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Titel:   PMC WAY – Vägen till effektiv produktion 
 
Problem: Hur kan PMC AB använda sig av Lean production-konceptet för att få en 

mer produktiv och effektiv produktion? 
  
Syfte: Syftet med denna uppsats är att på uppdrag av PMC AB genomföra en studie 

om konceptet Lean production, för att sedan ta reda på hur PMC AB kan 
använda sig av detta koncept i sin produktion för att bli mer effektiva och 
produktiva.  

 
Metod: För att genomföra studien har primär- och sekundär data använts. Den 

primära datan har samlats in genom intervjuer med berörda personer på PMC 
AB samt observationer i produktionen. Den sekundära datan består av 
information insamlad från litteratur, artiklar, Internet och broschyrer.  

 
Resultat: Studien visar att Lean production inte bara är användbart i stora österländska 

företag såsom Toyota, utan går att implementera på alla olika sorters företag. 
Konceptet betonar dock vikten av att grundligt gå igenom alla delar av 
företaget och inte glömma någon. Toyota Ways fyra huvudområden tar upp 
just alla företagets delar, vilket har gjort att modellen blivit så framgångsrik. 
De fyra huvuddelarna är filosofin, processerna, medarbetare och partners 
samt problemlösning. Alla fyra huvudområden är viktiga på olika sätt, men 
utan den långsiktiga filosofin blir det svårare, om inte omöjligt, att uppnå 
framgång med konceptet. Den långsiktiga filosofin sitter tätt ihop med att 
företaget måste få med sig alla medarbetare i detta långsiktiga tänkande. 
Ledarna måste få medarbetarna motiverade och känna ett engagemang 
gentemot verksamheten och inte bara ser det som ett arbete. Kan ledarna få 
medarbetarna motiverade går det lätt att förbättra processerna och få bort allt 
slöseri i företaget. Detta kan dock endast göras om medarbetarna och ledarna 
själva blir problemlösare och lär sig se och lösa problem. Därför måste 
företaget få dem att inse att problem är något bra och något som endast kan 
göra företaget bättre. Genom att använda sig av denna modell har vi kunnat 
få fram vad som är viktigt för PMC att tänka på för att får en mer produktiv 
och effektiv produktion. Vi har analyserat fram hur PMC kan förbättras, och 
lämnat förslag till ledningen som nu får ta över arbetet med att genomföra 
dessa förbättringar.   
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Abstract 
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 070-751 23 86 076-206 27 97  
 sara_callander@hotmail.com mhm04001@student.mdh.se 
 
Tutor:  Esbjörn Segelod 
 
Title:  PMC WAY – The way to effective production 
 
Problem: How can PMC AB use Lean production to achieve more productive and 

efficient production?   
 
Purpose: The purpose of this paper was, as commissioned by PMC AB, to carry out a 

study about Lean production to demonstrate how PMC AB can use this 
concept to make its production more efficient and productive. 

 
Method: Primary and secondary data have been used to carry out the thesis. Primary 

data was gathered by interviewing individuals at PMC AB, as well as 
observations in the factory. Secondary data was collected from the available 
literature in the form of primary articles, internet websites and brochures. 

 
Result: This study shows that the utility of Lean production is not limited for use in 

big Japanese businesses, such as Toyota, but rather it can be implemented in 
all sorts of businesses. This concept accentuates the importance of 
thoroughly reviewing all parts of the given business. The four main parts of 
the Toyota Way - philosophy, the processes, the people and the management 
and problem-solving - consider all areas of a business, and are the primary  
reason why this model is so successful. All four main parts are important in 
unique ways, but without the long-term philosophy it becomes more 
difficult, if not impossible, to reach success with the concept. The long-term 
philosophy is connected to the people and management in the company. The 
management must encourage employee motivation to cultivate a sense of 
engagement to the business and avoid seeing their work as merely a job. If 
the management can encourage its employees in this way it will be easier to 
improve all of the processes. However, this can only be done if the people 
and the management become problem-solvers. Therefore, the company must 
encourage employees to consider challenges as things that are good and that 
can improve the business. Using this model, we have been able to understand 
what is important to create a more productive and efficient production for 
PMC. We have analyzed the business, and handed over a proposition to the 
management. It is now up to PMC management to implement these 
improvements.   
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Förord 
 
Ett antal veckor har nu passerat sedan denna uppsats påbörjades. Dessa veckor ha inneburit 
informationssökande, skrivande, läsande och en hel del intervjuer. Vi är därför väldigt nöjda 
över att kunna lämna in en färdig uppsats, och vill tacka alla som har hjälpt oss med detta 
arbete.  
 
Framför allt vill vi tacka våra respondenter som uppsatsen bygger på, det vill säga PMC AB. 
De har inte bara ställt upp på flera intervjuer, utan stöttat oss under arbetets gång på ett 
oförglömligt sätt. Vi vill även tacka vår handledare, Esbjörn Segelod, samt opponenter, för 
den vägledning och guidning som de gett oss. Utan kritik hade vi ej kunnat uppnå det vi har 
gjort.  
 
Slutligen vill vi tacka varandra för ett väl utfört arbete och en trevlig tid tillsammans.  
 
Västerås, juni 2008 
 
 
 
Sara Callander  Malin Hägerström 
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Definitioner 
 
Lean production 
Lean production är ett tillväxtfokuserat koncept som handlar om att företag ska ha en 
resurssnål produktion, där de eliminerar slöseri, ökar kvaliteten, minskar tidsåtgången och 
reducerar kostnaderna.1 
 
Toyota Way 
Lean production har sitt ursprung i Toyotas Production System (TPS). I The Toyota Way 
beskrivs kortfattat de 14 grundläggande principerna för produktionsfilosofin.2 
 
TPS 
Toyotas produktionssystem. För att kunna förstå hela konceptet med TPS så används ett så 
kallat TPS-hus som visar alla delarna i systemet och hur de hänger ihop. Kärnprincipen med 
huset är att det startar med målen att ha bäst kvalitet, lägsta kostnader och kortast ledtid, alltså 
själva taket på huset. Det finns sen två kärnpelare som håller upp taket, nämligen Just-in-time 
och Jidoka. I mitten av huset finns människorna, och husets grund består av flera olika 
element; utjämnade flöden och balanserad takt, stabila och standardiserade processer, synligt 
ledarskap och såklart själva filosofin bakom Toyota Way.3 
 
PDCA-hjulet 
Ett systematiskt tillvägagångssätt för problemlösning som även kallas Deming hjulet. Står för 
Plan, Do, Check och Act. Detta är en hörnsten i Toyotas filosofi med ständiga förbättringar, 
även kallat Kaizen.4 
 
Kanban-systemet 
Ett pull-system som genomsyrar hela Toyota. Innebär att de bara producerade det som är 
beställt. Det innebär att Toyota låter efterföljande produktionsstegs förbrukning styra 
tillverkningstakt och volym för den aktuella processen.5 
 
Kaizen 
Är en hörnsten i Toyotas filosofi med ständiga förbättringar.6 Målet med Kaizen är att minska 
slöseri inom företaget, att eliminera alla moment som innebär kostnader utan att de tillför 
något värde.7 
 
Jidoka 
Jidoka används för att få bort "muda" eller brister ur processerna. Fel uppmärksammas och 
åtgärdas genom att arbetet stoppas då ett problem uppstår. Det individuella ansvaret gör att fel 
inte skall kunna passera utan att åtgärdas och därigenom uppnås "Kaizen" dvs en förbättring.8 
 
Heijunka 
Ett koncept som innebär att företaget eftersträvar en jämn fördelning av arbete. Det handlar 
om att producera mindre satser för att på ett bättre sätt möta kundernas konsumtion.9 

                                                 
1 Berglund R 2006, s 5-7 
2 Toyotas webbplats, åtkomst: 2008-06-11 
3 Liker J.K 2004, s 32 
4 Liker J.K 2004, s 24 
5 Liker J.K 2004, s 22-23 
6 Liker J.K 2004, s 24 
7 Wikipedia:s webbplats, åtkomst: 2008-02-11 
8 Toyotas webbplats, åtkomst: 2008-06-11 
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Just-in-time 
Just-in-time handlar om att ta bort så mycket lager som möjligt genom hela 
tillverkningsprocessen. Företaget ska försöka planera produktionen efter efterfrågan, ha ett 
kontinuerligt flöde, ett pull-system, snabb förändringsprocess och integrerad logistik.10 
 
5 S:en 
Lean-systemet använder sig av de 5 S:en för att kunna stödja ett mjukt flöde i företaget och 
för att göra problem visuella. Tanken är att företagsledningen lätt ska kunna uppmärksamma 
om standarden inte efterlevs.11 
 
Poka yoke 
En metod där en arbetare kan förhindra att misstag görs. ”Poka yoke” är ett sätt att tänka och 
utvärdera problem. Det baseras på filosofin att ingen gör fel med flit, men att fel av olika 
anledningar ändå uppstår.12 
 
5 Varför 
Ett verktyg för att lösa problem som innebär att personen frågar sig själv varför fem gånger 
och på så sätt identifierar orsaken till problemet.13 
 
Stansning 
PMC stansar packningar från plana material med en enkel teknik som kan liknas vid 
användning av en pepparkaksform för att ta ut en figur.14 
 
Gasellföretag 
Ett gasellföretag är ett företag som har en omsättning på över tio mkr, minst tio anställda, ökat 
sin omsättning tre år i rad, haft positivt resultat i minst fyra sammanhängande år och de ska ha 
vuxit väsentligt.15 
 
Verktyg 
Vid produktionen används stansverktyg som kan beskrivas som en pepparkaksform. Varje 
artikel har sitt eget verktyg.16 
 
Muda 
Muda betyder skräp eller slöseri, dvs sådant som inte adderar värde för kunden. Alla 
processer har muda som kan tas bort. Kaizen och jidoka är två metoder för att göra det.17 
 
Genchi-Genbutsu 
En ledningsstil som skulle kunna kallas "Gå och se efter själv". Beslut skall fattas på 
förstahandsinformation. Alla måste till exempel ha tillgång till gemensamma data så att alla 
diskussioner utgår från samma faktaunderlag. Chefer förutsätts skaffa sig information själva.18 

                                                                                                                                                         
9 Liker J.K 2004, s 116 
10 Liker J.K 2004, s 32-33 
11 Liker J.K 2004, s 150-153 
12 Liker J K, Meier D 2005, s 171-197 
13 Liker J.K & Meier D 2005, s 341-355 
14 Intervju VD 
15 Intervju VD 
16 Intervju VD 
17 Toyotas webbplats, åtkomst: 2008-06-11 
18 Toyotas webbplats, åtkomst: 2008-06-11 
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1 Inledning 
 
Uppsatsens första kapitel syftar till att ge läsaren förståelse för ämnet och uppsatsens 
frågeställning. Kapitlet inleds därför med en beskrivning av bakgrunden till det valda ämnet. 
Vidare diskuteras uppsatsens syfte, målgrupp, avgränsning och disposition. 
 

1.1 Problembeskrivning 
 
Idag ställs det höga krav på företag i form av miljökrav och effektivitetskrav. Förutom dessa 
krav råder det hård konkurrens bland företag i tillverkningsindustrin. Produktiviteten i 
företagen har ökat drastiskt de senaste åren och det finns inga tendenser på att det ska avta. 
För svenska företag finns därför ingen valfrihet, de måste vara med i fronten för att överleva. 
Industrins ansträngningar till effektivisering kan till stor del sammanfattas med begreppet 
Lean Production. Lean production är ett tillväxtfokuserat koncept som handlar om att företag 
ska ha en resurssnål produktion, där de eliminerar slöseri, ökar kvaliteten, minskar 
tidsåtgången och reducerar kostnaderna. Det går även att se begreppet utifrån ett bredare 
perspektiv där människorna och ledarskapet står i fokus, även om elimineringen av slöseri och 
förbättring av processer fortfarande är centralt. Lean ses då mer som en utvecklingsprocess, 
där alla medarbetare medverkar i en ständig och långsiktig förbättring.19  
 
Lean production bygger på trender som kvalitetsrevolutionen (TQM), totalproduktivt 
underhåll (TPM), lagerrationalisering (JIT), självstyrande på verkstadsgolvet och 
processorientering. Nya metoder lanseras ständigt vilket beror på konsulter som vill hitta nya 
säljbara koncept, men även genom ett utvecklande av produktionskunnandet. Lean production 
kan precis som dessa vara ett koncept som tappar kraft om ett tag, men viktigt att betona är att 
Lean production bygger på stabila tankar om en sund produktionsteknisk kunskap. 
Inriktningen kommer utan tvekan att bestå även om begreppet ändras. Begreppet Lean 
production kom till Sverige redan under nittiotalet, men det är de senaste åren som konceptet 
fullkomligt har exploderat. I stort sett alla medelstora och stora tillverkande företag, och 
många mindre, arbetar idag efter Lean konceptet.20  
 
Grunden för Lean production ligger långt tillbaka i tiden. Redan 1911 presenterade en 
amerikan vid namn Fredrick Winslow Taylor sin bok ”Principles of Scientific Management”, 
som behandlade hur ett företag kunde bygga upp en mer effektiv produktion. Inte långt efter 
att boken publicerats tog Henry Ford till sig Taylors idéer till sin nybyggda bilfabrik i Detroit 
och utvecklade den berömda Fordismen. Det är dock inte Ford utan den japanska 
biltillverkaren Toyota som har blivit den stora slagkraften bakom effektiv och resurssnål 
tillverkning, det vill säga Lean production, i och med sin berömda The Toyota Way. Toyota 
hade på 1930-talet stora svårigheter att mäta sig med den västerländska konkurrensen, och 
bland annat besökte de Fords fabriker för att få idéer för hur tillverkningen kunde 
effektiviseras. Besöket innebar startpunkten för stora och radikala förändringar i Toyotas 
tillverkningsprocess, och utvecklingen av deras produktionssystem, TPS (Toyota Production 
System), startades.21  
 

                                                 
19 Berglund R 2006, s 5-7 
20 Berglund R 2006, s 8 
21 Sandkull B & Johansson J 1996, s 26-30 
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Toyotas produktionssystem har påverkat många företags produktion, men det är svårt för 
företag att verkligen lyckas med det framgångsrika konceptet. Företag kan inte uppnå 
resurssnål produktion enbart genom att implementera några metoder och verktyg, utan det är 
ett helt system som måste genomsyra företagets kultur och tillämpas på alla områden. Den 
största kraften i Toyotas produktionssystem ligger i den ledning som ständigt investerar i de 
anställda och främjar en kultur av förändring. För att till fullo kunna förstå hur ett företag kan 
använda sig av Toyotas produktionssystem, måste det finnas en förståelse för hela filosofin 
och historien bakom konceptet. Det grundläggande tankesättet kan förklaras med hjälp av 14 
principer som behandlar de viktigaste sakerna ett företag måste tänka på för att enligt Toyota 
uppnå framgång. Senare i uppsatsen kommer en mer detaljerad förklaring av dessa principer. 
Det är viktigt att alla dessa 14 principer utövas i företaget för att nå framgång. 
 
Användningen av Lean production har fått ökad genomslagskraft den senaste tiden, och det 
har uppkommit en mängd verktyg som ska hjälpa företag att implementera konceptet. Det 
finns dock inget generellt verktyg, utan varje företag måste själv anpassa verktyget efter sin 
egen verksamhet. Viktigt att förstå är dock att Lean production är en modernare form av 
Toyota Way och inga verktyg kan hjälpa om det grundläggande tankesättet inte finns.  
 
PMC AB är ett mindre industriföretag som tillverkar packningar och tätningar i alla dess 
former. PMC har växt mycket de senast åren och styrningen av produktionen har inte riktigt 
följt med i den snabba utvecklingen. Lean production är ett utbrett koncept i branschen och att 
arbeta efter det innebär en kvalitetssäkring för företagets kunder. PMC har ett antal stora och 
mindre kunder som idag arbetar efter Lean production och dessa kunder har som krav att 
deras leverantörer, det vill säga PMC, också ska arbeta efter konceptet just för att detta då 
kommer att innebära en kvalitetssäkring. Så för att kunna behålla sina kunder har PMC nu 
valt att införa Lean i sin produktion. Dock insåg företaget att de inte själva skulle klara av 
detta projekt och de frågade då oss om vi kunde hjälpa dem. Vi såg detta som en perfekt 
chans för oss att praktiskt lära oss hur begreppet kan appliceras och vad det kan förbättra i ett 
vanligt företag. PMC är ett litet företag och därför kan konceptet behövas justeras och 
förenklas för att det ska passa företaget. Dock tror vi att en implementering av Lean 
production kommer öka PMCs produktivitet och effektivitet i produktionen. Produktivitet i 
detta sammanhang kan definieras som förhållandet mellan resurser och produktionsresultat22. 
Effektivitet å andra sidan förklarar hur resultatrik och verksam en organisation är23. 
Begreppen är således mått för att se hur bra verksamheten går.  
 

1.2 Frågeställning 
 
Vår frågeställning i denna uppsats är följande: 
� Hur kan PMC AB använda sig av Lean production-konceptet för att få en mer produktiv 

och effektiv produktion?  
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att på uppdrag av PMC AB genomföra en studie om konceptet 
Lean production för att sedan ta reda på hur PMC AB kan använda sig av detta koncept i sin 
produktion för att bli mer effektiva och produktiva.  
                                                 
22 Norstedts Uppslagsbok 1999 
23 Norstedts Uppslagsbok 1999 
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1.4 Målgrupp 
 
Uppsatsen vänder sig till PMC AB, då vi i denna uppsats på uppdrag av företaget ska ge 
förslag på hur PMC kan arbeta enligt Lean production. 
 

1.5 Avgränsning 
 
Vi har valt att avgränsa uppsatsen mot att endast arbeta mot PMC AB och hur Lean 
production kan hjälpa dem till en mer produktiv och effektiv produktion. PMC AB har redan 
valt att de vill arbeta efter Lean-konceptet, och därför avgränsar vi oss mot att ta upp liknande 
koncept. 
 

1.6 Disposition 
 
 Kapitel 1   redogör för bakgrund, frågeställning, syfte, målgrupp, avgränsning samt 

disposition. Med kapitlet vill vi ge läsaren en förståelse för hur uppsatsen 
är uppbyggd och tanken bakom det valda ämnet.  

 
 Kapitel 2   redogör för den metod vi har valt att gå efter. I kapitlet förklaras valet av 

ämne och respondenter samt hur insamlandet av data har skett.  
 
 Kapitel 3 tar upp Lean productions historiska utveckling, från Taylorismen och 

Fordismen till Toyota Way för att slutligen bli känt under begreppet Lean 
production.  

 
 Kapitel 4 är det andra teoretiska kapitlet i uppsatsen, och syftar till att ge en 

grundlig förståelse för vad Toyota Way är. Kapitlet tar upp Toyota Ways 
14 grundprinciper, som är grunden till resurssnål produktion.   

 
 Kapitel 5 är det tredje och sista teoretiska kapitlet, och beskriver hur en 

implementering av Toyota Way bör gå till. På så vis kan vi få en bra 
grund att stå på när vi ska ge förslag på implementering i företaget.  

 
 Kapitel 6  behandlar den empiriska delen av uppsatsen. Materialet till detta kapitel 

är dels från intervjuer med personal på PMC AB, dels data vi själva 
insamlat samt observationer vid besök på PMC. 

 
 Kapitel 7 är kapitlet då vi analyserar det material vi insamlat från våra teoretiska 

och empiriska källor. Analysen blir vårt förslag på implementering av 
PMC Way till företaget.  

 
 Kapitel 8 är sista kapitlet i uppsatsen, där vi tar upp det slutsatser vi kommit fram 

till samt besvarar vår frågeställning. 
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2 Metod 
 
Kapitlet inleds med en kort förklaring av hur vi valt ämne, för att vidare redogöra för hur 
informationsinsamlingen gått till. Kapitlet avslutas med behandling av uppsatsens kritiska 
förhållningssätt.  
 

2.1 Val av ämne och teori 
 
När vi skulle bestämma ämne fanns det två kriterier som vi tyckte var viktiga. Dels ville vi ha 
ett ämne som vi tyckte var intressant, men ännu viktigare var att vår uppsats skulle ha en 
verklig mening. Vi ville att vår uppsats skulle ha ett högre syfte och att den verkligen skulle 
betyda något och vara till hjälp för någon.  
 
