eller i 

värsta fall, stopp i produktion.  
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Figur 10. Spaghettidiagram över medarbetarens rörelsemönster (bild från Volvo med eget 

tillägg, 2018) 

 

När plastrullen till påsvågen (monterad under bordet) tar slut behöver den bytas ut. 

Plastrullarna finns i en pall (på höger sida) vid sidan av arbetsstationen. När medarbetaren tar 

den sista plastrullen från pallen, är det ytterst viktigt att komma ihåg att manuellt lägga en ny 

beställning. Momentet med att byta plastrulle tar ungefär en timme.  

 

4.2.2 Kartongpacken 

 

Planeringslistan som medarbetaren får till påsvågen är densamma som används till 

kartongpacken. Det finns XX stycken olika varianter av kartongkitt varav det är XX som är 

högfrekventa.  

 

Figur 11. Schematisk bild av kartongvågen (Volvo, 2018).  Figur 12. Autentisk bild av kartongvågen (egen bild, 

2018-05-03). 
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Medarbetaren hämtar dels påskitt från ställaget ”färdiga påskitt” placerat snett framför 

kartongvågen samt material och artiklar från kartongställaget placerat bakom kartongvågen. 

Av de XX varianter av kartongkitt som finns, så ingår det mellan XX stycken påskitt i XX 

stycken av kartongvarianterna. (Se bilaga 2 för exempel på plocklista för kartongpacken). 

När kartongen är färdigpackad, försluts den och medarbetaren placerar kartongen på ett 

rullbord vid sidan av kartongvågsbordet. När alla kartonger är packade tar medarbetaren med 

rullbordet och ställer kartongerna i ställagen vid respektive monteringsbana.  

 

Figur 13. Spaghettidiagram över medarbetarens rörelsemönster (bild från Volvo med eget    

tillägg, 2018) 

 

De produkter som inte har vad Volvo kallar för en rak struktur, har istället något som kallas 

för delkompletter. Det innebär att en artikel med ett artikelnummer består av flera andra 

ingående artiklar. Dessa ingående artiklar behöver skrivas av i ett separat system, customer 

information control system (CICS), för att materialsaldo ska bli korrekt. För att kunna göra 

avskrivningar av delkompletter behöver medarbetaren lämna arbetsstationen och gå bort till 

ett litet kontorsutrymme tio-tjugo meter bort. Detta beror på att datorn vid arbetsstationen inte 

har någon internetanslutning. Avskrivningarna behöver göras var eller varannan dag och det 

är i nuläget endast två personer som har den systemvana och kunskap som krävs för att göra 

avskrivningar. Vanligen tar det ungefär 20–25 minuter, men på grund av att CICS stundtals 

kan vara svårhanterligt, tar det ibland avsevärt längre tid. Det här är ett moment som går att 

hänvisa till ett flertal av de 7+1 slöserier som finns, felaktiga processer då detta inte är något 

som krävs för de drev som har rak struktur, onödiga förflyttningar då medarbetaren inte kan 

åtgärda avskrivningarna vid påsvågen utan måste gå bort till kontorsutrymmet och även 

onödigt arbetsmoment av samma anledning som nyss har beskrivits. 

När förpackningarna eller etikettrullen tar slut hämtar medarbetaren detta från pallarna (på 

höger sida) vid sidan av påsvågen. Byte av etikettrulle i etikettskrivaren tar cirka 10 minuter. 
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4.3 Förslag på framtida förbättringar 

 

4.3.1 Ny layout 

Det är fastställt att bi-packen ska flytta, men i skrivande stund är det inte klart med vilken yta 

som blir dedikerad till arbetsstationen. Av den anledningen är det komplicerat att föreslå 

förbättringar gällande arbetsplatsutformning, men en ansats har ändå gjorts och presenteras 

nedan. 

 

Figur 14. Förslag till ny layout (egen figur, 2018-05-08). 

De tre ställage som finns, påsvågsartiklar, färdiga påskitt och kartong ställage ska vara 

försedda med hjul och kunna vara mobila främst i de blå streckade pilarnas riktning för att 

medarbetaren enkelt ska kunna nå och plocka ur de artiklar som ska packas. Ett alternativ är 

att ställagen är uppdelade i mindre sektioner, där varje sektion innehåller artiklarna för varje 

specifikt påskitt. De artiklar som ingår i flera kitt ska vara samlade i en egen sektion för att 

inte behöva ha ett större lager än nödvändigt. Detta är ett sätt att tillämpa 5S. Artiklarna blir 

uppsorterade i grupper så att det blir enklare och smidigare för medarbetaren att nå den 

artikelgrupp som ska packas för tillfället, hålla arbetsytan ren och prydlig och reducera antalet 

rörelsemoment som medarbetaren behöver utföra. Det bidrar även till ett standardiserat 

arbetssätt som möjliggör en okomplicerad överlämning till nästa person i de fall någon lämnar 

arbetsplatsen. 