Vi hade många olika förslag och funderingar på ämne till magisteruppsatsen, men det fanns 
ett ämne som vi kände lite extra för och ville veta mer om. Trots att vi i våra studier gått mer 
åt redovisningshållet, kände vi att det skulle vara intressant att fördjupa oss inom 
verksamhetsstyrningen. Vi tror att det är väldigt viktigt för företag att använda 
verksamhetsstyrning i sitt dagliga arbete, och att verksamhetsstyrning dessutom är ett relativt 
aktuellt begrepp idag gjorde det inte svårare att välja. Lean production är ett modernt 
verksamhetsstyrningsbegrepp som många företag idag arbetar efter och vi kände att konceptet 
skulle vara väldigt intressant att fördjupa sig i.  
 
Genom kontakter blev vi blev erbjudna att hjälpa ett mindre industriföretag att förbättra sin 
produktion genom att implementera Lean production. Efter lite sökning av information 
bestämde vi oss för att ta oss an utmaningen. Genom att genomföra utmaningen att 
implementera Toyota Way kände vi att vi uppfyllde båda våra krav på vad vi ville få ut av 
uppsatsen; det skulle både bli intressant och ha ett högre syfte. Vi vet att vår uppsats betyder 
väldigt mycket för företaget och att de genom vår hjälp förmodligen kommer att kunna 
effektivisera sin produktion.  
 
Många har skrivit om Lean production tidigare, men oftast sker endast en beskrivning av hur 
denna sorts produktion fungerar. Dessutom undersöks oftast större företag. Vi kände därför att 
det vore intressant att göra mer än bara en studie, och även ge förslag på implementering av 
Lean production i ett företag. För att detta ska vara möjligt att göra under den korta period vi 
skriver uppsatsen krävs att företaget inte är så stort. Således ska vi utifrån de teoretiska fakta 
som vi har samlat in från litteratur, granska företaget och sedan lämna över ett förslag på 
implementering av PMC Way.  
 

2.2 Val av respondent 
 
Vi bygger den här uppsatsen främst på en respondent, nämligen företaget PMC AB. Då 
uppsatsen görs på uppdrag av PMC, fungerar företaget som praktikfall för uppsatsen. Det har 
därför krävts en djupare genomgång av företaget.  
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Sedan tidigare har PMC funderat på att implementera Lean production, och eftersom vi visat 
intresse för ämnet kontaktade företaget oss under våren och gav oss förslaget att göra denna 
uppsats. Att vi fick förfrågan var inte så konstigt, då en av oss jobbar på företaget. Den nära 
relationen till företaget innebär att vi kommer att ha fri tillgång till att själva gå igenom de 
system och dokument som finns i företaget. Vid sidan om denna informationssökning 
kommer även intervjuer göras med personer som är inblandade i det berörda området. 
Intervjuer ska således göras med:  
 

� VD PMC. Personlig intervju den 10:e, 12:e, 23:e april samt 10-12:e maj, 2008. 
 
� Produktionsansvarig PMC. Personlig intervju den 10:e, 23:e april samt 12:e maj, 

2008. 
 

� Fabriksarbetare. Personliga intervjuer och observationer den 10:e samt 23:e april, 
2008. 

 
� Koordinator PMC. Intervju den 10:e april, 2008.  

 

2.3 Informationsinsamling 
 
Uppsatsen är uppbyggd på både primär- och sekundärdata. Den primära datan består av 
intervjuer med och observationer på det valda företaget. Dessutom består primärdatan av egen 
erfarenhet av företaget samt information och dokument om företaget. Dessa data ligger till 
grund för vår empiriska del av uppsatsen. Sekundärdata är data insamlad av andra, det vill 
säga artiklar och litteratur. Informationen vi får fram från sekundärdatan har vi använt oss av i 
vår teoridel och ligger som grund för analys, förståelse och tolkning av uppsatsen.24 
 

2.3.1 Litteratursökning 
Den teoretiska grunden för uppsatsen ligger i den litteratur vi gått igenom, och är litteratur 
som omfattar nyckelbegrepp, principer och teorier som berör studien25. Tidigt påbörjades 
därför sökning av sekundärlitteratur som skulle kunna vara relevant för vår uppsats. Litteratur 
och artiklar söktes i högskolebiblioteket, på Internet, i databaser och i tidskrifter med sökord 
såsom Lean production, Toyota Way, produktivitet, effektivitet etc. Vi valde ut den 
information som vi ansåg vara relevant för uppsatsen. Vi fann att det fanns en hel del 
information att ta del av, men att den flesta litteraturen grundades på en och samma bok. 
Boken var skriven av Jeffrey K Liker, och bygger på 20 års forskning av Lean production 
inom Toyota. Studien är uppdelad i två böcker, dels fakta om själva konceptet Toyota Way, 
dels om hur implementeringen av hur Toyota Way bör gå till.  
 
För att få en bredare kunskap inom ämnet har vi dessutom valt att söka information på annat 
sätt än genom endast litteratur. Bland annat har vi närvarat vi ett seminarium som Toyota 
Sweden höll i Stockholm den 12 mars 2008. Där gick Toyota igenom hur de blivit så 
framgångsrika och förklarade grundtankarna bakom Toyota Way. Seminariet gav oss en 
djupare förståelse för vad Toyota Way innebär. 
 
 

                                                 
24 Reinecker & Stray Jörgensen 2004, s 136 
25 DePoy & Gitlin 1999, s 342 
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2.3.2 Empiriskt genomförande 
Insamlandet av information till vår empiriska del av uppsatsen har skett på ett flertal olika 
sätt. Bland annat har vi valt att utföra muntliga intervjuer för att få information från de 
anställda på PMC. Detta tillvägagångssätt användes på grund av att vi ville kunna föra ett 
samtal med intervjupersonen, så att en anpassning av frågorna kunde ske beroende på de svar 
vi fick26. Forskningsintervjun bygger på ett vardagligt men professionellt samtal, som har till 
syfte att erhålla beskrivning av den intervjuades tolkning av ett fenomen27. Då ämnet vi valt 
att studera är relativt komplext, fick ett antal intervjuer göras så att frågorna ständigt kunde 
utvecklas och diskuteras.  
 
Intervjuerna med PMC hade som huvudsyfte att ge oss information om företaget. Tanken med 
denna information var att göra en sammanställning av företagets nuvarande situation, för att 
vi sedan skulle kunna göra en analys och förslag på implementering av PMC Way.  
 
Några dagar innan intervjuerna skickades ett mail till PMC, där huvuddelen av frågor som var 
tänkta att ställas under intervjun presenterades, se bilaga 1. Intervjufrågorna baserades på den 
teoretiska referensramens upplägg för att kunna följa uppsatsen på ett strukturerat sätt. 
Intervjun börjades med några inledande frågor gällande person- och arbetsuppgifter om 
intervjupersonen, för att värma upp. Sedan följde ett antal tematiska frågor. Tematiska frågor 
är frågor kopplade till problemformuleringen och är syftet med intervjun28. Frågorna som 
ställdes vid intervjuerna baserades främst på Toyotas 14 principer. Vid intervjuerna användes 
en mp3-spelare så att intervjuerna spelades in. Intervjupersonerna hade inga önskemål om att 
inte spela in intervjuerna. Inspelningen av intervjuerna gjorde att vi kunde engagera oss i 
samtalet och inte behöva göra anteckningar. Efter intervjuerna bearbetades materialet. En 
transkribering genomfördes, det vill säga den muntliga versionen av intervjun 
transformerades till skriftlig form29. Detta gjordes för att enklare kunna sammanställa 
materialet.  
 
Förutom intervjuerna har vi dessutom själva gjort observationer av hur processer i företaget 
går till. Att detta gjordes berodde främst på att vi ville få en grundligare förståelse för de 
processer som vi sedan ska arbeta med att förbättra. Vi ville se hur de olika stansoperatörerna 
arbetar och förstå klimatet på företaget.  
 
Sammanlagt har fyra besök gjorts på PMC. Det har varit nödvändigt med ett flertal besök 
eftersom uppsatsen är en utvecklande process. På det första besöket, som gjordes den 10:e 
april, genomfördes inledande observationer i produktionen. Utöver observationerna frågades 
dessutom stansoperatörerna ut om hur processerna fungerar samt hur de önskar att dem skulle 
fungerar. En kortare intervju gjordes med produktionsansvarig och inköpsansvarig, för att få 
en god bild över företagets processer. Under det andra besöket, den 12:e april, gjordes en 
grundligare intervju med företagets VD. Under denna intervju ställdes ett antal frågor om vad 
han önskar få ut av PMC Way och denna uppsats, samt hur han ser på processerna idag. Det 
tredje besöket gjordes den 23:e april. En mer detaljerad intervju med produktionsansvarig 
gjordes då. Det sista besöket skedde den 10-12:e maj, då vi gick igenom vårt förslag av PMC 
Way. Detta var nödvändigt då vi måste veta om våra förslag är praktiskt genomförbara i 
företaget. Utöver besöken har vi hållit mail- och telefonkontakt med VD och 
produktionsansvarig.  

                                                 
26 Andersson 2005, s 24 
27 Kvale 1997, s 13 
28 Esaiasson m.fl. 2003, s 290 
29 Kvale 1997, s 152 
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Förutom dessa besök på PMC skedde ett slutligt sammankomst den 16:e maj då vi 
presenterade resultatet för företaget och dess anställda. Mötet ägde rum på en 
konferensanläggning i Stockholm, och förutom konferensen på två timmar då vi presenterade 
resultatet och vårt förslag på PMC Way, anordnades sociala aktiviteter efteråt som en kick-off 
för det nya sättet att arbeta. Både ledning och de anställda är väldigt nyfikna på PMC Way.  
 
För att sammanställa vår empiriska studie valde vi att använda oss av en kvalitativ metod. 
Anledningen till detta var att vi ville få en bättre förståelse för problemet utifrån våra 
respondenters perspektiv. Då det gäller en studie för ett företag kändes en kvantitativ 
undersökning inte nödvändig. Företaget hade redan valt att de ska arbeta efter Toyota Way, så 
därför krävdes endast en grundlig genomgång av vad begreppet Lean production och Toyota 
Way innebär.  
 

2.4 Kritiskt förhållningssätt 
 
En löpande värdering av källorna har gjorts, så att uppsatsen ska bygga på källor som är 
relevanta och trovärdiga. Dessutom har metod- och urvalskritik gjorts. På så vis har vi alltid 
använt oss av ett kritiskt förhållningssätt.  
 
Uppsatsen måste ha en stark reliabilitet validitet och relevans, och därför har vi alltid sökt 
källor därefter. Reliabilitet är ett mått för hur noggrann undersökningen är genomförd30. 
Således måste källorna vara tillförlitliga så att undersökningen kan bli korrekt genomförd. 
Bristande reliabilitet kan orsakas av till exempel slump- eller slarvfel som uppstår under 
insamlingen av data och efterföljande databearbetning31. Reliabilitet innebär även att 
undersökningen ska kunna ge samma resultat vid olika tillfällen eller av en annan person som 
gör undersökningen.32 Förvisso så kan undersökningen påverkas beroende på vem som gör 
undersökningen och vad den personen lägger vikt på. Men eftersom vi utgått ifrån företaget 
och vad de anser är viktigt känner vi att reliabiliteten är hög.  
 
Med validitet menas att det som undersökts verkligen var det som skulle undersökas33, samt 
att undersökningen är tillförlitlig34. Som vi tidigare beskrivit krävs att källorna bland annat är 
äkta. Därför har vi främst använt oss av skriven litteratur, eller kända publicerade tidskrifter. 
För att stärka validiteten i uppsatsen har vi valt att göra en noggrann undersökning av 
företaget, med källor som vi anser är tillförlitliga. Detta gäller både för litteraturen vi använt 
till teorin samt intervjuerna vi byggt empirin på.  
 
Det slutliga begreppet är relevans, innebär att undersökningen är användbar.35 Således ska 
någon kunna dra nytta av informationen i undersökningen. Relevansen i denna uppsats är 
mycket hög, då det är gjort på uppdrag av ett företag som ska använda sig av den i sitt dagliga 
arbete.  
 

                                                 
30 Esaiasson m.fl. 2003, s 67 
31 Esaiasson m.fl. 2003, s 67 
32 Eriksson L. T & Wiedersheim-Paul F 2001, s 40 
33 Eriksson L. T & Wiedersheim-Paul F 2001, s 38 
34 Norstedts Uppslagsbok 1999 
35 Eriksson L. T & Wiedersheim-Paul F 2001, s 38 
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2.4.1 Metodkritik  
Kritik kan riktas mot det val och urval av respondenter vi gjort i uppsatsen, vilket främst 
gäller valet av företag. Att välja ett företag som vi hade god insyn i och där en av oss jobbar, 
kan tyckas vara ett bra och genomtänkt val. Vad som dock kan komma att ske är att våra 
åsikter och analys kan formas och påverkas på grund av detta. Om vi istället hade valt ett 
företag där vi inte känt någon, hade vi kunnat vara mer objektiva. Frågan om vilket material 
vi fick ta del av ställde inga större problem. Allt material som vi kände att vi behövde för att 
fullfölja vår studie kunde användas i uppsatsen utan invändningar från företaget, vilket 
förmodligen inte hade varit fallet om vi valt ett annat företag.  
 
Valet av att göra personliga intervjuer kan kritiseras med tanke på att våra egna tankar och 
åsikter kan komma fram vid sammanfattandet av intervjuerna. Dessutom kan respondenten 
och intervjuaren påverka varandra med personlighet och beteende. På så vis kan det bli så att 
intervjupersonen svarar på ett sätt som intervjuaren önskat. Vi känner dock att många av 
svaren vi fick speglade kunskap om och erfarenhet av ämnet vi valt att studera.  

2.4.2 Källkritik 
Meningen med källkritik är att bedöma trovärdigheten av de källor man tagit del av till sin 
uppsats. Källorna, det vill säga ursprunget till den kunskap man fått, ska gå igenom fyra 
kriterier; äkthet, tidssamband, oberoende samt tendensfrihet. Äkthet innebär att källan ska 
vara det den utger sig för att vara, att den ska vara äkta med andra ord. Med tidssamband 
menas att det inte får ha gått en längre tid mellan en händelse och källans berättelse, då kan 
finnas skäl att tvivla på källan. Oberoende innebär att man inte får använda referat eller 
avskrifter från en annan källa, källan måste kunna stå för sig själv. Det slutliga tendensfrihet 
innebär att det inte ska finnas en anledning till att misstänka att källan ger en falsk bild av 
verkligheten på grund av till exempel personliga eller ekonomiska intressen.36 
 
Vi har valt att bygga den teoretiska delen av uppsatsen på främst två böcker. Anledningen till 
att vi gjorde det valet var att dessa två böcker kan sägas vara grunden för de andra. Det är en 
professionell studie gjord under två decennier som presenteras i två olika exemplar. Dels en 
teoretisk som tar upp fakta och bakgrund, dels en praktisk bok som tar upp hur en 
implementering ska gå till väga. Båda böckerna är grundliga och tar upp ämnet på ett sätt som 
vi känner är tillförlitligt. Kritik kan självklart riktas mot att vi inte valt mer litteratur, men vi 
känner att fler böcker inte skulle kunna göra uppsatsen mer trovärdig utan endast ge en längre 
källförteckning. Då vi valt att bygga uppsatsen på dessa böcker, har dock ett kortare kapitel 
om kritik mot Lean production och Toyota Way tagits upp i teorin.  
 
När det gäller tendensen att källor ger en falsk bild av verkligheten på grund av personliga 
skäl kan vara svårt att avgöra i litteratur. Däremot kan en sådan bild ges av de muntliga källor 
vi använt oss av. Till exempel skulle PMC ha kunnat försöka framstå bättre än vad de är 
genom att ändra lite på sina svar. Vi känner dock att då en av författarna har en personlig 
insyn i företaget, skulle en sådan sak ha märkts.  
 
 
 
 

                                                 
36 Thurén 2005, s 9-13 
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3 Den historiska utvecklingen 
 
I det tredje kapitlet kommer vi att redogöra för den historiska utvecklingen av det som idag 
kallas Lean production. Historien börjar med Taylor och Ford för att sedan gå vidare till 
Toyotas berömda Toyota Way och slutligen fram till Lean production.  
 

3.1 Taylorismen och Fordismen 
 
Utvecklingen av Lean production började redan på 1900-talet i USA. Den amerikanska 
industrin behövde öka sin produktionstakt för att hinna med i sin tillverkning och för att 
kunna tillfredsställa de behov som fanns på marknaden i och med den stora invandringen och 
koloniseringen. Men de hade stora problem med att deras arbetskraft knappt behärskade 
språket och det gjorde att det krävdes många förmän som övervakade så att arbetet blev rätt. 
Lösningen på deras problem blev standardiseringen som innebar att de effektiviserade 
produktionen genom att tillverka komponenter utan variation i mått och utseende.37  
 
År 1911 presenterade en amerikan vid namn Fredrick Winslow Taylor sin bok ”Principles of 
Scientific Management”, som fick stor genomslagkraft. Taylors teori kunde sammanfattas i 
två teser; det finns ett bästa sätt att utföra ett arbete samt rätt man på rätt plats. Med den första 
tesen menade Taylor att det fanns för liten kunskap om hur ett arbete ska göras och hur lång 
tid det ska ta. En arbetare kan hålla igen sin arbetstakt utan att bli ifrågasatt av sin förman. 
Taylor ansåg att detta var slöseri med mänskliga resurser och menade att det ska göras 
noggranna tidsstudier för att kunna standardisera en arbetsmetod så att det blir möjligt för 
vem som helst att arbeta på effektivast sätt. Arbetet ska alltså skiljas från arbetaren. Den andra 
tesen handlar om vikten av att ledningen placerar rätt man på rätt plats. För att säkerställa 
detta utvecklade Taylor ett test som innebar en bedömning av en persons uppfattnings- och 
reaktionsförmåga. Testet gick ut på att ett föremål fördes in i den anställdes synfält, och sedan 
mättes hur lång tid det tog för den anställde att upptäcka detta. Taylor menade att endast de 
med snabb uppfattningsförmåga skulle få vara kvar på företaget.38 
 
Inte långt efter att boken publicerats tog Henry Ford med sig Taylors idéer till sin nybyggda 
bilfabrik i Detroit och utvecklade den berömda Fordismen. Han använde sig av 
standardiseringen för att skapa det löpande bandet där varje arbetare endast utförde ett eller 
några få arbetsmoment under kort tid vid ett löpande band. I och med detta behövdes inte 
specificerade yrkeskunskaper utan vem som helst kunde klara av jobbet. Med hjälp av Taylors 
idéer och Fords innovationsförmåga lyckade de fördubbla antalet monterade bilar under ett år, 
samtidigt som arbetsstyrkan minskades med tio procent. Det löpande bandet och 
masstillverkningen spred sig till och integrerades i alla led i värdekedjan. Ford presenterade 
tre principer bakom sin massproduktion:  
 
1. Den planerade, regelbundna och kontinuerliga förflyttningen av produkterna genom 

verkstaden. 
2. Arbetsuppgifterna tilldelades arbetaren istället för att denne själv fick ta initiativ att finna 

arbetsuppgiften. 
3. Analysen av tillverkningens olika moment och fördelningen av dessa på olika arbetare.39 
                                                 
37 Sandkull B & Johansson J 1996, s 26-27 
38 Sandkull B & Johansson J 1996, s 28-31 
39 Sandkull B & Johansson J 1996, s 35-37 
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3.2 Toyota Way 
 
Toyota är världens näst största biltillverkare. Företaget har ett högre börsvärde än den tyska 
och amerikanska bilindustrin tillsammans och deras avkastning är åtta gånger större än 
genomsnittet i branschen. Toyota menar själva att det som ligger bakom deras framgång 
varken är någon hemlighet eller något komplicerat, det är helt enkelt deras filosofi. Filosofin 
kallas Toyota Way, och allt som görs i företaget grundar sig på denna filosofi.40 
 
Historien om Toyota Way börjar redan på 1930-talet, då Toyota Motor Corporation hade stora 
problem. De producerade bilar med dålig kvalité och med primitiv teknologi. Ford med sin 
massproduktion var ledande på marknaden och de producerade stora volymer som ingen 
annan klarade av. För att komma till rätta med problemet besökte Toyotas chefer Fords 
fabriker för att studera och se hur de kunde ta lärdom av det världsledande företaget. Men 
Toyota insåg snart att den Japanska marknaden var för liten och efterfrågan för splittrad för att 
kunna stödja de stora produktionsvolymerna som de hade i USA.41  
 
När Toyota på 1950-talet återigen gjorde studiebesök hos Ford blev de förvånade över att 
deras tekniker inte hade förändrats någonting sedan 1930-talet. Flera brister hittades i Fords 
system; de hade stora dyra lager, dåligt produktionsflöde, höga utrustningskostnader och hela 
organisationen var desorganiserad. Toyota blev således inte alls imponerade, utan såg istället 
stora möjligheter.  Lösningen blev att ta Fords grundtanke med det löpande bandet i beaktning 
för att skapa ett system som med hög flexibilitet kunde ställas om efter kundernas behov av 
produkter samtidigt som det skulle ge korta genomloppstider. Flexibilitet krävde att Toyota 
hela tiden måste försöka förbättra sina processer. En reflektion av Fords resursslöseri genom 
stora lager var att Toyota insåg att de inte ska tillverka saker i onödan, och detta skulle vara 
en grundtanke som skulle genomsyra hela systemet. De hade inte råd att ha stora 
färdigvarulager och massor produkter i arbete som tog plats.42 
 
Efter andra världskriget påbörjade Toyota utvecklingen av sitt egna produktionssystem som 
senare skulle komma att kallas för TPS (Toyota Production System). Toyota samlade idéer till 
produktionssystemet både från Ford och från andra håll i USA. Bland annat införde de ett 
pull-system som skulle genomsyra hela företaget. Det innebar att de bara producerade det som 
var beställt. Idéerna till detta fick de från den amerikanska livsmedelsindustrin där de fyllde 
på hyllorna vartefter varorna tog slut. Denna idé utvecklades senare till det kända Kanban-
systemet. Det innebär att Toyota låter efterföljande produktionsstegs förbrukning styra 
tillverkningstakt och volym för den aktuella processen.43 
 
Toyota hämtade även idéer från en amerikansk kvalitetsguru som hette Edward Deming. Han 
gav amerikanska kvalitets- och produktivitetsseminarier i Japan och lärde ut att det är alla i 
företagets ansvar att möta och överträffa kundernas krav. Hans definition av kund innefattade 
inte bara externa kunder utan han menade att varje nästföljande steg i en produktion, en 
person eller affärsprocess, ska bli behandlad som en kund och skall därför tillgodoses med 
vad de behöver när de behöver det.44  
 

                                                 
40 Toyotas webbplats, åtkomst: 2008-02-12 
41 Liker J.K 2004, s 20-21 
42 Liker J.K 2004, s 21 
43 Liker J.K 2004, s 22-23 
44 Liker J.K 2004, s 23-24 
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Edward Deming hade även andra idéer som Toyota använde sig av. Han hade utvecklat ett 
systematiskt tillvägagångssätt för problemlösning som kom att kallas Deming hjulet, eller 
PDCA-hjulet (Plan, Do, Check och Act). Detta är en hörnsten i Toyotas filosofi med ständiga 
förbättringar, även kallat Kaizen.45 Målet med Kaizen är att minska slöseri inom företaget, att 
eliminera alla moment som innebär kostnader utan att de tillför något värde. Kaizen innefattar 
inte bara själva företaget utan även leverantörer och personalens hälsa och välmående utanför 
arbetsplatsen.46 
 
Pull-systemet och Demings idéer blev även en förutsättning för de två grundpelarna i Toyotas 
produktionssystem, nämligen Jidoka och Just-in-time. Jidoka betyder att intelligenta 
människor och maskiner upptäcker och åtgärdar fel. Företaget ska sträva efter helt felfria 
processer och ska hellre kontrollera 100 procent än att riskera fel. Det handlar också om att 
företaget inte ska automatisera helt, de ska automatisera men ha kvar en mänsklig ”touch”.47 
Just-in-time handlar om att leverera rätt saker i rätt tid och i rätt mängd. Styrkan i Just-in-time 
är att företaget kan vara väldigt flexibelt, vilket är precis vad Toyota behöver.48 
 
När Toyota kring 1960-talet var klara med utvecklandet av TPS var det inte längre bara ett 
tillverkningssystem, det hade blivit en hel produktionsfilosofi som kunde användas på alla 
olika sorters företag. Toyota började spridandet av sin nya filosofi genom att lära upp sina 
leverantörer, men det var inte förrän vid den stora oljekrisen 1973 som världen började 
uppmärksamma Toyota och deras produktionsfilosofi. Japan träffades hårt av krisen men 
Toyota överlevde och tog sig snabbt ut ur krisen tack vare sitt starka produktionssystem. Men 
det var svårt för andra företag att verkligen ta in och arbeta på samma sätt som Toyota. 
Företagen var oftast alldeles för fokuserade på kostnader och automation. Det var inte förrän 
några årtionden efter andra världskriget, runt 1980-talet, som folk började få upp ögonen för 
att en ökad kvalitet kunde minska kostnaderna mer än om de bara fokuserade på kostnaderna. 
Det var genom bestsellern ”The machine that changed the world” av Womack och Jones som 
hela världens chefer och ledning fick upp ögonen för Toyotas produktionssystem.49  
 
Toyotas produktionssystem blev den nästa stora evolutionen i effektivisering av 
affärsprocesser efter Henry Fords massproduktionssystem. Konceptet har dokumenterats, 
analyserats och spritt sig världen över och utvecklats till vad vi idag kallar för Lean 
Production.50 
 

3.3 Lean production 
 
Toyotas framgångar spred sig runt 1980-talet även bort till västvärlden. Etableringen av 
japanska tillverkningsenheter i England och USA visade att de japanska metoderna fungerade 
även utanför Japan. Men de amerikanska företagen vägrade att använda sig av japanska 
tillverkningsmodeller, så det satsade pengar i ett stort forskningsprojekt på Massachusetts 
Institute of Technology (MIT). Resultatet av denna forskning fick namnet Lean production 
och var i stort sett en amerikaniserad variant av Toyota Way. 51 

                                                 
45 Liker J.K 2004, s 24 
46 Wikipedia:s webbplats, åtkomst: 2008-02-11 
47 Lean forums webbplats, åtkomst: 2008-02-12 
48 Liker J.K 2004, s 23 
49 Liker J.K 2004, s 24-25 
50 Liker J.K 2004, s 24-25 
51 Sandkull B & Johansson J 1996, s 134 
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Egentligen finns det ingen skillnad mellan Lean production och Toyota Ways 
produktionsteknik. Det som kan urskiljas är att relationerna är annorlunda mellan ledning och 
de anställda. I Japan fanns det en ömsesidig förståelse mellan ledning och medarbetare om att 
gott arbete leder till arbetstillfredsställelse och att det är fördelaktigt för alla på lång sikt. Det 
handlar om att de i Japan utgår från att de anställda har en positiv inställning till företagets 
framgång. De anställda ska leva efter och andas TPS. Lean beskrivs mer som ett management 
koncept som ska bidra till att öka effektiviteten genom resurssnål verksamhet. Lean fokuserar 
mer på verktygen och effektiviseringen i produktionen. 52   
 
Skillnaden mellan de båda koncepten beror troligtvis på att de har funnits väldigt olika lång 
tid. Toyota Way har funnits i cirka 70 år, medan Lean production är ett modernt begrepp som 
bara funnits ett par år. I Toyota har de insett att nyckeln till framgång är ett långsiktigt 
tänkande där det är viktigt med kontinuerliga förbättringar. Lean production konceptet 
används oftast för att uppnå snabba resultat genom att använda några av de verktyg som finns 
inom konceptet. Företag som idag försöker implementera Lean production går sällan hela 
vägen med konceptet vilket är en stor anledning till att många företag misslyckas. För att 
lyckas måste företaget även använda sig av Toyota Ways långsiktiga tänkande och filosofi.53 
 
En resa mot en resurssnål produktion börjar ofta med att en mellanchef undersöker vad Lean 
skulle kunna göra för deras företag. Ofta har företag problem av olika slag, till exempel för 
höga kostnader, minskande vinstmarginaler, möjlighet till expandering etc. Konsulter tas in 
och de börjar arbeta efter Lean-konceptet. Snabbt märks resultat; de får ett bättre flöde, bättre 
processer och bättre utföranden. När de kommit hit kan flera vägar urskiljas. En väg är att 
försöka fortsätta att sprida Lean genom att lära medarbetarna fler verktyg. Företaget kommer 
att se vissa förbättringar här och där men de kommer snart att inse att det inte håller ihop som 
ett system. De märker även att vinsten minskar och förändringarna går tillbaka i sina gamla 
banor. För att det hela ska kunna fungera som ett system krävs nämligen mer än så, ledningen 
måste inse att det inte handlar om verktyg och tekniker. Det handlar om ett sätt att tänka. De 
företag som inser att det handlar om en filosofi börjar istället fokusera på att förändra 
kulturen. Det handlar om att ledarna själva måste tro på en gemensam vision för företaget och 
de måste agera på en överensstämmande sätt över tiden. Toyota anser att enda sättet att klara 
detta är att ta ledare inifrån, ingen får hoppa in direkt på en chefsposition. Om företaget har 
engagerade ledare är det första steget att få dem att förstå hela konceptet och filosofin, om inte 
de kan förstå den och leva efter den kommer inte medarbetarna att göra det.54  

 

                                                 
52 Sandkull B & Johansson J 1996, s 134 
53 Liker J.K & Meier D 2005, s 17-29 
54 Liker J.K & Meier D 2005, s 17-29 
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4 Toyotas produktionssystem (TPS) 
 
Toyotas produktionssystem är grunden bakom Lean production, och utan förståelse för detta 
system kommer Lean inte att ge långsiktig framgång. Kapitlet börjar därför med en 
redogörelse för hjärtat i TPS, att eliminera slöseri. Vi går sedan vidare med en förklaring av 
hur systemet är uppbyggt med hjälp av det så kallade TPS-huset. Därefter förklaras de 14 
principerna som är grunden i Toyota Way. Kapitlet avslutas sedan med ett kritiskt 
förhållningssätt mot Toyota Way och Lean production. 
 

4.1 Hjärtat av Toyota Way; Eliminera allt slöseri 
 
När ett företag ska implementera TPS ska de börja med att undersöka alla 
tillverkningsprocesser utifrån kundens perspektiv. Den första frågan de ska ställa sig är; Vad 
vill kunden ha från denna process? Det gäller både interna kunder, det vill säga nästa steg i 
kedjan, och externa kunder. Genom att titta på processen utifrån kundens perspektiv kan 
företaget skilja på processer som skapar värde och processer som inte skapar värde. Vissa av 
de aktiviteter som inte skapar värde kan vara nödvändiga, men det handlar om att minimera 
dessa aktiviteter genom att göra dem lättare och effektivare. 55 Toyota har identifierat sju olika 
typer av aktiviteter som de anser inte är värdeskapande:  
 

� Överproduktion – Att företaget tillverkar mer än vad de behöver eller att de producerar 
varorna för tidigt. 

� Väntan – Om ett arbete stoppas upp på grund av att arbetarna inte fått all information, 
att material saknas eller att de inte hittar vad de behöver. 

� Onödiga transporter – Transporter mellan arbetsstationer, lager etc. ska hållas så korta 
som möjligt. Det är något som tar tid och kostar pengar. 

� Felaktiga processer – Om en process utförs på ett felaktigt sätt blir arbetet ineffektivt 
och skapar flaskhalsar. Uppstår när det inte finns standardiserade processer. 

� Lager – Lager kostar alltid pengar och det bör hållas så litet som möjligt utan att det 
stoppar upp produktionen. 

� Onödiga rörelser – Alla onödiga rörelser kostar pengar och tar tid. Det kan till 
exempel handla om att den anställda måste hämta verktyg som ligger i en annan del av 
fabriken. 

� Defekta produkter – Innebär produkter som måste kasseras eller som blir reklamerade 
och därmed blir en stor kostnad för företaget.56 

 

4.2 TPS-huset 
 
För att kunna förstå hela konceptet med TPS så används ett så kallat TPS-hus som visar alla 
delarna i systemet och hur de hänger ihop. Anledningen till att Toyota har valt att visa sitt 
system genom ett hus är att huset är ett konstruktionssystem, se figur 1. Huset är starkt bara 
om taket, pelarna och grunden är starka. En svag länk gör att hela huset blir svagt. Precis så är 
det med TPS, det kan inte fungera om inte alla olika delar fungerar.57 

                                                 
55 Liker J.K 2004, s 28 
56 Lean Forum s. 123 ff. 
57 Liker J.K 2004, s 32 
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Kärnprincipen med huset är att det startar med målen att ha bäst kvalitet, lägsta kostnader och 
kortast ledtid, alltså själva taket på huset. Det finns sen två kärnpelare som håller upp taket, 
nämligen Just-in-time och Jidoka. I mitten av huset finns människorna, och husets grund 
består av flera olika element; utjämnade flöden och balanserad takt, stabila och 
standardiserade processer, synligt ledarskap och såklart själva filosofin bakom Toyota Way.58 
 
Varje del i huset är viktig i sig själv, men tillsammans förstärker de varandra. Just-in-time 
handlar om att ta bort så mycket lager som möjligt genom hela tillverkningsprocessen. Genom 
att ta bort lager blir problem i produktionen mer uppenbara och synliga. Företaget ska försöka 
planera produktionen efter efterfrågan, ha ett kontinuerligt flöde, ett pull-system, snabb 
förändringsprocess och integrerad logistik. Detta förstärker den andra pelaren, Jidoka, som 
innebär att medarbetarna stoppar flödet om något blir fel. Det gör att medarbetarna måste lösa 
problemet innan de kan fortsätta produktionen. Jidoka medför att företaget har automatiska 
stopp i produktionen, de separerar maskiner och medarbetare, de skyddar sig mot fel, de har 
kvalitetskontroller i varje station och de löser roten till problemet.59 
 
Det är viktigt att grunden till huset är stabil, men ironiskt nog så skapar de små buffertarna 
och stoppen i produktionen som kommer från de två pelarna instabilitet i produktionen. I 
företaget som använder sig av massproduktion, kan de bara ta av lagret medan problemet blir 
löst, men om de jobbar enligt TPS kommer varje problem skapa en kris. Det är därför 
nödvändigt för alla att försöka hjälpa till att lösa ett problem så att de kan fortsätta arbeta. För 
att förhindra att problem uppstår måste varje person ta ansvar för sin utrustning genom att 
hålla den ren, inspektera och underhålla den. Det krävs en hög nivå av stabilitet för att det 
hela ska fungera. Medarbetarna är i mitten av huset eftersom kontinuerliga förbättringar av 
processerna är det enda sättet att uppnå stabilitet. Medarbetarna måste tränas så att de kan se 
slöseri och kunna lösa grundproblemen så att de inte uppstår igen.60  

                                                 
58 Liker J.K 2004, s 32 
59 Liker J.K 2004, s 32-33 
60 Liker J.K 2004, s 32-33 
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Figur 1. TPS huset.  
Källa: Liker J.K 2004, s 33. Egen bearbetning. 
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4.3 Kulturen bakom Toyota Way; De 14 principerna 
 
För att kunna implementera Toyota Way på ett effektivt sätt är det viktigt att förstå kulturen 
bakom TPS. Det är medarbetarna som ger systemet liv genom att arbeta, kommunicera, lösa 
problem och växa tillsammans. Det räcker inte med att medarbetarna ger förbättringsförslag, 
Toyota Way går längre än så; de uppmuntrar, ger support och kräver att medarbetarna är 
involverade.61 
 
TPS är ett system som är designat för att förse företaget med verktyg för att kontinuerligt 
kunna förbättra sin verksamhet. Det är mer en kultur än en uppsättning effektivitets- och 
förbättringsverktyg. Ledningen måste kunna lita på att medarbetarna själva identifierar dolda 
problem och sedan löser dem. Arbetarna måste på en daglig basis vara involverade i en 
kontinuerlig problemlösning och förbättringar, vilket kommer att träna dem till att bli ännu 
bättre problemlösare.62  
 
Toyotas produktionssystem grundas på fjorton principer. En del av dem kommer från det 
japanska kulturarvet, andra är specifikt utformade för Toyota. Tillsammans bildar de den 
helhet som har gjort Toyota så framgångsrikt.63 Principerna är uppdelade i fyra breda 
huvudområden som kallas de fyra P:na; Philosophy (Filosofin), Process (Processerna), 
People/Partners (Medarbetare och Partners) och Problem solving (Problemlösning).64 Se 
uppdelningen av de 14 principerna i figur 2. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. De 14 principerna, indelade i de 
fyra huvudområdena.  
Källa: Berglund R 2005, s 7. 
Egen bearbetning. 
 

 
Det första grundläggande huvudområdet är Filosofin, som tar upp vikten av att alla 
ledningsbeslut ska baseras på ett långsiktigt tänkande. Detta gäller även om det sker på 
bekostnad av de mer kortsiktiga ekonomiska målen. Huvudområdet omfattar den första 
principen.65 
 
Det andra huvudområdet är Processerna, som fokuserar på att uppnå rätt resultat genom 
kontinuerlig förbättring av processerna. Huvudområdet tar upp vikten av att använda rätt 
effektiviseringsverktyg och metoder för att bekämpa slöseri. Området innefattar sju stycken 
principer, princip två till åtta.66 

                                                 
61 Liker J.K 2004, s 36 
62 Liker J.K 2004, s 36 
63 Liker J.K, Sammanfattning 2004, s 19 
64 Liker J.K 2004, s 36 
65 Liker J.K, Sammanfattning 2004, s 19 
66 Liker, J.K 2004, s 37 
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Det tredje huvudområdet, Medarbetare och Partners, syftar till att respektera, utmana och 
utveckla verksamhetens medarbetare så att en medvetenhet och kunskap om 
produktionssystemet skapas. Princip nio, tio och elva finns under detta huvudområde.67 
 
Problemlösning är det sista huvudområdet, och syftar till att kontinuerligt lära och förbättra 
verksamheten. Detta görs genom användandet av de övriga tre huvudområdena. De sista tre 
principerna tas upp i detta huvudområde.68 Uppsatsen kommer fortsättningsvis delas in i de 
beskrivna fyra huvudområden. Nedan kommer en detaljerad beskrivning av de 14 principerna. 
 
1. Basera besluten på ett långsiktigt tänkande, även om det sker på bekostnad av de 

kortsiktiga ekonomiska målen.  
 
För Toyota är inte det viktigaste att ge företaget, dess ledning och aktieägarna avkastning 
och pengar, utan att hela tiden kunna investera i framtiden. Därför fattas alltid beslut på 
lång sikt. Toyota arbetar efter att deras personal ska ha en trygghet i sin anställning, och 
företagets uppdrag är större än att bara generera vinst.69  
 
Möjligheter:  
� Långsiktigt tänkande skapar förtroende för ledningen och tillit till att jobbet finns 
kvar. 
� Det skapas ett uthålligt arbetssätt för förändring. 
� Vid framgångsrikt användande av Lean ökar konkurrenskraften och företagets 
lönsamhet, vilket leder till en minskad risk för uppsägningar samt en stolthet av att tillhöra 
ett framgångsrikt företag. 
 
Hot och risker: 
� Om den ökade lönsamheten inte kommer medarbetarna till godo kan en känsla av 
manipulation uppstå.70 

 
2. Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan.  
 

För att kunna uppnå rätt resultat måste företaget gå igenom alla sina processer och få bort 
allt slöseri som inte skapar något värde i företaget. Om brister kan upptäckas tidigt kan 
kvaliteten förbättras, vilket leder till ständiga förbättringar i företaget.71 
 
Möjligheter: 
� Bra processer skapar ordning och reda, renare flöden och mindre materialkaos vilket 
eliminerar många olycksrisker.  
� Det skapas en bättre förståelse för vad arbetets bidrag till helheten innebär. 
 