De fem artiklar som tidigare har delats med monteringen eller Powertronic-monteringen 

kommer efter flytten inte ha samma möjlighet att delas längre. Det innebär att dessa artiklar 

behöver tas in i kvantiteter så att det finns tillräcklig mängd för ställagen till både bi-packen, 

monteringen respektive Powertronic.   

Ställaget för färdiga påskitt är placerad på baksidan av påsvågen, så att när artiklarna har 

tömts ner i påsen, förseglats, blivit uppmärkt med en etikett och transporterats uppför rännan 

och ner i en blå låda, är det enkelt för medarbetaren att lyfta lådan och sedan ställa in den på 

rätt plats i ställaget.  
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Ställaget för färdiga påskitt är placerat på ena sidan av kartongvågen och kartong-ställaget på 

den andra, för att även här försöka reducera medarbetarens rörelser. Det finns utrymme att 

ställa rullbordet för färdiga kartonger bakom medarbetaren. 

 

Figur 15. Spaghettidiagram över den nya layouten (egen figur, 2018-05-08). 

4.3.2 System och visuell styrning 

 

För avskrivningar av delkompletter så behöver medarbetaren ha tillgång till en dator med 

internetanslutning för att komma åt CICS. Datorn som finns vid påsvågen behöver därför få 

en internetanslutning för att medarbetaren inte ska behöva lämna arbetsstationen och göra 

detta.  

Ett annat förslag till förbättring är ett standardiserat arbetssätt genom tydliga 

arbetsinstruktioner som innehåller bilder med beskrivande text om förfaringssätt. Detta är 

något som Volvo bör ha i åtanke, särskilt med tanke på att det troligen inte är samma personal 

som flyttar med arbetsstationen.  

Arbetsinstruktionerna kan antingen vara skriftliga dokument eller finnas inlagda i ett digitalt 

system. Att använda ett digitalt system kan underlätta om det skulle behöva göras några 

ändringar, då den nya ändringen syns direkt i systemet och det minskar risken att det finns 

äldre dokument som någon fortfarande använder. 

Volvo borde även undersöka om det finns ett digitalt system som möjliggör att för varje 

artikel som packas och skannas så räknas materialsaldot ner i realtid.  

När det gäller att planeringslistan manuellt lämnas över till bi-packen, så kommer denna 

hanteringen inte att vara möjlig när arbetsstationen flyttar. Medarbetaren behöver därför få 

listan digitalt. Det kommer inte heller längre vara möjligt för medarbetaren att kontrollera 

nivåerna av kartonger, genom att personligen gå dit. Av den anledningen behöver 

planeringslistan vara korrekt och uppdateras i realtid.  

Volvo bör även undersöka möjligheten att få raka strukturer för de produkter som inte har det 

i dagsläget. Detta skulle underlätta för bi-packsmedarbetaren som då inte behöver göra 
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avskrivningar av delkompletter i CICS som är tidsödande och bidrar till slöseri i form av 

onödiga arbetsmoment. Saldohanteringen skulle då ha ett standardiserat arbetssätt, och kunna 

tillämpas oavsett vilket drev det skulle avse.  

4.3.3 Kvalitetskontroll 

 

Volvo behöver även säkerställa att de har kontroll över kvaliteten genom hela processen.  

 

Figur 16. Kvalitetsutveckling (egen figur, 2018-05-16). 