Hot och risker: 
� Flöden där det används mycket enstyckstillverkning kan leda till att det blir en 
bundenhet till maskinerna. Detta medför att det finns minskat utrymme för att ta pauser 
och själv styra arbetstakten.72 

                                                 
67 Liker, J.K 2004, s 170 
68 Liker, J.K 2004, s 224 
69 Liker J.K 2004, s 71-73 
70 Berglund R 2005, s 10 
71 Liker, J.K 2004, s 87-88 
72 Berglund R 2005, s 10 
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3. Använd pull-system för att undvika överproduktion.  
 

För att minimera lagret producerar Toyota efter kundbehov, ett så kallat pull-system. Den 
föregående processen måste göra det som krävs för att efterföljande process ska fungera.73  
 
Möjligheter: 
� Närhet till kunderna gör att företaget tydligare ser behoven och meningen men arbetet.  
 
Hot och risker: 
� Kravet på flödet, vilket oftast är kollegor i efterföljande steg, kan bli pressande.74  

 
4. Jämna ut beläggningen.  
 

Att arbeta direkt efter kundens behov kan vara svårt, då deras behov ofta inte är 
förutsägbara och varierar från vecka till vecka. Därför arbetar Toyota efter att jämna ut 
produktionen vad gäller både volym och produktmix.75  
 
Möjligheter: 
� Tillfälliga toppbelastningar kan minska, vilket ger lugnare arbetstakt.  
 
Hot och risker: 
� Arbetet kan bli intensivare och minska utrymmet för återhämtning genom pauser.  
� Egen variation i arbetstakten minskar.76 

 
5. Skapa en företagskultur som ger kvalitet från början.  
 

För att företaget ska kunna uppnå kvalitet från början måste medarbetarna gå till botten 
med problemet och åtgärda det från grunden så att problemet inte uppstår igen. Därför 
måste produktionslinjen stoppas, den får inte gå till 100 procent.77  

 
Möjligheter: 
� Ansvar för att göra egna kontroller av processerna skapas. 
� Problem och störningar i processerna identifieras och omhändertas direkt. 
 
Hot och risker: 
� Medarbetarna kan känna sig utpekade om de stoppar processerna, och således bli 
syndabockar.78  

 
6. Standardiserade uppgifter är fundamentet.  
 

Det finns bara ett sätt att utföra arbetet på bästa sätt, därför måste alla uppgifter och 
processer standardiseras så att det sättet efterföljs av alla medarbetare. Toyota menar att 
en process inte kan förbättras förrän den har standardiserats och blivit stabil. 79 

                                                 
73 Liker, J.K 2004, s 105 
74 Berglund R 2005, s 10 
75 Liker, J.K 2004, s 114-116 
76 Berglund R 2005, s 10 
77 Liker, J.K 2004, s 130 
78 Berglund R 2005, s 10 
79 Liker, J.K 2004, s 142 
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Möjligheter: 
� En standardisering av en arbetsuppgift kan göra så att god ergonomi kan skapas och 
efterlevas. 
� Det bästa arbetssättet kan tas fram. 
� Om standarden hela tiden förändras ökar möjligheten för medarbetarna att påverka och 

skapa ett bra arbetssätt.  
 
Hot och risker: 
� För att standardisera processer kan det krävas ”normalindivider”. 
� Arbetet kan möjligtvis bli monotont och standardisering minskar utrymmet för 

medarbetaren att göra på sitt eget sätt. 
� Standarden kan upplevas som svår att ändra vilket minskar utrymme för kreativitet. 
� Centralisering av ändringar minskar inflytandet.80 

 
7. Använd visuell kontroll så att inga problem kan döljas 
 

För att förbättra flödet använder sig Toyota av visualisering. Programmet för visualisering 
innebär fem åtgärder för att eliminera slöseri, de så kallade 5 S:en, vilket beskrivs senare i 
uppsatsen.81  

 
Möjligheter:  
� Visualisering ger en ökad förståelse och en känsla av sammanhang skapas. 
� Genom ökad kunskap ges ökad möjlighet till delaktighet. 
 
Hot och risker: 
� Egna svagheter kan bli synliga och medarbetaren kan känna sig påpassad.82 

 
8. Använd bara pålitlig och noggrant testad teknologi 
 

Toyota ser teknologin som ett verktyg som finns till för att hjälpa och ge support till 
processerna och medarbetarna. Toyota har förstått hur viktig teknologin är, och använder 
sig därför endast av teknologi och IT-lösningar som är noggrant testade.83 

 
Möjligheter: 
� Hållbara ergonomiska lösningar kan nyttjas.  
� Det finns en möjlighet att förbättra tekniken till fulländningen istället för att 

experimentera med en ny teknik.  
 

Hot och risker: 
� Äldre och ergonomiskt sämre teknik än nödvändigt används och det blir en större 

tröskel till att köpa nytt och bättre.84 
 
 
 

                                                 
80 Berglund R 2005, s 10 
81 Liker, J.K 2004, s 154 
82 Berglund R 2005, s 10 
83 Liker, J.K 2004, s 159-161 
84 Berglund R 2005, s 11 
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9. Skapa en ledare som förstår arbetet och lever efter filosofin 
 

För Toyota är det ytterst viktigt att alla ledare i företaget tas inifrån och inte utifrån. Detta 
beror på att ledare utifrån ofta försöker ändra på kulturen i företaget, vilket leder till att 
medarbetarna aldrig får samma lojalitet mot denna ledare och försämrad lojalitet mot 
företaget. En ledare ska förstå allt arbete inom företaget och leva efter filosofin.85 

 
Möjligheter:  
� Ledarna förstår bättre och lyssnar mer samt beaktar personalens synpunkter. 
� Besluten kan fattas närmare medarbetarna. 
� Ger bättre utvecklings- och befordringsmöjligheter eftersom chefer rekryteras internt. 
 
Hot och risker: 
� Individuella variationer i ledarstilar minskar. 
� Vid införande av Lean blir omsättningen på chefer stor.86 
 

10. Utveckla exceptionella medarbetare och team 
 

Grunden för Toyota är bra medarbetare som kan prestera. Har företaget detta så får de 
även fungerande grupper och team. Företaget måste därför lägga ner energi på att få in rätt 
medarbetar i företaget och sedan satsa på dem.87 

 
Möjligheter: 
� Kompetensen utvecklas genom systematiskt lärande. 
� Mer lagarbeta och autonoma arbetsgrupper ger en ”vi-känsla”. 
� Om alla är delaktiga minskas diskriminering. 
 
Hot och risker: 
� Ökat grupptryck kan uppstå genom att utrymmet för individuella avvikelser minskar. 
� Kravet på kompetensutveckling kan upplevas som påtvingat, och en känsla av att inte 

räcka till kan uppstå hos medarbetarna. 
� Ett stort engagemang för företaget kan göra det svårt att sätta gränser.88 

 
11. Respektera ditt nätverk av partners 
 

Toyota ställer höga krav på sina leverantörer, men samtidigt hjälper de dem till 
förbättring. Allt handlar om att Toyota vill hitta samarbetspartners som de kan arbeta med 
på lång sikt. Därför väljs alltid alla partners ut noggrant.89 

 
Möjligheter: 
� Ett gott samarbete med leverantörer och andra partners kan ge ökad insikt, nya 

kunskaper och stimulerande kontakter. 
 
Hot och risker: 
� Externa partners kan uppleva ökad press på grund av de höga kraven.90 

                                                 
85 Liker, J.K 2004, s 172-173 
86 Berglund R 2005, s 11 
87 Liker, J.K 2004, s 185 
88 Berglund R 2005, s 11 
89 Liker, J.K 2004, s 199-202 
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12. Gå och titta själv för att få förståelse för problemet 
 

Det är varje anställds ansvar att alltid undersöka problemet med egna ögon, oavsett om det 
är den verkställande direktören eller en mekaniker. Denna metod kallas Genchi Genbutsu, 
och behandlas senare i uppsatsen.91 

 
Möjligheter: 
� Tekniker och chefer kan och förstår verksamheten, och rollen att ”serva” produktionen 

blir då tydligare. 
� Alla förändringar utgår från verkligheten och inte från teorier. 
 
Hot och risker: 
� Det finns ingen skyddad vrå för medarbetarna utan de kan alltid exponeras för 

cheferna.92 
 
13. Ta beslut genom samstämmighet 
 

Genom att gå igenom planeringsfasen noggrant vill Toyota att alla typer av problem ska 
vara lösta innan själva implementeringen börjar. Toyota menar att vägen till beslut är 
minst lika viktig, om inte viktigare, än beslutet i sig.93 

 
Möjligheter: 
� Medverkan från alla i företaget. 
� Företaget slipper överraskas av förändringar. 
� Långbänkar undviks. 
 
Hot och risker: 
� Det ställs höga krav på mental aktivitet vilket kan leda till utbrändhet.94 
 

14. Bli en lärande organisation 
 

För att bli en lärande organisation krävs stabilitet bland medarbetarna. Först när stabilitet 
är uppnådd kan företaget utvecklas och bygga vidare på kunskapen och röra sig framåt, 
något som varje företag borde sträva efter.95 

 
Möjligheter: 
� Företaget ger utrymme för och uppmuntrar till medverkan och kreativitet. 
� Möjlighet till personlig utveckling i och med återkoppling och aktivt lärande. 
� Företaget och det egna arbetet utvecklas ständigt. 
 
Hot och risker: 
� Dynamiken kan upplevas vara jobbigare än stabiliteten.96 

                                                                                                                                                         
90 Berglund R 2005, s 11 
91 Liker, J.K 2004, s 224 
92 Berglund R 2005, s 11 
93 Liker, J.K 2004, s 238 
94 Berglund R 2005, s 11 
95 Liker, J.K 2004, s 251 
96 Berglund R 2005, s 11 
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4.4 Kritik mot Toyota Way 
 
Trots framgången finns det en hel del kritik riktat mot Toyota Way och Lean production. Jan 
Olhager som är professor på Tekniska Högskolan i Lindköping, förklarar i en artikel skriven 
av Dahlquist, att Toyotas produktionsmetoder inte kan fungera som någon universalmedicin 
som kan lösa alla problem i den svenska verkstadsindustrin. Vissa av de japanska metoderna 
går att applicera på svenska företag, till exempel metoderna för att minimera slöseri, hålla 
ordning och reda och att reducera ställtiderna, medan andra metoder är mycket svårare att få 
in. Dessutom krävs ofta en egen strategi för produktionen, menar Olhager. Trots att Toyotas 
produktionsmetoder, TPS och Lean production har inneburit stora lyft för en hel del svenska 
företag, anser Olhager att det inte går att bli världsbäst på att kopiera andra. Istället för att 
kopiera Toyotas framgångsrika koncept skulle det kanske vara bättre att utveckla egna 
produktionsstrategier. Och det går inte heller att använda Lean production överallt i företaget, 
inte ens Toyota gör det utan de använder Lean där det passar. Enligt en studie gjort på 
University of Minnesota, som publicerade sommaren 2005, fungerar Lean production klart 
sämre i västeuropeiska företag än i amerikanska eller japanska.97  
 
Toyota och andra japanska företag arbetar väldigt hårt för att minimera sina lager, och har 
därför ett väldigt utarbetat Just-In-Time-system. Christos Papahristodoulo, universitetslektor 
vid Mälardalens Högskola, anser att detta utvecklade system inte kan tillskrivas Lean 
production. Det beror på den japanska geografin och det höga kostnadsläget. På grund av att 
det finns dåligt om mark i landet blir lagerkostnaderna väldigt dyra, vilket gör att företagen 
blir tvungna att hålla nere lagret för att deras produkter inte ska få allt för höga omkostnader. 
Produkter kan således inte ligga i lager under en lång period. I Sverige å andra sidan är det 
förhållandevis billigt med mark och således kan produkterna ligga i lager under en viss 
period.98 
 
En annan orsak till att japanerna inte anser sig behöva stora lager är att de förväntar sig att 
infrastrukturen ska fungera utan några störningar. Till exempel ska det inte bli några 
förseningar beroende på tåg, som gör att materialet inte kommer fram i tid. Att arbeta efter 
Lean production är således enklare i japan än i västeuropeiska länder.99 
 
Lean production har fått en lite dålig klang för många. Till exempel kan det skapa en oro hos 
de anställda att de ska behöva arbeta mer och hårdare. Detta kan, istället för att ge en positiv 
verkan på de anställda, göra att de slutar att engagera sig och sluta lämna in förslag på 
förbättringar i produktionen.100 
 
Det är omöjligt att dra en generell slutsats att Lean är bra, alternativt att Lean är dåligt. Det 
kan däremot konstateras att det finns ett antal positiva effekter samt ett antal negativa effekter 
av att arbeta efter Lean. De positiva effekterna ger en möjlighet till att förbättra 
arbetssituationen, medan de negativa innebär risker för att försämra situationen.101 
 
 
 

                                                 
97 Dahlquist H 2005 
98 Papahristodoulou C 2007 
99 Papahristodoulou C 2007 
100 Börnfeldt P-O, s 3 
101 Berglund R 2005, s 3 
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5 Implementering av Toyota Way 
 
I detta kapitel går vi igenom hur ett företag kan transformera sitt företag till Lean production. 
Kapitlet är uppdelat efter de fyra stora huvudområdena; Filosofin, Processerna, 
Medarbetarna och partners samt Problemlösning. 
 

5.1 Filosofin – Långsiktigt tänkande 
 
De senaste decennierna har samhället allt mer börjat präglas av en kapitalistisk anda. 
Betoningen har legat på individers och företags självintresse. Så länge den enskilda handlar 
efter egen vinning, kommer detta leda till ett ekonomiskt välbefinnande för samhället, 
eftersom det påverkar utbud och efterfrågan. Detta handlande grundar sig dock på ett 
kortsiktigt tänkande, att göra ekonomiska vinster på så kort tid som möjligt.102 I denna 
kapitalistiska värld är Toyota ett bra exempel på att motsatt tänkande kan leda till framgång. 
Företagets tankar om och förpliktelser och engagemang gentemot kunder, anställda och 
samhället är grunden för Toyotas framgång, något som många andra företag har svårt att 
efterlikna. ”Gör rätt sak för företaget, dess anställda, kunder, och samhället i sin helhet”, är 
något som varje anställd präglas tidigt av genom sin mentor.103 
 
Toyota menar att ett företag kan ses som en organism som föder sig själv, skyddar sig själv 
från omvärlden och ger avkomma/avkastning. Tyngdpunkten ligger inte på att göra så stora 
vinster som möjligt för att ge avkastning till aktieägarna på kort sikt. Tanken är att företaget 
ska kunna återinvestera för framtiden, att uppfylla det långsiktiga målet att företaget ska 
kunna fortsätta göra vad det gör. Fokus ligger inte på nöjda aktieägare, utan på att generera 
värde för sina kunder.104 Toyota är ett levande exempel på vad som händer när en kvarts 
miljon människor samverkar mot ett gemensamt mål, ett mål som är större än att tjäna pengar. 
Toyota är ett väldigt kostnadsmedvetet företag. Engagemanget för de anställda och samhället 
innebär dock att företaget inte väljer att avskeda vid en tillfällig försäljningsnedgång. 
Kostnadsbesparingarna är långsiktiga och görs genom att eliminera slöseri.105  
 
Det första grundläggande huvudområdet tar således sammanfattningsvis upp vikten av att alla 
ledningsbeslut ska baseras på ett långsiktigt tänkande. Detta gäller även om det sker på 
bekostnad av de mer kortsiktiga ekonomiska målen.106 
 

5.1.1 Toyotas filosofi och syfte107 
Det är viktigt att förstå vilket syfte företaget har och hur de ska kunna uppnå detta. Detta 
gäller både internt och externt. Vad försöker företaget göra för sina interna intressenter? Vad 
försöker företaget hjälpa dem att uppnå, och vad får de tillbaka? Vilken påverkan har 
företaget på den yttre världen? Det är viktigt att missionen har två delar; en del som handlar 
om människorna och en som handlar om företaget. Se Toyotas fyra uppsatta mål i figur 3 
nedan samt efterföljande förklaring av varje mål. 

                                                 
102 Liker J.K 2004, s 71 
103 Liker J.K 2004, s 72 
104 Liker, J.K 2004, s 72-73 
105 Liker J.K Sammanfattning 2004, s 23 
106 Liker J.K Sammanfattning 2004, s 19 
107 Liker J.K & Meier D 2005, sid. 17-29 
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Figur 3. Företagets mål.  
Källa: Liker J K och Meier D 2005, s 19 
Egen bearbetning 

 
Resurssnål produktion 
Den mest självklara delen handlar om Toyotas resurssnåla produktionssystem. Här är målet 
att reducera tiden mellan kundens order och leverans genom att eliminera icke värdeskapande 
aktiviteter, för att ge kunderna hög kvalitet till låga priser på kort tid. Detta är dock inte endast 
användbart i produktionen, utan metoden ska användas på alla avdelningar i företaget. Det 
viktiga att förstå är att resurssnål produktion är en filosofi, och inte endast handlar om 
tekniker och verktyg. Att förstå att användning av olika verktyg kommer leda till omedelbar 
vinst är inte svårt, men det är även viktigt att förstå att det kan vara nödvändigt med slöseri på 
kort sikt för att eliminera slöseri på lång sikt. Detta kan ofta vara svårt att kalkylera och det 
kan därför ses mer som en filosofi. 
 
Lärande organisation 
Kraften bakom en resurssnål produktion är att medarbetarna själva får tänka ut lösningar på 
problemen. Genom att koppla ihop processerna blir problemen mer synliga, och för att 
produktionen inte ska stanna när problem uppstår måste medarbetarna själva lösa dem. Det är 
viktiga att medarbetarna delar med sig av sina lösningar och lärdomar till varandra. Med 
lärande organisation menas således att företaget strävar efter att ha individer med kapaciteten 
att lära. Det gäller även att medarbetarna ska kunna känna att de tillhör något bra och att de 
kan känna sig säkra på att de får ha kvar sitt jobb. En bra organisation kräver ömsesidighet 
från företaget och de som arbetar i det. Företaget måste investera i sin personal för att kunna 
få något tillbaka. Det hela handlar alltså om att se sin personal i ett större perspektiv och 
filosofi. Denna filosofi ska skapa ett ramverk för hur individuella handlingar görs. 
 
Resurssnålt företag 
En produkt som tillverkas i ett företag kan bara bli så bra som de komponenter som produkten 
består av. Har företaget en leverantör som levererar varor som inte håller standarden kommer 
produkten att bli dålig, men det är företaget själva som kommer att få stå till svars om 
kunderna klagar. Det gäller därför att se till att leverantörerna arbetar resurssnålt och håller en 
hög kvalitet på sina produkter. De ingår alla i samma värdekedja och system. Det är därför 
viktigt att göra noga överväganden när det handlar om att välja leverantör. 
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Värdeskapande bidragsgivare 
En av de viktigaste delarna är att företaget måste ha ett syfte och en mening. Det kan inte bara 
handla om att maximera vinsten och aktieägarnas nytta. Enligt Toyota är deras syfte att tjäna 
pengar för att de ska kunna återinvestera i framtiden så att de kan fortsätta med sin 
tillverkning, men även att hjälpa samhället. Toyota menar att om deras syfte var att ge 
utdelningar och stora bonusar så skulle det inte finnas någon mening med att vara ett 
resurssnålt företag. Filosofin måste finnas i allt företaget gör, utan alla delar skulle pyramiden 
med de fyra huvudområdena kollapsa. 
 

5.1.2 Skapa din egen filosofi108 
Tyvärr räcker det inte med att härma Toyotas filosofi, för att lyckas måste företaget skapa sin 
egen filosofi utifrån sina egna förutsättningar. Det lättaste är dock att utgå från Toyotas 
filosofi och ändra den så att den passar sitt eget företag.  
 
Företaget måste ta fram en vision om hur de vill att det ska se ut på företaget. Hur ska 
filosofin se ut? Hur ser företagets väg ut? Vilka mål ska finnas intern och externt, i termer av 
företaget och medarbetarna? När det gäller företaget är det viktigt med en bra företagsstrategi. 
Strategin måste definiera företaget på ett unikt sätt. När företaget har en bra strategi är nästa 
steg att titta vilka aktiviteter som behövs för att uppnå den. Vilka personer behövs internt och 
externt för att uppnå detta? 
 
Det räcker inte med att bara implementera den nya filosofin i företaget, filosofin måste göras 
så naturlig att den utövas konstant varje dag. Detta kan ses som en omöjlighet och det ställer 
stora krav på ledarna eftersom det är de som har ansvaret. Det är därför otroligt viktigt att 
ledarna själva lever efter sin filosofi, för om inte de gör det varför skulle medarbetarna göra 
det? Det handlar inte om att de ska ge support till en resurssnål verksamhet, utan de måste se 
det som en ”väg” att se på företaget syfte, processer, medarbetare etc. 
 
Om företaget ska kunna skapa en lärande organisation på lång sikt, måste vissa långsiktiga 
överenskommelser göras. I Toyota finns en sorts social pakt med medarbetare och partners att 
så länge de sköter sig kommer de att få behålla jobbet. Det handlar mycket om möten ansikte 
mot ansikte, word-of-mouth och en basförståelse för varandra. Toyota har på flera sätt visat 
sitt engagemang mot de anställda och de kan lita på att de kommer få att ha kvar sina jobb 
oavsett vad som händer.  
 

5.2 Processerna 
 
Ett kontinuerligt processflöde är en grund i Lean-tänkande. Att korta ner tiden mellan 
råmaterial till färdig produkt leder till bästa kvalitet, lägsta kostnader och kortast leveranstid. 
Finns det ett gott flöde i företaget, dyker problem och ineffektiviteter upp till ytan, vilket 
kräver snabba och direkta beslut. I de flesta företagsflöden är 90 procent slöseri och tio 
procent värdeskapande arbete. Tanken är således att få bort allt detta onödiga slöseri. Som 
beskrivits tidigare har Toyota bearbetat fram sju icke värdeskapande aktiviteter som ger 
upphov till slöseri; överproduktion, väntande, onödiga transporter, felaktiga processer, för 
stort lager, onödiga rörelser samt produktion av defekta produkter.109 

                                                 
108 Liker J.K & Meier D 2005, s 17-29 
109 Liker J.K 2004, s 88-89 
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5.2.1 Starta resan mot en reducering av slöseri110 
Alla processer är olika och det räcker inte bara med att härma Toyota och sen tro att det ska 
fungera i ett annat företag. För att ta reda på vilka verktyg och metoder som passar på ett visst 
företag måste man titta på processerna och utifrån dem försöka identifiera de olika sorters 
slöseri som finns. Det viktigaste är att inse vad roten till problemet är och varför slöseri 
uppstår. Men det räcker inte med att identifiera de verktyg som behövs och sen tro att allt ska 
fungera, det är viktigt att utveckla en långsiktig filosofi av slöserireducering. Det måste finnas 
standardiserad information som hjälper när något händer, och det är viktigt att verkligen få 
personalen att följa dem. Det gäller att skapa en lärande organisation där problem konstant tas 
upp till ytan och de anställda är utrustade med rätt verktyg för att lösa problem.  
 
Ett användbart verktyg är att kartlägga värdeflödet, lättast är att börja i slutet av tillverkningen 
och gå tillbaka till början. Det ger en större förståelse för materialflödet ur kundens 
perspektiv. Det gäller att se på operationerna ur värdeflödets perspektiv. Individuella 
processer ska stabiliseras och anledningen är att de ska stödja flödet som behövs för att kunna 
ge kunderna vad de vill ha, i den mängden de vill ha det, när de vill ha det. När företaget har 
ritat upp en nulägeskarta ska de rita upp en framtida karta som visar hur de vill att de ska se ut 
och när de gjort det ska en handlingsplan upprättas som visar hur de faktiskt ska uppnå det 
framtida läget. Det är viktigt att ha hela Toyota Way konceptet i tankarna när den framtida 
kartan ritas upp. Syftet med kartorna är att företaget behöver reda ut det totala flödet på 
värdekedjan innan företaget kan gå in på att fixa individuella processer. Detta eftersom syftet 
med att förbättra processerna är att stödja flödet.  
 

5.2.2 Skapa stabilitet i processerna111 
Det är viktigt att ha en stabilitet i processerna. Stabilitet definieras som förmågan att 
producera ett kontinuerligt resultat över tiden. Instabilitet kan uppkomma genom dåliga 
maskiner, dåligt tillverkade produkter eller att tillverkningstiden skiftar. Stabilitet kan mätas 
genom förmågan att möta kundernas krav med kvalitetsprodukter i rätt tid. En av de första 
uppgifterna i stabilitetsprocessen är därför att definiera kundernas krav. Ett mål med att införa 
stabilitet är att skapa en bas så att företaget kan urskilja de verkliga aktiviteterna som 
medarbetarna utför och kunna eliminera slumpmässiga aktiviteter som egentligen inte behövs, 
för att kunna skapa en grund till verklig förbättring. I detta ingår att försöka minska 
variationen i kundernas efterfrågan och skapa en konstant daglig nivå. 
 

5.2.3 Skapa kontinuerliga processflöden 
Produkterna ska röra sig kontinuerligt genom processerna med minimal väntetid, kortast 
möjliga distanser och med högsta effektivitet. Detta kommer att minska likviditetscykeln och 
öka kvaliteten. Men ett kontinuerligt flöde är även väldigt skört eftersom problemen kommer 
upp till ytan. Det gör att företaget blir tvungna att lösa sina problem direkt för att kunna 
fortsätta. Det finns fem olika strategier företaget måste använda sig av när de ska försöka 
införa ett kontinuerligt flöde. Dessa är kontinuerlig eliminering av slöseri, tvinga problem till 
ytan, göra problem obekväma, etablera sammankopplade processer för att skapa ömsesidigt 
beroende och identifiera svaga länkar i flödet och förstärka dem.112 
 

                                                 
110 Liker J.K & Meier D 2005, s 34-55  
111 Liker J.K & Meier D 2005, s 56-79 
112 Liker J.K & Meier D 2005 s 80-110 



PMC Way – Vägen till effektiv produktion 
 
 

 
Callander & Hägerström  

26 
 

I Japan har de 5 S:en satts i fokus, som ett sätt att skapa en kontinuerlig process för 
förbättring. De 5 S:en står för att sortera, systematisera, städa, standardisera samt se till att de 
5 S:en upprätthålls, se figur 4.113 

 
De 5 S:en anses vara vitala för företag med massproduktion. Lean-systemet använder sig av 
de 5 S:en för att kunna stödja ett mjukt flöde i företaget och för att göra problem visuella. 
Tanken är att företagsledningen lätt ska kunna uppmärksamma om standarden inte efterlevs. 
Det talas därför om att göra en skuggig verktygstavla. På så sätt ska en person från ledningen 
kunna gå genom verkstaden och se vad som saknas och inte finns på plats.114 
 
Ofta används ordet pull som synonym till flöde, men även om de båda är länkade betyder de 
inte samma sak. Flöde är hur material förflyttar sig mellan processer, medan pull säger när 
och till vem materialet ska flyttas.115 Med ett ”pull-system” menas ett system där företaget får 
material levererat vid den tidpunkt det är i behov av materialet. Tillverkningen sker baserad 
på omedelbart efterfrågan hos kunden. För Toyota innebär pull-systemet den ideala just-in-
time tillverkningen; ge kunden vad hon önskar, när hon önskar det och till det pris hon önskar 
det. På så sätt behöver företaget inte ha något lager alls.116 Till sin hjälp har Toyota infört 
Kanban-kort i sin tillverkning. Kanban-kort innebär en större kontroll över systemen och 
processerna.  Om en efterföljande process har ett behov, skickas ett kort bakåt i kedjan som 
ger en signal om att det är dags att starta tillverkning. Detta har gett upphov till talesättet 
”föregående process måste göra det som krävs för att efterföljande process skall fungera”.117 
 
Det är otroligt svårt att uppnå ett kontinuerligt flöde. Det ultimata flödet skulle vara att så fort 
en process är klar så skickas varan vidare till nästa process som direkt börjar arbeta med 
varan. Detta kräver dock perfekt timing. Genom att tillåta att en vara väntar mellan varje 
process skapar företaget utrymme för lite mer variation. Det finns vissa kriterier som ett 
företag måste uppnå för att överhuvudtaget kunna skapa ett flöde; konstant förmåga, konstant 
tillgänglighet av resurser, pålitliga processer och utrustning och balanserade tidscykler.118 

                                                 
113 Liker J.K 2004, s 150 
114 Liker J.K 2004, s 150-153 
115 Liker J.K & Meier D 2005, s 80-110 
116 Liker J.K 2004, s 104-105 
117 Pascal D 2002, s 69-74 
118 Liker J.K & Meier D 2005, s 80-110 
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5.2.4 Skapa standardiserade processer 
För många har ordet standardisering en dålig klang och de tänker på någon som övervakar 
deras minsta steg. Men det går även att se det på ett annat sätt. Standardisering är nämligen 
nyckeln till att skapa kontinuerliga prestationer. Utan kontinuerliga prestationer kan företaget 
inte skapa kontinuerliga förbättringar. Standardisering är en del i en pågående aktivitet av att 
identifiera problem, etablera effektiva metoder och definiera hur dessa metoder ska utföras. 
Standardiseringen utförs inte av människor, den drivs av människor. Standardisering är 
egentligen ett koncept som företaget måste ha i åtanke under hela sin transformation till Lean, 
speciellt vid varje tillfälle en metod utvecklas.119 
 
Målet med standardisering är att minska kostnaderna, men framförallt att reducera slöseri. 
Företaget vill producera en högkvalitativ produkt till lägsta möjliga kostnad.  Många företag 
har processer där slumpmässiga aktivteter och inkonsekventa metoder skapar slöseri. Som 
tidigare beskrivits är eliminering av variationer grunden för standardiserade processer. 
Strategier som används för att standardisera är att skapa en arbetsmetod som kan repeteras 
och som kan vara grunden till Kaizen, upprätta klart definierade förväntningar, utveckla 
processer som säkerställer kontinuitet för alla element; arbetsbehov, arbetsmetoder, material 
och maskineri. Det primära verktyget är standardiserade arbetsdokument. Dessa säger vem, 
vad, när och var ett arbete ska utföras.120 
 
Toyota har valt att ha en väldigt standardiserad organisation, där en ingenjör ska kunna gå in 
på vilken Toyota-fabrik som helst i världen och känna igen de i stort sett identiska 
processerna. Toyotas idé om standardisering stämmer väl överrens med Henry Ford:s 
perspektiv som skrevs 1926; ”dagens standardisering… är ett nödvändigt fundament som 
morgondagens förbättring baseras på”121. För Toyota är begreppet standardiserade 
arbetsuppgifter vidare än att bara skriva en lista som måste följas. Det finns en skillnad mellan 
Toyotas syn på hur en process standardiseras och många andra företags. Toyota menar att en 
process först måste standardiseras och bli stabil innan den kan förbättras.122 
 
Att använda sig av visuella kontroller är det viktigaste steget i utvecklingen av 
standardisering. Det handlar om att märka upp och ha så många beskrivningar uppsatta runt 
om i fabriken som möjligt. Det ska finnas märken var skräp ska slängas, var material ska stå 
etc. Det är omöjligt för medarbetarna att komma ihåg alla standards.123  
 

5.2.5 Utjämning av produktionsflödet 
Toyota Way är fullt av paradoxer, och en av de största är att lugnt och sakta ska slå fort och 
ojämnt. Istället för att hetsa mot deadlines är det bättre att hela tiden ha ett sakta och konstant 
flöde. Det handlar även om att ha en jämn fördelning av arbete. Hos Toyota kallas konceptet 
med utjämning Heijunka. Det handlar om att producera mindre satser för att på ett bättre sätt 
möta kundernas konsumtion. Eftersom kunderna inte har en konstant efterfrågan kan det 
uppstå många problem i värdekedjan. Ju mer efterfrågan ändras desto större lager måste 
finnas och utrustning kanske inte räcker till.124 
 
                                                 
119 Liker J.K & Meier D 2005, s 111-144 
120 Liker J.K & Meier D 2005, s 111-144 
121 Henry Ford 1926 
122 Liker J.K 2004, s 141-142 
123 Liker J.K & Meier D 2005, s 111-144 
124 Liker J.K 2004, s 116 
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5.2.6 Skapa en kultur som stannar för att lösa problem 
En stor anledning till varför Toyota har så bra kvalitet på sina produkter beror på principen att 
bygga in kvalitet i processerna. Beslutet att stanna produktionen och lösa problemen direkt 
när de uppstår är därför centralt. Att rätta till problemet direkt och förhindra att det uppstår 
igen ger bättre resultat på lång sikt. Som vi tidigare i uppsatsen har skrivit kallas detta för 
Jidoka och är en av pelarna i TPS-huset. Jidoka innebär även att företaget separerar 
människorna från maskinerna, eftersom maskinerna inte kan tänka och upptäcka fel.125 
 
För att kunna uppnå denna kvalitet, krävs att produktionslinjen ibland måste stoppas så att de 
anställda kan gå igenom problemet. På många företag ifrågasätts om inte produktionslinjen 
går 100 procent av tillverkningstiden, den ska helst aldrig stängas ner. På Toyota däremot 
ifrågasätts om produktionslinjen aldrig stängs ner, den får inte gå till 100 procent av 
tillgänglig tid.126 Ekvationen att Toyota inte använder sina maskiner till 100 procent och ändå 
är rankat som ett av de mest produktiva företagen i världen är såklart svår att förstå. Svaret 
ligger långt tillbaka i tiden, då Toyota lärde sig att genom att lösa kvalitetsproblem vid källan 
kunde företaget både spara tid och pengar nerströms. Genom att regelbundet lösa problem 
som kommer upp till ytan och stanna produktionslinjen, elimineras slöseriet att producera 
defekta produkter. Systemet Toyota använder sig av kallas andonsystemet.127 
 
Det gäller att skapa en miljö där medarbetarna tar ansvar och verkligen gör något om ett 
problem uppstår. Om det finns en kultur där det är viktigt med bra kvalitet, är inte steget långt 
till att upprätta ett system som gör att kvaliteten blir rätt från början. Toyota har utvecklat ett 
stort supportsystem som hjälper medarbetarna med verktyg och resurser för att kunna 
identifiera problem och lösa dem. Men att ändra en kultur är svårt, det är viktigt att förstå att 
det tar tid.128 För att kunna utnyttja Jidoka är det viktigt att förstå vad som är slöseri i en 
process. Finns det maskiner som behöver konstant underhåll? Skapar detta väntetider? Det 
krävs noga observeringar för att kunna förstå de verkliga förhållandena.129 
 
För att det hela ska fungera är det viktigt att bygga in inspektioner i alla arbeten, trots att det 
inte är någon värdeskapande aktivitet. Denna kontroll kan utföras på olika sätt, men ett par 
exempel kan vara att kolla varje inkommande bit efter defekter, kontrollera att det egna arbete 
är fritt från defekter eller att aldrig ge vidare ett defekt produkt till nästa process.130 
 
Genom att använda sig av olika ”poka yoke”-metoder kan en arbetare förhindra att misstag 
görs. ”Poka yoke” är ett sätt att tänka och utvärdera problem. Det baseras på filosofin att 
ingen gör fel med flit, men att fel av olika anledningar ändå uppstår. Enligt Toyota ska alla fel 
ses som ett fel i systemet eller metoden som har använts. Det gör att skulden flyttas från 
medarbetaren till systemet. När medarbetarna kan känns sig skuldfria är de fria att skapa mer 
effektiva system och verkligen lösa problemet, istället för att försöka försvara sig.131 
 

                                                 
125 Liker J.K & Meier D 2005, s 171-197 
126 Liker J.K 2004, s 129-130 
127 Liker J.K 2004, s 130 
128 Liker J K, Meier D 2005, s 171-197 
129 Liker J K, Meier D 2005, s 171-197 
130 Liker J K, Meier D 2005, s 171-197 
131 Liker J K, Meier D 2005, s 171-197 
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5.2.7 Tekniken måste överensstämma med medarbetarna och processerna 
Något som Toyota tycker är väldigt viktigt är att de inte får använda teknologi som ett 
substitut för att tänka. Många tar det ofta som att de undviker teknologi, men det handlar om 
att de ser på teknologin ur ett mer praktiskt perspektiv. Endast teknologi som ökar värdet får 
komma in i företaget, och det är då viktigt att den passar med processerna.132  
 
För att en ny teknologi ska kunna komma in i Toyota krävs att den blivit noggrant testad och 
utvärderad som bevis på att den kommer ge mervärde i företaget. Antingen gör de dessa tester 
själva, eller så låter de konkurrenter testa teknologierna för att sedan själva utvärdera om de 
ger mervärde i deras företag. Denna kritiska syn och användning av IT och teknik beror på 
den sårbarhet som det kan ge företaget. Trots detta är Toyota, liksom de flesta andra företag, 
tvunget att använda IT i sin verksamhet. Toyota ser IT som en teknologi och redskap som 
finns till för att hjälpa och ge support till människorna och processerna i företaget.133 
 
Börja alltid hos kunden och fundera på vad de vill ha och hur det går att öka värdet för dem. 
Det är även viktigt att ha alla 14 principer och dess filosofi i bakhuvudet vid en utvärdering av 
teknologin. Det är viktigt att de passar in i ett bredare system.134 
 

5.3 Medarbetarna och partners 
 
Ett av målen i filosofin är att vara en lärande organisation. Detta går inte att uppnå utan bra 
medarbetare och partners. Därför måste företaget ständigt utveckla sina ledare och 
medarbetare, samt ha ett bra samarbete med sina externa partners.135   
 

5.3.1 Utveckla ledare som lever systemet från toppen till botten 
Utan en bra ledare kommer ingen framgång. Det börjar högst upp, men de ultimata ledarna 
måste finnas på mellannivån för att ge support till de värdeskapande processerna. Inom 
Toyota är det varje gruppledares uppgift att utbilda och vara mentor till sin grupp.136 Som 
ledare är det viktigt att uppträda med ett föredöme inför sina medarbetare och leva efter 
företagets filosofi genom sättet han gör affärer. Ledaren måste förstå det dagliga arbetet i 
detalj, så att han kan lära ut om företagets filosofi.137  
 
Toyota har en historia där flera ledare har hittats inom företaget, vid rätt tillfälle, och har 
formgett det nästa steget i Toyotas evolution. De har funnits inom hela företaget, från design 
till fabriken, från försäljning till produktutveckling. Anledningen till att Toyota främst hittar 
ledare inom företaget beror på kulturen, en ledare måste leva och genomgående förstå 
företaget, dess kultur och filosofi. Ledare som kommer utifrån har en tendens att vilja 
förändra kulturen inom företaget, och kommer därför inte få samma lojalitet från 
medarbetarna eftersom de inte inger samma trygghet att luta sig mot.138 
 

                                                 
132 Liker J K, Meier D 2005, s 198-216 
133 Liker J.K 2004, s 160-161 
134 Liker J K, Meier D 2005, s 198-216 
135 Liker J.K 2004, s 170 
136 Liker J.K & Meier D 2005, s 219-241 
137 Liker J.K 2004, s 39 
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För en produktionschef är dagen uppdelad i tre delar. Dagen börjar med att förbereda och 
starta upp produktionen, de måste se till att allt människor, maskiner och material är redo. 
Nästa fas innehåller aktiviteter och ansvar som ska utföras under produktionen och den sista 
fasen innebär att avsluta produktionen. Produktionschefen måste börja minst en halvtimme 
innan produktionen startar, och det är viktigt att han föregår med gott exempel när det gäller 
snabbhet, deltagande och åtagande. Innan de andra kommer ska produktionschefen planera 
dagens tillverkning och förbereda så att produktionspersonalen kan starta sitt arbete direkt när 
de kommer. Om inte allting är förberett kommer företaget aldrig att uppnå ett kontinuerligt 
flöde. Under dagen ska sedan produktionschefen assistera och se till att produktionen flyter 
på. Han har även till uppgift att se om det behövs mer personal eller om det finns 
överkapacitet i produktionen.139 
 

5.3.2 Utveckla exceptionella medarbetare 
För att kunna få ut något från medarbetarna måste företaget investera i dem. Det är viktigt att 
medarbetarna utbildas och utvecklas. Medarbetarna kommer aldrig att vara bra om inte chefen 
tror på dem. En bra chef ger bra medarbetare. De flesta människor har ungefär samma 
grundbehov och för att skapa exceptionella medarbetare krävs det mer än höga löner och 
förmåner. Precis som med allt annat inom Toyota Way så börjar allt med sättet att tänka.140 
 