 

Detta sker genom kvalitetssäkring redan innan paketering startar, genom att skapa så bra 

förutsättningar som möjligt för att kunna undvika att det blir fel under paketeringen. Nästa 

steg är att under paketeringen använda kvalitetsstyrning för att fånga upp avvikelser som 

indikerar att det till exempel blir fel artiklar som packas eller att artiklarna inte håller godkänd 

kvalitet, dvs är defekta. Det sista steget är kvalitetskontroll som innebär en kontroll av de 

färdiga pås-kitten och kartongerna och att de som inte håller rätt kvalitet sorteras bort eller blir 

ompaketerade. Detta arbete med kvalitet över hela processen är grundläggande när det gäller 

att arbeta med ständiga förbättringar och kvalitetsutveckling. 
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5 Diskussion 

I detta kapitel presenteras diskussioner från litteraturstudie och fallstudien med hänsyn till de 

forskningsfrågor som ställdes i inledningen av examensarbetet. Resultatet från 

litteraturstudien avser att redogöra de likheter och olikheter när det gäller Lean-filosofin och 

olika Lean-verktyg som tillämpas för att erhålla framgång. Tillsammans med resultatet från 

fallstudien presenteras sedan en analys i nästkommande kapitel. 

5.1 Diskussioner från litteraturstudie 

 

Det som framgår av litteraturstudien är att de Lean-verktyg som har sitt ursprung inom 

tillverkningsindustrin och även främst har använts där, är något som kan tillämpas inom andra 

organisationer och då även för annat än produktionsprocesser. Det är dock den tillverkande 

industrin som har längst erfarenhet om Lean-arbete. 

Efter att ha studerat Toyota och dess produktionssystem TPS i över tjugo år, kompilerade 

Liker (2015) sina reflektioner i en bok, The Toyota Way, för att andra företag skulle få ta del 

av vad han ansåg vara ett gynnsamt sätt för tillverkande företag att arbeta med förbättringar. I 

de fjorton principerna har Liker (2015) inkluderat ett flertal av de Lean-verktyg som Toyota 

har byggt in i sin verksamhet för att få en effektiv och framgångsrik Lean-organisation.  

Bergman och Klefsjö (2015) tar upp att ett sätt för att öka takttiden, ett begrepp för att 

beskriva flödeseffektivitet, är att skapa en produktion med jämnt flöde genom att identifiera 

och eliminera slöseri. Både Bergman och Klefsjö (2015) och Liker (2015) anser att det är lika 

viktigt att förstå vilka aktiviteter som inte är värdehöjande som det är viktigt att förstå vilka 

aktiviteter som är värdehöjande. Liker (2015) tar upp att slöseri med felaktig bearbetning eller 

överbearbetning, inkluderar det slöseri som genereras vid produktion av produkter av högre 

kvalitet än vad som är nödvändigt. Enligt Bergman och Klevsjö (2015) omfattar det 

inkorrekta processer, de produktionsprocesser där produkten inte når upp till ställda krav eller 

produkter som genast behöver rättas till för att inte framkalla mera slöseri.  

Bergman och Klefsjö (2015) beskriver utvecklingen inom kvalitetsområdet från att i början 

endast handla om att göra en slutkontroll av färdiga produkter för att säkerställa att inte 

defekta produkter levererades till kund, till att i nästa steg handla om kontroll under 

produktion och till sist försöka undvika defekta produkter, redan innan produktionen startat. 

Bergman och Klefsjö (2015) har valt att benämna detta som kvalitetssäkring och innebär ett 

omfattande ledningssystem för kvalitet. Enligt Olhager (2015) är ett standardiserat arbetssätt 

en viktig faktor när det kommer till kvalitetssäkring. Morrey et al. (2011) beskriver 

standardiserat arbetssätt som ett sätt att säkerställa att korrekt standard upprätthålls när det 

gäller utförande av arbetsuppgifter, säkerhet, tid, kvalitet, kostnad och hälsa. Liker (2015) 

anser att en process ska utarbetas manuellt innan teknik bör tillföras. Både Liker (2015) och 

Olhager (2015) förordar att den teknik som sätts in ska vara pålitlig och väl utprovad. Liker 

(2015) vill även förtydliga att tekniken inte är tänkt att ersätta människor, utan istället 

användas som ett stöd. 

Både Liker (2015) och Olhager (2015) anser att användning av poka-yoke-anordningar är ett 

bra sätt för att bygga in lösningar som gör det väldigt svårt eller nästintill omöjligt för en 

medarbetare att göra återkommande misstag eller fel.  
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Kanban är ett Lean-verktyg som både Olhager (2015) och Liker (2015) beskriver som ett 

visuellt informationssystem som kan användas till att beordra produktion och material. Liker 

(2015) nämner att användningen av kanban, bidrar till att skapa ett dragande 

produktionssystem med ett JIT-flöde.  