Att anställa rätt personer från början kommer såklart att underlätta hela processen. Det gäller 
att välja personer som passar in i kulturen och företagets behov. Men eftersom de flesta 
företagen som ska implementera Lean redan har sina anställda så är det viktigare att lära hur 
de ska hantera sin befintliga personal. Men både när det gäller nya medarbetare och vid en 
övergång så ska företaget följa vissa steg för att göra implementeringen så bra som möjligt.141 
 
1. Jobbinstruktionsträning 
De flesta företag har en alldeles för dålig träning för sina medarbetare. Det måste finnas en 
utbildare som ska lära ut specifika krav för hur medarbetaren ska utföra sitt arbete. Träningen 
måste ha en hög prioritet och det är viktigt att den som ska utbilda har gått en utbildning i 
metoden. Träningen tar tid, vilket de flesta företag inte har. Men på lång sikt kommer det att 
ge fördelar. Träningen är uppdelad i fyra steg, där det första steget är att bryta ner jobbet, 
sedan ska operationen presenteras, det tredje steget är att låta studenten testa själv och 
slutligen ska de få ett jobb och support. Det är viktigt att förklara vad, hur och varför ett visst 
moment utförs när operationen presenteras. Följande steg blir att den nyanställde själv får 
testa momentet och sedan förklara hur och varför momentet utförs som det gör. Det gör att 
utbildaren ser att den nyanställde verkligen förstår arbetsuppgiften.142  
 
2. Skapa en träningsplan 
Det är viktigt att förstå företagets behov, kunna använda de resurser som finns tillgängliga 
och planera för framtiden. Det är viktigt att skapa en träningsplan för alla medarbetare och 
hålla kolla på deras kunskaper. Genom att använda sig av schema som visar alla anställda, de 
olika processerna som finns i företaget och sedan vad de olika anställda har för kunskaper kan 
företaget hålla koll på deras kunskaper. Det gäller att se vad företaget behöver för kunskaper 
och sedan göra utbildningsplaner för de olika anställda för att möta dessa.143  

                                                 
139 Liker J.K & Meier D 2005, s 219-241 
140 Liker J.K & Meier D 2005, s 242-269 
141 Liker J.K & Meier D 2005, s 242-269 
142 Liker J.K & Meier D 2005, s 242-269 
143 Liker J.K & Meier D 2005, s 242-269 
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3. Skapa en långsiktighet bland medarbetarna 
Arbete som görs dagligen kan lätt förlora sin spänning efter ett tag, särskilt om arbetet innebär 
repetition av samma arbetsmoment och inte kräver så mycket skicklighet. För att få 
medarbetarna att ha kvar sitt engagemang till arbetet måste de få mer än sin lön. Det måste 
därför finnas ytterliggare möjligheter för de anställda att använda sin kreativitet och utveckla 
sina förmågor. Toyota gör massor av investeringar i sin personal, de har bland annat många 
utbildningar de anställda kan få gå, de har egna träningsanläggningar, och de uppmuntras att 
delta i olika program och aktiviteter. De olika aktiviteterna kan vara kvalitets cirklar, 
ledarskaps utbildningar och olika sorters Kaizen övningar.144  
 
En annan viktig komponent hos Toyota är teamen. Teamwork koordinerar arbetet, motiverar 
och lär ut till varandra, men det är individerna bakom teamen som är viktiga. Hos Toyota har 
en bra balans skapats mellan individuellt arbete och grupparbete.145 Det är viktigt att 
medarbetarna och teamen tränas att arbeta och agera inom företagets filosofi och på så sätt 
uppnå målen. För att en stark kultur ska kunna upprätthållas i företaget krävs en kontinuerlig 
träning för individerna och teamen.146 
 

5.3.3 Utveckla leverantörer och partners som en förlängning av företaget 
När Toyota startade sin verksamhet förstod ledningen att företaget behövde en hållbar 
leverantör till alla de komponenter som Toyota själva inte kunde producera på grund av ett 
lågt kapital och lite utrustning. De hade heller inte möjlighet att beställa stora volymer 
eftersom de vissa dagar inte producerade en enda bil, och därför behövde leverantörerna även 
vara pålitliga. En sak kunde Toyota ge sina leverantörer, en möjlighet att växa och utvecklas 
tillsammans med Toyota. På så sätt har inte bara medarbetare på insidan blivit en del av 
Toyota, även utomstående leverantörer blev en del av företagets familj.147 
 
Anledningen till att de ser långsiktiga relationer som viktiga är främst kvaliteten. De vill även 
kunna vara nära sina leverantörer så att de själva kan se hur produktionen går till och se att de 
har samma kultur när det gäller problemlösning. Toyota nöjer sig inte med att hitta 
leverantörer som bygger delar, de vill ha ett partnerskap som består av komplexa system, 
kontroller och kultur.148  
 
När Toyota letar nya leverantörer synas de noga, och till en början görs endast små 
beställningar. Leverantörerna måste först visa sig pålitliga och att de har åtagande gentemot 
Toyotas höga standard. När leverantören väl visat sitt åtagande mot Toyota, är de en del av 
familjen och får lära sig om Toyota Way. Är de väl på insidan sparkas de inte ut så lätt.149 
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5.4 Problemlösning 
 
I många företag ses problem som något dåligt, ett misslyckande. Inom Toyota försöker de se 
problem som en möjlighet att utvecklas och lära något nytt. Genom att lära de anställda att bli 
problemlösare och leta problem, klarar Toyota av att lösa problem dagligen och på så sätt bli 
mer effektiva. Mer komplicerade problem löses självklart på högre nivå i företaget, till 
exempel av cheferna eller ledningen. Problem inom Toyota löses genom olika steg, där flödet 
mellan varje steg ska flyta bra.150 De fem stegen är:  
 
1. Utveckla en djup förståelse för situationen och fastställ problemet  
2. Gör en grundlig orsaksanalys 
3. Fundera ut alternativa lösningar 
4. Implementeringsfasen: Plan-Do-Check-Act (PDCA) 
5. Reflektera och lär från processen 
 
För att ens kunna börja lösa ett problem, måste alla vara med på att det verkligen är ett 
problem. För att verkligen förstå en situation krävs att individen själv undersöker problemet 
med egna ögon. Det spelar ingen roll om det är en mekaniker eller verkställande direktören 
som undersöker ett problem nere i fabriken. Att en chef kommer till styrelsemötet med oljiga 
händer är således ingen ovanlighet. Metoden som Toyota använder kallas Genchi Genbutsu. 
Genchi kan översättas till faktisk lokalisering, och Genbutsu betyder faktiskt material eller 
produkter. Metoden kan sammanfattningsvis menas med att gå till den faktiska platsen för att 
se den faktiska situationen för att förstå. En annan term som används i detta sammanhang och 
som har blivit mer populär är Gemba. Begreppet innebär i stort sätt samma sak som Genchi 
Genbutsu, men refererar främst till den faktiska platsen.151 
 
När alla är medvetna om att det finns ett problem, blir steg två att göra en orsaksanalys för att 
få fram den verkliga orsaken till att problemet har uppstått. Det är inte alltid lätt att komma på 
vad det riktiga problemet är. Ofta kan en mer subjektiv syn användas, vilket inte är det riktiga 
problemet. Problem är ofta en kedja som påverkar varandra.152  
 
När orsaksanalysen görs följer Toyota ett antal olika principer för att få en så 
verklighetsförankrad analys som möjligt. Dessa är: 
 
� Analysen får inte ha några förutfattade meningar för problemet, detta kan göra att 

lösningen endast ger ett dåligt resultat.  
� Följ alltid Genchi Genbutsu för att hitta problemets källa. Var inte beroende av andra att 

hitta problemet.  
� Ett problem har ofta många olika orsaker, och därför måste en omfattande analys göras.  
� Om det finns ett antal olika orsaker till problemet, få fram den viktigaste orsaken. 
� Analysens mål är att identifiera problemet som problemlösaren kan lösa. På så sätt ska 

han inte kunna skjuta över problemet på andra.  
� En grundlig analys ska kunna komma fram till ett korrekt, lösande agerande.  
� Analysen ska innehålla faktabaserad data, så att ett exakt resultat ska kunna fastställas.  

                                                 
150 Liker J.K & Meier D 2005, s 320 
151 Liker J.K 2004, s 224 
152 Liker J.K & Meier D 2005, s 323-337 
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� Analysera tills det finns en säkerhet att det verkliga problemet har hittats. Använd 
metoden ”5 Varför”. Verktyget går till som så att personen frågar sig själv varför fem 
gånger och på så sätt identifierar orsaken till problemet.153 

 
Problem  Åtgärd 
Oljepöl på golvet  Torka upp 
Varför? 
Maskinen läcker olja  Laga maskinen 
Varför? 
Packningen är sönder  Byt packning 
Varför? 
Vi köpte undermåliga packningar  Ändra specifikationen 
Varför? 
Vi gick efter priset  Ändra inköpspolicyn 
Varför? 
Inköparna premieras för kortsiktiga besparingar  Ändra sättet att värdera inköparna154 
 
Nästa steg blir att fundera ut alternativa lösningar. Samtidigt som det ofta finns flera olika 
orsaker till ett problem, finns det ett antal olika sätt att lösa problemet på. Därför är det viktigt 
att problemlösaren är kreativ. Det finns dock en process som problemlösaren ska gå igenom: 
 

1. Fundera igenom i stora drag alla möjliga lösningar. Det finns ingå dåliga lösningar 
under brainstorming-processen.  

2. Begränsa listan genom att eliminera alla lösningar som är opraktiska eller kombinera 
liknande delar. 

3. Utvärdera efter graden av enkelhet, kostnad, kontroll och möjligheten att 
implementera snabbt.  

4. Utveckla samstämmighet på den/de förslagna lösningarna. 
5. Testa idéer för att se effektiviteten. 
6. Välj ut den bästa lösningen.155  

 
När den slutliga lösningen på problemet valts ut är det tid att börja med det fjärde steget, 
nämligen implementeringsfasen. Många företag hoppar dock över en väsentlig del eller tar 
denna del åtminstone inte på så stort allvar; planeringen.156 När många företag lägger ner en 
fjärdedels tid på planering och resten av tiden åt genomförande, lägger Toyota ner tre 
fjärdedelar åt planering och resten åt att genomföra projektet. Genom att arbeta på detta sätt, 
hoppas Toyota att olika sorters problem ska vara lösta innan de uppstår. Används det andra 
sättet dyker de flesta problemen upp under genomförandets gång. Det är viktigt att gå igenom 
alla detaljer och vem som är ansvarig för processen. När planeringen är klar kan själva 
genomförandet börja. Det är då självklart viktigt att alla aspekter ska vara studerade och inga 
överraskningar ska uppstå. När nu lösningen har satts i verket, kan en kontroll göras av hur 
det fungerar. Det här steget är inte lika viktigt om lösningsalternativet testades i tidigare steg, 
innan det valdes. Annars är det viktigt att gå igenom resultatet. 157  
 

                                                 
153 Liker J.K & Meier D 2005, s 341-355 
154 Lotsander D 2007/2008 
155 Liker J.K & Meier D 2005, s 356-363 
156 Liker J.K & Meier D 2005, s 364-375 
157 Liker J.K 2004, s 237-238 
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Den slutliga fasen är själva agerandet, och kan delas in i två delar. Dels är det viktigt att göra 
nödvändiga justeringar till lösningen och action-planen. Hela problemlösningsprocessen 
handlar ju om att utveckla en hypotes, mäta resultat, justera hypotesen, testa igen och så 
vidare. Den andra delen är att identifiera framtida steg företaget vill göra med processen.158  
 
Det sista steget handlar om att det är viktigt att reflektera och lära sig utav processen. 
Marknaderna idag kännetecknas av innovation, flexibilitet och anpassning. Det är inte många 
företag som klarar av de stora kraven som ställs, och för att kunna stanna kvar på marknaden 
krävs ett existentiellt attribut; förmågan att lära.159 
 
Toyota använder inte kortsiktiga lösningar på problem och system, eller lösningar som endast 
ger kortsiktigt finansiellt resultat. Toyota gör noggranna övervägningar innan de investerar i 
system av människor, teknologi och processer. Som tidigare beskrivits kan en process inte 
förbättras förrän den är stabil och standardiserad, eftersom det är först då som slöseri kan 
elimineras och det går att lära från förbättringsåtgärderna. För en organisation fungerar det på 
samma sätt; det krävs stabilitet i personalstyrkan innan organisationen kan bli lärande. 
Lärande i detta sammanhang innebär kapaciteten att bygga vidare på kunskapen och röra sig 
framåt istället för att uppfinna hjulet igen med ny personal.160 
 

                                                 
158 Liker J.K & Meier D 2005, s 364-375 
159 Liker J.K 2004, s 251 
160 Liker J.K 2004, s 252 
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6 PMC AB 
 
Kapitlet börjar med en övergripande beskrivning av företaget för att sedan fördjupa sig i hur 
PMC arbetar idag utifrån de fyra stora huvudområdena; Filosofin, Processerna, 
Medarbetare och partners samt Problemlösning. Hela kapitlet utgår från intervjuer med de 
anställda på företaget samt våra egna observationer. 
 

6.1 Övergripande beskrivning161 

PMC AB grundades år 1999 och företaget är beläget i Veddesta, Stockholm. Företaget 
affärsidé är att tillgodose den svenska tillverkningsindustrins behov av stansade detaljer i 
mjuka material genom hög kompetens och service. Se PMCs organisationsschema i figur 5. 

 

      Figur 5. Organisationsschema 
      Källa: Egen bearbetning 
 
Personal 
Personalen består idag av fjorton heltidsanställda, en halvtidsanställd och ett antal 
extraarbetare som jobbar vid behov.  
 
Den administrativa delen består av fem anställda. VD har hand om den övergripande 
styrningen av företaget, prissättning och de befintliga kunder som finns i företaget. Företaget 
ha en säljare som har hand om marknaden och att skapa nya kundkontakter. 
Produktionschefens ansvar är att se till att allt fungerar i produktionen. Den ekonomiansvariga 
sköter ekonomi och löner i företaget, och koordinatorn har hand om flera olika saker, till 
exempel fakturering, leveranser, inköp etc.  
  
I produktionen finns tio anställda. För att arbeta ute i produktionen krävs ingen utbildning, 
men däremot ställs två krav på de anställda; tålamod och att de behärskar svenska språket 
eftersom de ska kunna förstå komplicerade instruktioner.  
 
Konkurrenter 
Eftersom företaget bara utgör en procent av hela marknaden är de väldigt små. De större 
konkurrenterna utgör ungefär tio procent vardera. För att komma in på marknaden för 
stansning av mjuka material krävs en hel del kunskap och kundkontakter.  

                                                 
161 Intervju VD 

VD/Marknad 
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Kunder 
PMC är ett företag inom industribranschen, som inte vänder sig till privatpersoner utan till 
andra företag. Dessa företag finns främst inom verksamhetsområdena verkstad, 
monteringsindustri, VVS, elektronik och byggnadsindustri samt jordbruk. Ett fåtal kunder är 
lokaliserade i Stockholm, resten är spridda nationellt och det finns även ett par kunder i 
utlandet. Sammanlagt finns cirka två hundra kunder, och storleken bland kunderna varierar 
kraftigt.  
 
Flera av PMCs kunder arbetar idag efter Lean production-konceptet. Vissa av dessa kräver att 
deras leverantörer också ska arbeta efter Lean. PMC håller just nu på att starta ett nytt 
samarbete med en stor kund och för att få denna kund krävs att PMC börjar arbeta efter Lean. 
 
Produkter 
PMC stansar packningar från plana material med en enkel teknik som kan liknas vid 
användning av en pepparkaksform för att ta ut en figur. Produkterna som i första hand 
tillverkas är packningar, tätningar och musmattor, i material som till exempel skumplaster, 
gummi, högtrycksplattor, cellgummi och andra stansbara material.  
 
Företaget säljer inga standardprodukter. All tillverkning är kundanpassad; det är kunden som 
kommer med en ritning på produkten de vill få fram. Det är sedan marknadsansvarig som 
utifrån företagets resurser beslutar om tillverkning ska ske och sätter ett pris. Ibland är 
företaget även involverat i produktutvecklingsprocessen som sker i samverkan med kunden.  
 
Det finns stora säsongsvariationer gällande produktionen. På hösten är det stor efterfrågan på 
isolering till bland annat värmepumpar. Då dessa främst säljs på hösten och vintern, väljer 
företaget att tillverka andra produkter, såsom till exempel musmattor, på våren. Eftersom 
produktionen av packningar till värmepumpar under hösten kräver mycket arbete, har man 
fler säsongsanställda under denna period. Strävan är att få så jämn omsättning som möjligt 
under året, men trots detta är omsättningen oftast högre under hösten. 
 
Leverantörer 
PMC har flera olika leverantörer inom bland annat områdena gummi, cellgummi, plaster, tejp 
och verktyg. Eftersom kunderna oftast kommit långt i sin produktutveckling när order sker, 
har de redan klara önskemål och krav på vilket material produkten ska bestå av. Därför styr 
oftast kunderna vilken leverantör företaget ska beställa från.  
 
ISO-certifiering 
PMC är ISO-certifierat, dels en certifiering gällande kvalitet (ISO 9001:2000), dels en 
certifiering gällande miljö (ISO 14001:2004). Dessa har företaget genomgått främst av 
affärsmässiga skäl, eftersom en certifiering ses som en investering i företaget och varumärket 
kan förstärkas.  
 
Den hårdnade konkurrensen innebär att allt fler intressenter ställer krav på att ett företag ska 
kunna visa upp ett certifierat ledningssystem. En certifiering innebär att en behörig tredje part, 
ett så kallat ackrediterat certifieringsorgan, granskar och godkänner att ledningssystemet 
uppfyller de krav på struktur i verksamheten som standarden kräver. För PMCs del så innebär 
certifieringen att en rad rutiner gåtts igenom och ska genomföras. Certifieringen har även 
inneburit att ansvars- och befogenhetsfördelningen har blivit klarare.  
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6.2 Hur arbetar de idag? 
 
För att kunna analysera och komma fram till hur en implementering ska gå till måste vi gå 
igenom hur PMC ser ut idag utifrån de fyra stora huvudområden som Toyota Way består av. 
 

6.2.1 Filosofin – Långsiktigt tänkande 
Filosofin handlar om att företaget måste sätta upp långsiktiga mål och se till att det finns 
uppföljningar på dessa. Det är även viktigt att dessa mål stämmer med företagets syfte och 
vision. 
 