Liker (2015) betonar starkt att genom att enbart fokusera på verktyg och metoder, utan att 

förstå att Lean är ett helhetssystem och ett tankesätt som måste genomsyra hela 

organisationen så finns det en stor risk att organisationen inte kommer att nå en långsiktig 

framgång. Liker (2015) tar upp att det finns flera företag som har använt Lean-verktyg under 

flera decennier, men ändå inte har nått stora framgångar med förbättringar. Liker (2015) anser 

att en anledning är att ledningen inte har förstått att de tekniska Lean-verktygen behöver 

användas tillsammans i ett system och att förbättringsarbetet behöver ha en solid grund att 

utgå ifrån genom tillämpning av alla de 14 principerna. 

Bengtsson och Osterman (2014) är av samma åsikt att en stor del av den litteratur som 

behandlar Lean har en tendens till att fokusera på att eliminera slöseri (muda) och då missar 

att högt uttala den starka koppling som finns till mura (ojämnheter) och muri 

(överbelastning). Bengtsson och Osterman (2014) anser att det är något som Liker (2015) inte 

helt fullständigt lyckas få fram. Bengtsson och Osterman (2014) vill lyfta fram att det endast 

är ett fåtal förbättringsåtgärder som leder till övergripande och långvariga förbättringar. De 

förbättringar som förbrukar stora resurser och ansträngningar, men inte leder till några 

signifikanta förbättringar är något som de vill definiera som det nionde slöseriet. Enligt 

Bengtsson och Osterman (2014) är det inte något som Liker (2015) nämner i sin bok, trots att 

det är något som borde tas i beaktande när det gäller förbättringsarbete.  

 

5.2 Diskussioner från fallstudie 

 

Fallstudie har använts för att erhålla detaljerad och ingående information om den specifika 

processen. Studien har genomförts genom att samla in kvantitativ data, deltagande 

observationer samt intervjuer med personal vid bi-packen, logistikutvecklare, logistikstöd och 

planering. Intervjuerna har varit ostrukturerade med endast olika temaområden som ska 

behandlas.   

 

Nulägesanalysen visar att det som vid en första anblick, kanske inte betraktas som en särskilt 

komplicerad arbetsstation, vid en närmare studie är tämligen komplex. Utförda observationer 

har synliggjort att det krävs en hel del kunskap och erfarenhet om det sammanhang som Bi-

packsstationen ingår i. Det är svårt att enbart titta på Bi-packen som ett isolerat fall utan att 

även samla viss information om materialhanteringen i lagret då den största delen av materialet 

till Bi-packen kommer därifrån. Även insamling av information om marinmonteringen har 

varit nödvändig för att kunna få en bredare förståelse om arbetssättet vid Bi-packen.  

På grund den annalkande flytten av Bi-packs stationen, finns det ett antal ärenden som 

behöver adresseras. Eftersom det inte är klart med hur stor yta eller exakt var arbetsstationen 

kommer att vara situerad, är det svårt att ta fram ett förslag på en ny layout, men ett rimligt 

antagande är att det åtminstone är en yta som är anpassad för att ställa upp arbetsstationen 

precis så som den är idag.  

Det finns ännu inte någon information om det är den nuvarande Bi-packs personalen som ska 
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följa med stationen eller om det kommer vara lagerpersonal som kommer att bemanna 

stationen när flytten väl är genomförd. Det framgår inte heller om det är så att en del av 

påsvågs-artiklarna ska integreras i det Supermarket (SUMA) som redan finns i den nya 

byggnaden. 

Ett problem som fördes upp till ytan genom nulägesanalysen är att det förekommer en hel del 

manuell hantering. Det gäller mer specifikt att planeringen personligen kommer ut med 

plocklistorna och att när medarbetaren sedan arbetar efter listan så är även avrapporteringen 

av kitten manuellt. Detta medför att om plocklistan behöver planeras om så måste 

medarbetaren stämma av med den ”gamla” listan för att kunna markera var den nya listan ska 

ta vid.  

Det var problematiskt att få en nulägesbild enligt den norm som är fastställd. Detta beror på 

att det inte förelåg ett normalläge under den tiden som fallstudien genomfördes, utan det var 

ett tillstånd där tillfälliga lösningar hade implementerats för att kunna lösa problem för 

stunden för att inte riskera att orsaka stopp, som exempel i produktionen. Detta gör att det 

föreligger en stor risk att den tillfälliga lösningen blir en permanent lösning.  