I dagens läge så finns inga tydligt kommunicerade mål. Ägarna har långsiktiga strategiska 
planer för att öka omsättning och vinst, men det finns inga mål som är kommunicerade tydligt 
med personalen. De senaste åren har PMC gjort stora investeringar i egna lokaler, maskiner 
samt anställt en säljare.162 
 
Genom att PMC är ISO-certifierade finns det miljö och kvalitetsmål. En ISO-certifiering 
innebär att det finns väldigt mycket regler som företaget är tvungna att följa för att få vara 
certifierade. De kan till exempel handla om att deras leverantörer måste följa vissa krav och 
att det ska finnas beskrivningar av hur företaget fungerar och hur de arbetar. Problemet är att 
dessa beskrivningar är väldigt vaga, vilket skapar utrymme för feltolkningar.163 
 
I och med ISO-certifieringen finns flera miljö- och kvalitetsmål uppsatta. Först finns fyra 
övergripande mål som måste uppfyllas för att de ska få vara certifierade, utöver dessa finns 
dessutom sex mer detaljerade mål som PMC satt upp tillsammans med ISO-gruppen. De två 
första detaljerade målen gäller kvalitet, medan resterande fyra gäller miljön.164 
 
Övergripande mål: 
� De skall undvika ämnen från jordskorpan 
� De skall undvika ämnen som naturen inte kan bryta ner 
� De skall vara rädda om naturen 
� De skall använda naturens resurser på ett effektivt och rättvist sätt.165 

 
Detaljerade mål: 
� Senast maj 2008 ska de införa PMC Way och arbeta efter detta 
� Under 2008 ska de redovisa lägre nyckeltal för reklamationer än 2007 
� Innan 2008 är slut ska en utbildning hållas för personalen för att förbättra deras 

kännedom gällande materialen de hanterar i produktionen 
� En utbildning i brand ska arrangeras under 2008 
� De ska sänka värmeförbrukningen under 2008 jämfört med 2007 
� I förhållande till omsättning ska de minska elförbrukningen jämfört med 2007.166 

 
 
 

                                                 
162 Egna observationer 
163 Intervju VD 
164 Intervju VD 
165 Intervju VD 
166 Intervju VD 
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På frågan vilket syfte PMC har med sin tillverkning hänvisades vi till företagets affärsidé som 
är; Tillgodose den svenska tillverkningsindustrins behov av stansade detaljer i mjuka material 
genom hög kompetens och hög service. Eftersom PMC är ett litet företag så är det väldigt 
viktigt att de är flexibla och att de på ett smidigt sätt kan ge kunden vad den vill ha. För att 
uppnå detta krävs att det finns en hög kompetens och service på företaget.167 
 
Genom diskussioner med VD på PMC så framkommer flera mål som idag inte är tydligt 
kommunicerade i företaget. Ett av dessa är att införa PMC Way och genom det kunna bli mer 
produktiva och effektiva. Ett annat internt mål är att de vill försöka utveckla sin personal och 
försöka få dem att bli skickligare ute i produktionen.168 
 
Självklart är ett mål även att gå med vinst och att öka sin omsättning, och detta mål tar sin 
utformning i att de om fem år vill vara ett gasellföretag. Ett gasellföretag är ett företag som 
har en omsättning på över tio mkr, minst tio anställda, ökat sin omsättning tre år i rad, haft 
positivt resultat i minst fyra sammanhängande år och de ska ha vuxit väsentligt.169  
 
PMC har även en vision att de ska bli marknadsledande på konfektionerade detaljer av 
kondenscellgummi.170 
 

6.2.2 Tillverkningsprocessen 
För att kunna förstå tillverkningsprocessen ges först en ingående beskrivning av hur den går 
till. Efter beskrivningen tar vi sedan upp de problem som vi och de anställda på företaget 
upplever, och till sist beskriver vi de icke värdeskapande aktiviteterna som de anställda 
upplever finns på företaget. 
 
Tillverkningsprocessens delar 
PMCs tillverkningsprocess kan brytas ner i ett antal mindre processer; order, planering, 
förarbete, förberedelse, stansning, efterarbete och till sist leverans. Var och en av dessa består 
av olika moment, och för att kunna förstå hela processen måste vi beskriva dessa så ingående 
som möjligt. Se PMCs tillverkningsprocess i figur 6.171 

 
Orderprocessen handlar om vad som händer inne på kontoret, från det att en kundorder har 
tagits emot till att den kommer till produktionschefen. Det hela börjar med en förfrågan från 
kunden på en artikel. PMC gör alla produkter utifrån kundens behov och produkter är därför 
helt olika beroende på vad kunden efterfrågar. I förfrågan finns oftast en ritning eller mått på 
hur produkten önskas se ut. Ett pris beräknas utifrån tidsåtgång, materialåtgång samt 
verktygskostnad, och sedan skickas en offert till kunden.172  

                                                 
167 Egna observationer 
168 Intervju VD 
169 Intervju VD 
170 Intervju VD 
171 Egna observationer 
172 Intervju koordinator 
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Figur 6. Tillverkningsprocessen. 
Källa: Egen bearbetning. 
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När själva ordern kommer tittar de först om ett nytt verktyg behöver köpas in eller om 
produkten tidigare har tillverkas så att det redan finns ett verktyg. Om ett verktyg redan finns 
kontrolleras det att verktyget stämmer med den beställda produkten så att inga 
ritningsrevisioner har gjorts. Nästa steg är att kontrollera om material finns hemma eller om 
det måste köpas in. Utifrån hur lång tid det tar att få material och produktionstiden sätts sedan 
ett leveransdatum. När detta är gjort bekräftas ordern genom en orderbekräftelse och sedan 
skapas en tillverkningsorder som släpps för planering.173 
 
När produktionschefen mottagit en order ska han göra en planering på när den ska tillverkas 
samt vem av stansoperatörerna som ska tillverka den. Det första han gör är att kontrollera om 
artiklarna behöver tejpas eller inte. Om artikeln ska tejpas pratar han med tejpansvarig, 
alternativt skriver han en tejporder och lägger i den tejpansvarigas fack. Om något annat 
förarbete behövs talar han med den person som han kan ta hjälp av för att förbereda till 
exempel remsor eller att plocka fram material och verktyg till de personer som själva inte kan 
detta. Vissa personer kan göra jobben från början till slut, andra inte. Det finns väldigt 
varierande kunskaper i produktionen vilket skapar problem vid planeringen, eftersom någon 
måste hjälpa dem som inte klarar av att till exempel kapa eller hitta material. När han planerar 
order ser han mer till vilken person han tror klarar jobbet än till vilken maskin som jobbet ska 
göras i. Dock är det så att om en medarbetare kan en maskin så kan han alla jobb i den 
maskinen.174  
 
De flesta produkter ska ha en dubbelhäftande tejp på ena sidan för att den ska kunna monteras 
lättare och ibland behöver materialet dessutom kapas för att det ska gå lättare att stansa. Ute i 
produktionen finns det en person som är ansvarig över tejpningen, vilket görs i en laminator. 
Vid tejpningen tas rullar från lagret och hängs upp i maskinen för att de sedan ska rullas upp 
på andra sidan med tejp på ena sidan. Rullarna med tejp ställs sen bredvid maskinen tills 
någon av stanspersonalen ska börja tillverkningen. Den ansvariga för tejpningen vet vad han 
ska tejpa genom att produktionschefen ger honom en tejporder eller att en order läggs i hans 
fack som finns ute i produktionen. På ordern står vilket material, mängden material samt 
vilken tejp som ska användas. Om kapning behövs bör detta vara angivet på 
ritningsunderlaget och där ska även måttet på remsorna stå. Hur mycket material som skall 
användas kontrollerar produktionschefen på ordern, och anger detta på 
tillverkningsunderlaget.175  
 
Nästa underprocess är förberedelsen och den börjar när respektive stansoperatör hämtar en 
order från sitt fack. På orden står vilken artikel som ska tillverkas, antalet som ska tillverkas, 
vilket material som ska användas, leveransdatum etc. På baksidan av orden finns ett 
tillverkningsunderlag där olika information kan skrivas. Till exempel kan det där stå hur 
mycket material som ska användas och om stansoperatören ska använda spill eller nytt 
material. Det första stansoperatören ska göra när han mottagit en order är att hämta 
ritningspärmen för att se hur artikeln ser ut. Pärmar med ritningar finns ute i produktionen och 
är uppdelade på ett antal pärmar. När stansoperatören plockat fram ritningen ska han se vilket 
verktyg han ska använda och utifrån hur stor artikeln är på ritningen så vet han var han ska 
hämta verktyget. När verktyget är hämtat ska han mäta och jämföra med ritningen för att se 
att det stämmer. När detta är gjort ska han utifrån vad som står på ordern hämta materialet, 
antingen rullar, skurna ark eller spillmaterial.176  

                                                 
173 Intervju produktionsansvarig 
174 Intervju produktionsansvarig 
175 Intervju produktionsansvarig 
176 Intervju produktionsansvarig 
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När stansoperatören har förberett sitt arbete är det dags för nästa process, nämligen själva 
stansningen. I fabriken finns tolv större maskiner samt några mindre och flera fungerar på helt 
olika sätt, men grunden är att man lägger verktyg och material i maskinen, trycker på två 
knappar så att maskinhuvudet åker ner mot verktyget och stansar fram en packning. Olika 
verktyg tillverkar olika många bitar i taget och det är här viktigt att stansoperatören hela tiden 
är medvetna om antalet. Ett sätt de använder sig av är att om verktyget till exempel ger fem 
bitar för varje stansning så läggs de fem bitarna i högar och när stansoperatörn sedan fått fem 
stycken fem-högar gör han en hög med 25 stycken. På det sättet kan han lätt veta antalet utan 
att behöva räkna om efteråt.177  
 
Det är väldigt viktigt att hela tiden tänka på att stansa så snålt som möjligt, det vill säga att de 
ska använda så lite material som möjligt. Då bitarna kan se ut på alla möjliga sätt måste de 
vridas och vändas för att hitta det optimala sättet att stansa. Under denna process ska det göras 
flera kontroller för att säkerställa att bitarna blir rätt enligt ritningen. Den första kontrollen ska 
göras på den första biten som stansas, beroende på hur stor tillverkningsserien är ska ett antal 
kontroller göras under tillverkningen och den sista ska göras på den sista biten som tillverkas. 
Kontrollen innebär att stansoperatören mäter biten och jämför med ritningen.178 
 
När alla bitar är stansade kommer efterarbetet. Här handlar det om att alla bitar ska packas ner 
i kartonger, vägas och märkas. Det är även viktigt att stansoperatören skriver på ordern exakt 
hur många bitar han har tillverkat och hur många bitar som ligger i varje kartong. Vilken 
kartong som ska användas beror på antalet bitar och det får stansoperatörn själva anpassa. När 
bitarna är nerpackade i en kartong ska kartongen vägas och märkas upp med en etikett. Vikten 
och vilken kartong som har använts ska skrivas på baksidan av orden. En person i 
produktionen ansvarar för att etiketter sätts på kartongen. En viktig del i efterarbetet är att allt 
material och spill som blivit över ska plockas bort och läggas på sin rätta plats. Kartongen 
med den färdiga artikeln ska sedan ställas i färdigvarulagret.179 
 
Den sista underprocessen är leveransen. En av stanspersonalen jobbar halvtid som 
stansoperatör och halvtid som leveransansvarig. Hans ansvar är då att packa ihop de olika 
leveranserna som kan bestå av flera order och kartonger. Ibland ska det packas på pall med 
plast och spännband, ibland skickas löskollin. Det är viktigt att han räknar att allt som står på 
ordern finns med och att allt är packat i rätt tid. Leveranser bokas oftast senast klockan 13.00 
vilket gör att allt måste packas på förmiddagen. När en leverans är packad ska följesedlar och 
frakthandlingar skrivas och sättas på godset. För att frakthandlingar ska kunna skrivas behövs 
vikten och den fås genom att summera den vikt som stanspersonalen skrivit vid 
tillverkningen. Idag är det koordinatorn som ansvara för att skriva följesedlar och 
frakthandlingar.180 
 
Problem och avvikelser i processerna 
Genom intervjuer med stanspersonal, produktionschef och VD samt genom egna 
observationer har vi upptäckt att det finns problem i och avvikelser från de ovan nämnda 
processerna.  
 
 

                                                 
177 Intervju produktionsansvarig 
178 Intervju produktionsansvarig 
179 Intervju produktionsansvarig 
180 Intervju produktionsansvarig 
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När det gäller orderprocessen fanns det inga problem enligt personalen. Genom ISO-
certifieringen finns det mycket regler för hur denna process ska utformas och de var alla 
överens om att det fungerade bra. Det enda som kan tilläggas är att det ibland kan sättas lite 
för korta leveransdatum då kunderna ofta ringer och ”måste” få en snabb leverans. De korta 
leveransdatumen förstör planeringen och stör produktionspersonalen då de får bryta sina jobb 
för ett annat.181 
 
I planeringsprocessen kände alla att det fanns brister, mest på grund av att produktionschefen 
ägnar alldeles för lite tid till denna viktiga process, men även på grund av att det inte riktigt 
finns något bra system för hur orderna ska planeras. Den dåliga planeringen gör att 
produktionspersonalen kan bli tvungna att byta mellan jobb då det kan komma order som är 
viktigare eller som de har blivit bråttom med för att den har varit felplanerad. Den dåliga 
planeringen gör även att produktionsansvarig ibland måste stansa då vissa jobb är bråttom att 
genomföra. När det gäller planering av jobb kan det vara svårt att låta personalen göra ett 
”långjobb” färdigt innan nästa jobb tar vid. Ett stort problem är att det inte finns några 
tidsstudier för hur lång tid en order tar att tillverka, vilket skapar stora problem i 
planeringen.182 
 
Nästa process är tejpning och kapning. Problem personalen kände där vara att det ibland står 
massor av färdigtejpade rullar ute på produktionsgolvet, vilket skapar väldigt dålig 
framkomlighet. Ett annat problem som kunde uppstå här var att det inte tejpades rätt mängd 
material, vilket kan bero på att det inte stått rätt materialmängd på ordern. Själva processen 
med tejpning verkade annars fungera tillfredsställande.183 
 
I förberedelseprocessen fanns flera problem; 

� Det kan förekomma att produktionspersonalen hoppar över steget att hämta ritningen. 
Detta innebär ofta att det kommer att ta mycket längre tid för dem att hämta verktyget, 
eftersom de inte vet hur artikeln ser ut och att de inte kan vara säkra på att biten de sen 
producerar blir rätt.  

� Ett problem för de som hämtar ritningen är att pärmarna kan vara svåra att hitta då det 
sitter många ritningar i varje pärm och det kan finnas någon annan i personalen som 
har pärmen.  

� Det kan vara svårt att tyda ritningarna. 
� Alla artiklar sitter inte i pärmarna, det finns olika ”specialfall”. 
� Verktygen är svåra att hitta. 
� Personalen vet inte alltid vilken maskin de ska tillverka artikeln i. 
� Det är svårt att veta vilket material som ska användas då ordern är otydlig. 
� Personalen vet inte alltid om spill eller friskt material ska användas. 
� Det kan ta tid att hitta rätt material.184 

 
När själva stansningen börjar kan det vara svårt för personalen att veta hur de ska stansa 
artikeln på bästa sätt för att få ut så mycket på så lite material som möjligt. Det vet inte alltid 
heller hur mycket material som det är tänkt att det ska gå åt till artikeln. Ytterliggare problem 
som uppmärksammades var att personalen inte vet hur lång tid det är meningen att jobbet ska 
ta. Ofta slarvades det även med att göra alla kontrollerna för att säkerställa rätt kvalitet.185 

                                                 
181 Egna observationer samt intervju samtliga anställda PMC  
182 Egna observationer samt intervju samtliga anställda PMC  
183 Egna observationer samt intervju samtliga anställda PMC  
184 Egna observationer samt intervju samtliga anställda PMC  
185 Egna observationer samt intervju samtliga anställda PMC  
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Efter stansningen ska artikeln packas och ett problem där var att personalen inte alltid vet 
vilken kartong som ska användas och hur bitarna ska packas, det vill säga hur många bitar 
som ska finnas i varje kartong eller om det ska finnas fler artiklar i samma kartong. Det kan ta 
lång tid att hitta rätt kartong. Det slarvas även med att skriva på orden vilken kartong de 
använt och vikten på den. Även undanplockningen av verktyg, material och andra saker som 
använts under tillverkningen fungerar inte enligt angivna anvisningar. Personalen får ingen 
information om vilket spill som ska slängas och vilket som ska sparas vilket gör det svårt för 
dem att veta vad de ska göra med spillmaterialet.186 
 
Den sista underprocessen är leveransen, och problem som uppmärksammades där är 
följdeffekter från tidigare processer. Då stanspersonalen inte har fyllt i vikt och kartong på 
ordern tar det väldigt lång tid för den leveransansvariga att leta reda på rätt kartonger och han 
måste sedan väga dem igen. Ofta står inte heller kartongerna i färdigvarulagret där de ska stå 
vilket gör det ännu svårare att hitta dem. Ett annat problem som uppmärksammades var att 
material och verktyg som används vid packningen av en leverans ofta inte fanns på plats utan 
det tog mycket tid till att leta reda på detta.187  
 
De sju icke värdeskapande aktiviteterna 
Då Toyota Way till stor del handlar om att eliminera slöseri i alla aktiviteter bad vi de 
anställda hjälpa oss med att identifiera hur de sju olika icke värdeskapande aktiviteterna visar 
sig hos PMC.  
 
� Överproduktion: 
 Då PMC tillverkar efter kundorder så har de ingen överproduktion. De tillverkar bara det 

som är beställt av en kund. Möjligtvis tillverkar de mot prognoser, men det blir aldrig 
överproduktion.188 

   
� Väntan: 
 Väntan handlar om att personalen inte vet vart saker finns, vilket gör att lång tid går åt till 

att gå runt och leta. Alla är överens om att det finns väldigt mycket väntan i produktionen. 
All denna väntan beror mycket på de problem vi tagit upp tidigare. Exempel på väntan är 
att det tar tid att leta verktyg, material och annat, att materialet inte är tejpat när det ska, att 
produktionspersonalen inte har någon order i sitt fack när de behöver ett nytt jobb etc.189 

 
� Transport: 
 PMC har inte så stora lokaler vilket gör att transportvägarna inte blir så långa, dessvärre är 

det ofta väldigt trångt vilket gör att det kan vara svårt att komma fram. Material som köps 
in plockas inte direkt in på sin plats och ofta läggs de inte på sin rätta plats. Trucken som 
används för att ta ner material på hyllor har svårt att komma fram.190 

 
� Felaktiga processer: 

Detta är den största icke värdeskapande aktiviteten. Alla de problem som tagits tidigare 
beror på att processerna utförs på ett felaktigt sätt.191  

 

                                                 
186 Egna observationer samt intervju samtliga anställda PMC  
187 Egna observationer samt intervju samtliga anställda PMC  
188 Egna observationer samt intervju VD 
189 Egna observationer samt intervju VD 
190 Egna observationer samt intervju VD 
191 Egna observationer samt intervju VD 
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� Lager: 
 PMC är ett litet företag som inte kan påverka sina leverantörer och dessvärre är de 

tvungna att köpa in större kvantiteter på material än de behöver för att få vara kvar som 
kunder. Därför är de svårt för dem att påverka sitt lager. Det som de dock kan påverka är 
att stanspersonalen ofta skickar med exakt beställda artiklar istället för att stansa upp allt 
material och göra en liten överleverans. Genom att göra en liten överleverans kan de 
minska lagret.192  

 
� Onödiga rörelser: 

Onödiga rörelser handlar om att sakerna inte finns rätt avstånd. Det handlar till exempel 
om att de saknar de verktyg de behöver vid maskinen. Det är meningen att alla ska ha sina 
egna tumstockar, knivar och saxar men så är inte alltid fallet och det skapar onödiga 
rörelser genom att personalen måste hämta verktygen någon annanstans.193 

 
� Defekta produkter: 
 Defekter är en av de icke värdeskapande aktiviteterna som PMC har minst av. De får 

väldigt få reklamationer på grund av felaktiga produkter.194 
 

6.2.3 Medarbetare och Partners195 
Denna del handlar om hur ledarna arbetar, hur medarbetarna idag utvecklas och utbildas samt 
hur relationen med leverantörer ser ut. 
 
Produktionschefen har jobbat på PMC sedan år 2000 och han har därmed växt med företaget. 
Hans uppgifter är idag att leda och fördela arbetet ute i produktionen. Han försöker vara en av 
alla ute på golvet och se till att produktionen flyter på. Han ansvarar även för planeringen av 
arbetsorder och försöker se till att den person som lämpar sig bäst för ett jobb får detta 
inplanerat. Produktionschefens dag börjas 07.15 då han börjar med att öppna och skriver 
sedan ut en lista med en sammanställning över dagens order som ska levereras. Han 
kontrollerar då vad som är klart och vad som håller på att tillverkas av det som ska gå under 
dagen. Han antecknar på ordersammandraget vad som ska levererar och hur och lägger sedan 
detta i den leveransansvarigas fack. Klockan 07.30 kommer produktionspersonalen och 
dagens produktion sätter igång. Under dagen är produktionsansvarige mest ute i 
produktionen, han känner att han behöver vara lite som en vakt då medarbetarna tenderar att 
göra annat än sitt arbete när han inte befinner sig där. Mestadels av sin tid så kontrollerar han 
verktyg, material och tejpning till de nya order som kommer. Han försöker även ha koll på 
hur medarbetarna ligger till i sina arbeten, försöka beräkna när de kan vara klara och därmed 
när de kan påbörja nästa arbete. Om det kommer in små order med kort leverans dag kan han 
själv ställa sig att tillverka dessa. På detta sätt kan man säga att planeringen sker under hela 
dagen. 
 