Det problem som finns idag med att det blir materialbrist, till exempel fettuber som ingår i ett 

flertal påskitt, vanligtvis beror på att materialet fastnar i lagret, kommer troligen inte bli ett 

lika frekvent problem när arbetsstationen har flyttats då transportmomentet inte längre är 

aktuellt. Det föreligger dock en risk att samma problem istället flyttas över till transporterna 

från kartongpacken till marinmonteringen.  

På grund av att arbetsstationen ska flytta till en annan byggnad blir det svårt att replikera 

fallstudien. Det går att använda samma metodik, observationer, intervjuer och insamling av 

data, men förutsättningarna kommer till en stor del vara annorlunda än i nuläget.  
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6 Analys 

I detta kapitel presenteras en analys av diskussioner från både litteraturstudien och 

fallstudien genom en jämförelse av teori och den praktiska tillämpningen i företaget. 

6.1 Tillämpning av Lean-verktyg 

 

Företaget har under längre tid tillämpat Lean-verktyg i organisationen och kanske främst när 

det gäller de processer som är direkt eller har en nära koppling till bearbetning och montering.   

Vågsystemet som används vid påsvågen har som både Liker (2015) och Olhager (2015) tar 

upp, en inbyggd poka-yoke-anordning. I vågens display syns det i vilken ordning som 

artiklarna ska packas, vilket antal och vad den sammanlagda vikten ska vara. Detta ska 

säkerställa att det inte är fel artiklar eller antal som paketeras. Detta är även något som Liker 

(2015) tar upp i princip 7 och som handlar om att föra upp problem till ytan genom använda 

synlig kontroll. Informationen i displayen fungerar precis som Liker (2015) förklarar med att 

använda enkla och visuella hjälpmedel för att stödja människor med information om de 

använder ett standardiserat arbetssätt eller inte. 

Både arbetsstationen för påsvågen och kartongvågen är utformade för att eliminera slöseri 

enligt Likers (2015) 7+1 slöseri. Genom att använda planeringslistan och manuell kontroll av 

monteringsbanorna ser medarbetaren till att inte bygga stora lager (överproduktion) och inte 

heller skapa onödiga kostnader för transport som kan komma att genereras när nya artiklar 

behöver köpas in oftare. När det gäller det slöseri som Liker (2015) nämner som onödiga 

arbetsmoment menas alla rörelser som en medarbetare utför under arbetet, där även att gå 

räknas som en typ av slöseri. Det faktum att medarbetaren behöver lämna arbetsstationen för 

att gå bort till en datorplats för att göra avskrivningar av delkompletter räknas av kan kopplas 

till detta slöseri. Arbetsmomentet med delkompletter kan även placeras in i det slöseri med 

felaktiga bearbetningsprocesser eller överbearbetning som Liker (2015) beskriver med att 

utföra onödiga operationer som är ett resultat av undermålig produktutveckling och dåliga 

verktyg.  

Alla artiklar är placerade i tydligt uppmärkta kartonger och blåa lådor (V-emballage) samt har 

uppmärkta platser i ställagen och detta kan kopplas till det både Bergman och Klefsjö (2015) 

och Liker (2015) skriver om 5S som handlar om att sortera, strukturera, städa, standardisera 

och skapa självdisciplin. Det är även en form av poka-yoke då det som nämnts tidigare av 

Liker (2015) fungerar som ett visuellt hjälpmedel, i detta fall att medarbetaren plockar rätt 

artikel, och som även Morrey et. al (2011), Olhager (2015) och Liker (2015) anser är att 

använda ett standardiserat arbetssätt.  

När arbetsstationen får en blå låda eller kartong som blir tom på artiklar så skannas den av för 

att generera en ny beställning av leverans av artiklar. Detta är en form av kanban som Olhager 

(2015) beskriver som ett visuellt informationssystem som används för att beordra material och 

produktion. Liker (2015) anser att kanban bidrar till att få ett säkert och jämnt flöde genom att 

leverera rätt produkt, i rätt antal och i rätt tid och som på japanska heter just-in-time. Enligt 

Olhager (2015) möjliggör just-in-time och kanban att företaget kan hålla små lager som då 

blir synliga i processen, i motsats till stora lager som ofta blir ”osynliga”. 
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7 Slutsatser och rekommendationer 

I detta kapitel presenteras slutsatser och rekommendationer som framkommit av resultaten 

och analysen. Därefter ämnas att besvara forskningsfrågorna och presentera framtida 

förbättringar. 

7.1 Slutsats 

 

Studiens resultat visar tydligt att företaget fortlöpande arbetar med förbättringar av processer 

och en stor del sker genom är att använda Lean-verktyg. Litteraturen understryker att det inte 

enbart handlar om att använda Lean-verktyg, även om de är starka bidragande faktorer till att 

en organisation kan nå stora framgångar när det gäller förbättringar. För att bli få en riktigt 

resultatrik organisation behöver hela organisationen, från topp till botten, ha en ambition att 

vilja förbättras och en djup förståelse om den filosofi som utgör Lean. De förändrings- och 

förbättringsförslag som presenteras bör grundligt undersökas och beslut ska fattas baserat på 

långsiktigt tänkande, framför kortsiktig ekonomisk vinning. Detta har sin grund i att inte 

riskera att genomföra bortkastade förbättringar. 

7.2 Forskningsfrågor 

 

Forskningsfrågorna kunde besvaras med stöd av litteraturstudier och en fallstudie inom 

tillverkningsindustrin. 

Hur kan företag inom tillverkningsindustrin använda verktyg inom Lean för att arbeta 

med förbättringar? 

Resultatet från litteraturstudien gör synligt att de flesta stora företag inom 

tillverkningsindustrin använder Lean-verktyg för att arbeta med förbättringar. 

Litteraturstudien visar även att Lean-verktygen inte bara passar att användas i produktion utan 

också bidrar till förbättringar inom andra områden, såsom kvalitet och ekonomi. 

Litteraturstudien påvisar även att de företag som inte har en full förståelse för Lean som en 

filosofi utan endast väljer att fokusera på de verktyg och metoder som bidrar till Lean, 

kommer att få svårt att uppnå långvariga och stora förbättringsframgångar. Det måste finnas 

en ambition att kontinuerligt vilja utveckla och förbättra organisationen som en helhet.  

 

Hur kan Lean-verktyg som eliminering av 7+1 slöserier och arbete med 5S leda till 

förbättringar?  

Resultatet från litteraturstudien visar att Lean-verktyg som eliminering av 7+1 slöserier är en 

effektiv metod att identifiera aktiviteter i produktionsprocesser, men även tjänsteprocesser, 

som inte är värdehöjande. När dessa aktiviteter har identifierats är det enklare att sätta in 

åtgärder för att kunna eliminera slöserier och samtidigt skapa förbättringar. Litteraturstudien 

lyfter fram att det är lika viktigt att förstå vilka aktiviteter som inte är värdehöjande som det är 

att förstå vilka aktiviteter som är det. Litteraturstudien synliggör att 5S (sortera, strukturera, 

städa, standardisera och skapa självdisciplin) är ett Lean-verktyg som kan användas till att 

stödja teamarbete och ständiga förbättringar.  
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7.3 Tillägg frågeställning 

 

 Vad kan företag inom tillverkningsindustrin göra för att förebygga det nionde 

slöseriet, bortkastade förbättringar? 

 

7.3.1 Intressant frågeställning utanför avgränsning 

 

Vågsystemet som används vid påsvågsstationen är en receptvåg och den skulle kunna 

användas till recept för att bistå andra processer än enbart Bi-packs stationen. Som ett 

exempel skulle den kunna användas till de ståldankar som används i marinmonteringen. 

Inkommande leverans från leverantör är ett parti med XX stycken. Genom att lägga in ett 

recept så kan det stora partiet ”packas om” till mindre partier. Detta reducerar även risken 

med att hela partiet med XX dankar skulle bli skadade utifall en pall, låda eller kartong skulle 

välta under till exempel transport.  

7.4 Rekommendationer 

 

Företaget kommer troligen inte hinna att grundligt gå igenom de resultat som fallstudien och 

nulägesanalysen har givit och därmed inte heller implementera de föreslagna förbättringarna. 

Detta beror på att flytten av både Bi-packs stationen och marinmonteringen kommer att ske 

ganska så omgående.  

En rekommendation är därför att använda denna nulägesanalys som en utgångspunkt, men på 

grund av andra förutsättningar, genomföra en ny studie och nulägesanalys. 
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9 Bilagor 

I detta kapitel presenteras bilagor till examensarbetet. 

9.1 Bilaga 1 – Exempel på plocklista för påsvågen 
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9.2 Bilaga 2 – Exempel på plocklista för kartongpacken 

 

 