Produktionschefen har tidigare gått ledarutbildningen ”Ny chef i produktionen”, som 
omfattade åtta dagar 2004, fyra dagar på våren och fyra dagar på hösten. Han anser att denna 
utbildning var väldigt givande och främst känner han att han blev starkare som chef efter att 
ha gått utbildningen. Han känner att han har de kunskaper som krävs för att vara en bra ledare 
ute i produktionen och tycker inte att han behöver gå någon mer kurs för tillfället.  
                                                 
192 Egna observationer samt intervju VD 
193 Egna observationer samt intervju VD 
194 Egna observationer samt intervju VD 
195 Intervju produktionsansvarig 
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Vid frågan om han känner att han har några brister i sin ledarroll, fick vi svaret att han känner 
att det finns brister i hans planeringsarbete. Han skulle vilja ha hjälp med verktyg för att inte 
behöva bryta arbetena så ofta, då personalen upplever detta som jobbigt. Annars tycker han att 
han har personalens förtroende och att han som ledare föregår med gott exempel. 
 
Vid nyanställningar får medarbetaren gå en utbildning som de kallar ”Introduktion för 
nyanställda”. Där går produktionschefen igenom hela ledningssystemet, han presenterar 
personen för de övriga medarbetarna, visar runt i lokalen, visar material, verktyg etc. Efter det 
går de igenom den praktiska delen, där produktionschefen visar hur maskinerna fungerar, går 
igenom tillverkningsordern etc.  
 
Varje år hålls individuella medarbetarsamtal med alla i personalen. Där går de igenom 
utvecklingsplaner och vad personalen står idag. Utifrån detta sätts sen mål för vad 
medarbetaren ska uppnå till nästa samtal. Det finns idag en sorts kompetensplan som visar 
vad de anställda kan i form av maskiner och annat. Denna kompetensplan är dock något som 
bara kommer fram vid utvecklingssamtalen och inget de använder sig av löpande. 
Produktionschefen försöker motivera personalen genom att vara uppmuntrande och ge 
positiva kommentarer. De finns inga speciella belöningssystem i företaget. 
I företaget finns medarbetare med väldigt skiftande kompetenser och det kan ibland vara svårt 
att veta vem som kan vad. Då de flesta i personalen har arbetat länge i företaget har 
produktionschefen skaffat sig en kännedom om vad de olika personerna klarar av för att 
utifrån detta se vilka jobb som lämpar sig bäst för respektive person.  
 
Idag har PMC en bra relation med sina leverantörer. I och med ISO-certifieringen ställs det 
krav på vilka leverantörer de får ha. Varje ny leverantör måste prövas och de måste alltid välja 
en leverantör som är ISO-certifierad om det finns någon sådan att välja på. Leverantörerna 
delas enligt ISO in i två kategorier; godkända och icke godkända leverantörer. Det är den 
inköpsansvarige som gör en bedömning om leverantören är godkänd enligt några faktorer, 
och det beslutas under stormötena. Faktorerna som ska tas i beaktning är leveranssäkerhet, 
produktkvalitet, pris, service, snabb leverans, hantering av reklamationer, kvalitetscertifiering 
samt miljöcertifiering. Miljöcertifierade leverantörer går alltid före om de annars är 
likvärdiga. Var tredje år ska dessutom en utvärdering göras för att se till att PMCs ISO-
leverantörer fortsätter att vara det eller för att se om någon leverantör har blivit ISO-
certifierad. Oftast finns det dock inte så många leverantörer att välja på då kunderna har 
specifika krav på vilket material deras produkter ska tillverkas av och branschen inte har så 
många olika leverantörer.  
 
PMC har oftast inte så mycket att säga till om till de stora leverantörerna eftersom företaget är 
så litet. För att PMC ska kunna få ett fördelaktigt pris på material så ställer leverantörerna 
krav på kvantitet, vilket gör det svårt för PMC att hålla nere sitt lager. När det gäller 
gummileverantörerna kan de bli tvungna att beställa en hel rulle av ett material trots att de 
endast behöver ett par kvadratmeter, vilket medför ett stort lager av gummi material. Detta till 
skillnad från materialet kondenscellgummi som har en väldigt stor omsättning, vilket gör att 
trots kraven på minsta mängd ligger inte samma material i lager längre än en vecka.  
 
PMC anser att de har pålitliga leverantörer som levererar rätt saker i rätt tid. Oftast ligger 
leveranstiderna på cirka två veckor och det är väldigt sällan som de får reklamera någon 
leverans. Idag har de 30 dagars betalningstid på nästan alla leverantörer, men de ska inleda 
förhandlingar med sina största leverantörer om 45 dagars betalningstid för att minska 
kapitalbindningen. 
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6.2.4 Problemlösning196 
Idag finns ingen speciell metod som används för att lösa problem. Det skapar svårigheter med 
att få fram vilka problem som finns i produktionen. Varje måndag hålls ett möte där det är 
meningen att medarbetarna ska kunna ta upp problem, men oftast kommer det inte fram 
något. Om ett problem tas upp finns det heller ingen rutin för hur de ska gå tillväga för att lösa 
det. Oftast blir det ingen lösning eller så bestäms något som ändå ingen följer. 
 
När någon av cheferna ser ett problem ute i produktionen försöker de komma på lösningar, 
men de känner att det är svårt att få med personalen. De flesta problem som finns i företaget 
beror ju på att medarbetarna inte följer uppsatta regler och rutiner. Regler och rutiner är 
uppsatta och bestämda utav cheferna oftast utan delaktighet av medarbetarna.  
 
 

                                                 
196 Samlad intervju PMC 
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7 Förslag på PMC Way 
 
Här analyserar vi vår teori tillsammans med den empiri som vi har samlat in från företaget. I 
kapitlet diskuterar vi hur vi tror att PMC kan använda sig av Lean production för att kunna 
bli mer effektiva och produktiva i sin verksamhet. 
 
Toyota Way grundar sig på de fyra olika huvudområdena och därmed de 14 principerna som 
ingår i dessa. För att PMC ska kunna utveckla sin egen Toyota Way måste de därför införa de 
14 principerna i sin dagliga verksamhet. Toyota Way är ett sätt att tänka, en kultur. Det 
handlar inte om att Toyota Way ger lösningar på olika problem, utan det är ett sätt att föra upp 
problem till ytan för att kunna göra något åt dem. Viktigt är även att våra förslag vinner 
acceptans bland de anställda så att PMC Way kan uppnå de effekter som det har potential att 
göra.  
 

7.1 Filosofin – Långsiktigt tänkande 
 
I filosofin ingår den första principen som innebär att beslut ska baseras på lång sikt. Det är 
viktigt att företaget har långsiktiga mål och att det som görs i företaget görs för att uppnå 
dessa mål. Det är ingen mening att ha mål om det inte finns någon handlingsplan eller 
uppföljning av dem.  
 
Enligt Toyota Way ska det finnas fyra olika sorters mål; interna och externa både för 
människorna och för företaget. Utifrån Toyotas mål och upplägg tillsammans med de mål som 
PMC delgav oss vid intervjun, har vi tagit fram dessa fyra mål för PMC. Målen ska enligt 
Toyota Way utgå från och ligga i linje med företagets syfte, och PMCs syfte är att tillgodose 
den svenska tillverkningsindustrins behov av stansade detaljer i mjuka material genom hög 
kompetens och hög service. De fyra målen ska tillsammans hjälpa PMC att uppnå sitt syfte. 
Se figur 7 för de mål som vi satt upp för PMC. 
 
 

 
 

Figur 7. Företagets mål.  
Källa: Liker J K och Meier D 2005, s 19 
Egen bearbetning. 
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Alla dessa mål är väldigt övergripande och för att lättare kunna arbeta efter dem och kunna 
följa upp dem så används enligt Toyota Way olika styrtal som på daglig- eller veckobasis ska 
kommuniceras med de anställda. Detta för att få en kontinuerlig uppföljning på de olika 
målen. Varje av de fyra målen ska ha ett eller flera styrtal. För att dessa ska kommuniceras är 
vårt förslag att PMC ska införa ett tavelmöte varje morgon där de bland annat går igenom 
dessa styrtal. En stor tavla bör sättas upp ute i produktionen, där dessa styrtal finns 
uppskrivna, se exempel på tavla i bilaga 5. På det sättet kan de anställda hela tiden följa 
utvecklingen och kunna se hur det går för företaget. Men det räcker inte bara med styrtal och 
uppföljning, medarbetarna måste motiveras så att de strävar efter att uppnå målen.  
 
Nedan ges en liten förklaring av de fyra olika målen och de styrtal som kan användas. Senare 
i kapitlet kommer en mer detaljerad analys och förklaring att ges. 
 
Utveckla medarbetarna 
I PMCs syfte skriver de att de ska leverera stansade detaljer genom hög kompetens och det är 
därför viktigt att de strävar efter och har som mål att utveckla sina medarbetare genom att 
skapa en lärande organisation. Det innebär att få personalen att hitta och lösa problem, men 
även att de ska utveckla sina kunskaper och få en bredare kompetens. Det kommer här att bli 
en utmaning att motivera medarbetarna till att vilja utvecklas och arbeta för att förbättra 
företaget. 
 
Styrtal: 

� Antal upptäckta problem per vecka 
� Antal lösta problem per vecka 

 
Det bör även finnas individuella mål för varje medarbetare när det gäller deras kunskaper och 
kompetens i arbetet. Målet bör vara att alla medarbetare ska kunna alla maskiner och 
arbetsmoment. Det bör finnas hårda krav på medarbetarna att de ska utvecklas och utöka sin 
kompetens. 
 
Resurssnål produktion 
Här handlar det precis som hos Toyota om att effektivisera produktionen och eliminera alla 
icke värdeskapande aktiviteter. Detta ska de uppnå genom att börja jobba enligt PMC Way 
och allt som det innebär.  
 
Vid införandet av PMC Way kommer de anställda på att svara på ett antal ja/nej frågor om 
hur de utför sina processer och om de gör allt de ska göra enligt arbetsbeskrivningen. Till 
exempel kan en fråga vara; Fyller ni alltid i vikten på kartongen på tillverkningsunderlaget? 
De ja/nej svar som framkommer utifrån dessa kontrollfrågor kommer sedan att ligga som 
grund för ett styrtal. Se kontrollfrågor i bilaga 2. Viktigt med dessa kontrollfrågor är att de tar 
upp alla aspekter när det gäller resurssnål produktion, både när det gäller problem i 
processerna samt de icke värdeskapande aktiviteterna. Kontrollfrågorna skapar ett 
hållbarhetsindex och detta index uppdateras halvårsvis. 
 
Styrtal 

� Hållbarhetsindex 
� Antal reklamationer 
� Verklig produktionstid kontra beräknad produktionstid 
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Krav på leverantörer 
Det är viktigt för ett företag att ha bra leverantörer och därför har PMC som mål att sätta höga 
krav på sina leverantörer så att de kan känna sig säkra på att deras produkter tillverkas av 
delar med godkänd kvalitet. Eftersom PMC är ett litet företag och ofta inte har så många 
leverantörer att välja på kan detta mål vara svårt att påverka, men det är viktigt att tankesättet 
hela tiden finns i bakhuvudet när en ny leverantör införskaffas. 
 
Styrtal: 

� Andel ISO-certifierade leverantörer 
� Andel leverantörer som jobbar enligt Lean 

 
Miljö , återinvestera i företaget och bli marknadsledande 
Till att börja med har vi de mål som PMC har i och med att de är ISO-certifierade. Dessa mål 
finns redan uppsatta men ledningen måste bli bättre på att kommunicera dem med 
medarbetarna och verkligen arbeta efter dem. 
 
När det gäller återinvesteringar i företaget handlar det om att PMC ska utvecklas så att de kan 
fortsätta med sin verksamhet och generera värde för sina kunder. Det innebär att de ska tänka 
långsiktigt och alltid se till företagets bästa på lång sikt. Det innebär även att de måste ha en 
positiv vinst så att det finns pengar att återinvestera. Genom återinvesteringar i företaget har 
de även visionen att bli marknadsledande på konfektionerade detaljer av kondenscellgummi. 
Det är svårt att mäta sin position på marknaden, därför anser vi att det bästa måttet är att de 
mäter sig mot sina konkurrenter utifrån vinsttillväxt.  
 
Något som PMC anser är viktigt är att de vill vara ett Gasellföretag om cirka fem år. Kravet 
för att bli gasellföretag handlar om att gå med vinst och öka sin omsättning och det kan mätas 
genom ekonomiska nyckeltal. 
 
Styrtal: 

� Andel uppnådda ISO-mål 
� Olika ekonomiska nyckeltal, till exempel lönsamhet, soliditet, tillväxt 
� Utveckling jämfört med konkurrenter 

 
De är viktigt att alla dessa mål och styrtal kommuniceras flitigt med medarbetarna. Tanken är 
att dessa mål ska bli som en filosofi och kultur i företaget så att alla medarbetarna hela tiden 
utgår från dessa i sitt vardagliga arbete. Det är viktigt att ledarna själva lever efter att uppnå 
målen, då de måste fungera som förebilder. Vi tror att detta kommer att skapa en känsla av 
delaktighet hos medarbetarna, och tillsammans med någon belöning kommer detta att göra 
dem motiverade till att arbeta efter att uppnå dessa mål. Det viktiga är att PMC får dem att 
förstå att de kommer gynnas av att det går bra för företaget. 
 
Möjligheterna med att bygga upp en bra filosofi är att ett långsiktigt tänkande skapar ett starkt 
förtroende för ledningen. Medarbetarna i PMC kommer att lita på ledningen och att de 
kommer att ha sina jobb kvar i framtiden. Dessutom så kommer ett mer uthålligt arbetssätt 
utvecklas, som kommer att fungera trots att kriser uppstår. En bra filosofi i företaget kommer 
dessutom att ge medarbetarna en stolthet över att vara delaktiga i organisationen. Viktigt är 
dock att den ökade framgången kommer medarbetarna till godo, så att de inte känner sig 
missnöjda.  
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7.2 Processerna 
 
Här handlar det om att förbättra processerna för att på så sätt få kortare genomloppstider och 
bli mer produktiva. Det viktiga är att eliminera allt slöseri som finns i processerna. Enligt 
Toyota ska man börja med att titta på sina processer och identifiera vilka icke värdeskapande 
aktiviteter som finns. Detta gjordes i uppsatsens empiriska del och där kom vi fram till att det 
fanns en hel del slöseri i processerna och det berodde till störst del på att själva processerna 
inte utfördes på ett optimalt sätt. Nästa steg är att se hur det slöseri som har upptäckts på bästa 
sätt kan elimineras och vi gör detta genom att gå igenom de sju icke värdeskapande 
aktiviteterna. 

7.2.1 Överproduktion 

Den första icke värdeskapande aktiviteten var överproduktion och detta var inte något 
problem hos PMC. Precis som Toyota förespråkar använder de sig av ett pull-system där 
produktionen styrs av en kundorder. Alla PMCs produkter tillverkas efter kundens önskemål 
och varje produkt är unik för en viss kund. På så sätt slipper de risken att tillverka något som 
aldrig blir sålt.  

7.2.2 Väntan 

Väntan är däremot ett större problem hos PMC och det bästa sättet att lösa detta är att det 
måste bli mer ordning ute i produktionen. Alla saker ute i produktionen bör ha en bestämd 
plats som är tydligt uppmärkt. Toyota talar om visuell kontroll som handlar om att märka upp 
och ha så många beskrivningar som möjligt uppsatta runt om i fabriken. Det är annars svårt 
för personalen att komma ihåg alla olika rutiner som finns i företaget. Som det ser ut idag är 
det väldigt rörigt och det gör det svårt att hitta saker när man behöver det. Produktionschefen 
måste bli tydligare med att alla maskiner, bord, vagnar etc. ska vara tomma när medarbetarna 
går hem för dagen. Det bör även vara självklart att det ska städas och sopas runt maskinen. 
Det bör införas att de sista 15 minuterarna varje dag går till städning och undanplockning runt 
sin plats.   
 
Till sin hjälp vid städningen kan medarbetarna använda sig av verktyget de 5 S:en som står 
för Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera och Se till att det efterlevs. Detta är fem steg 
som används för att få bort slöseri. För PMC innebär sortera att de ska avlägsna onödigt 
material från arbetsplatsen och städa golvet. Onödigt material kan till exempel innebära 
verktyg, lager och buffertar eller annan utrustning. Det är viktigt att medarbetarna tittar sig 
ordentligt omkring och frågar sig själva om allt som finns runt om dem verkligen är 
nödvändigt att ha där. Systematisera innebär att material och verktyg ska märkas upp och 
placeras på uppmärkta platser. Om det inte finns en plats eller om den inte är uppmärkt så är 
det ett problem som bör uppmärksammas. De ska inte finnas några som alls tveksamheter om 
vart ett verktyg eller material ska placeras. Nästa steg är städa vilket innebär att medarbetaren 
ska städa upp omkring sig och rengöra verktyg och utrustning. Verktyg och annan utrustning 
ska lämnas i det skick som medarbetaren själv skulle vilja hitta dem. Standardisera innebär att 
skapa regler och rutiner som upprätthåller de första tre S:en. Alla medarbetare bör ha ett eget 
ansvarområde och de bör finnas instruktioner för vad som ska göras och hur det ska göras för 
varje ansvarsområde. Det sista steget är att se till att upprätthålla ordningen och användandet 
av de 5 S:en. Viktigt är att det finns en ordentlig uppföljning som säkerställer att 
medarbetaren verkligen utför sin uppgift. Det bör därför finnas regelbundna 
ledningsgranskningar för att medarbetarna ska förbli disciplinerade.  
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Genom användandet av de 5 S:en kan företaget uppnå fler saker än att bara eliminera väntan; 
� Minskad skaderisk 
� Maskiner och utrustning får ett bättre underhåll. 
� Man minskar eller eliminerar slöseri i form av  

o Tid för att leta och söka efter saker. 
o Stora lager 
o Kassation (feltillverkade varor som kastas) 
o Ytor 

� Trevligare arbetsplatser eftersom det är ordning och reda. 

7.2.3 Transporter 

Genom införandet av de 5 S:en elimineras även den tredje icke värdeskapande aktiviteten, 
nämligen transporter. PMC ansåg att de ofta var för trångt för att komma fram med trucken 
när material ska transporteras, men i och med införandet av de 5 S:en och bättre ordning 
kommer material att ligga på sina rätta platser och inte vara i vägen.  
 
Något som kommer att vara svårt när det gäller framkomligheten är att det idag är trångt och 
det finns inte så mycket utrymmer att spela på. Vi hoppas på att de 5 S:en kommer att 
medföra att PMC inser att det finns material och utrustning som kanske inte används och då 
inte behöver ligga och ta plats eller att det går att strukturera upp sakerna på ett bättre sätt så 
att de tar mindre plats. Det bör även utses en person, förslagsvis den leveransansvariga, som 
har ansvar för att alla inleveranser tas om hand och läggs på sin rätta plats. 

7.2.4 Felaktiga processer 

Den fjärde icke värdeskapande aktiviteten är felaktiga processer. Som vi tidigare sagt är det 
här som PMC har störst problem. För att kunna få bukt med alla problem som uppstår i och 
med de felaktiga processerna har vi gått igenom varje process för sig: 
 
Orderprocessen 
Då denna process till stor del redan fungerade på ett tillfredsställande sätt tycker vi att de ska 
fortsätta på samma sätt. Dock anser vi att det finns en del saker de bör tänka på. Det första är 
att den som beräknar priset på en vara måste bli bättre på att kommunicera den produktionstid 
som priset är beräknat på till produktionschefen. Om inte han vet vilken tid som är kalkylerad 
för en produkt är det ju omöjligt för honom att se till att produktionspersonalen gör produkten 
på en rimlig tid. I dagens läge kan en produkt gå minus utan att någon riktigt vet om det. 
Ordentliga efterkalkyler bör göras där resultatet på varje produkt/order kan beräknas. Om en 
budgeterad tid inte håller bör produktionschefen även kommunicera detta tillbaka till VD eller 
marknadsansvarig så att priset kan justeras.  
 
Den andra saken där vi anser att de behöver ändra lite i sina rutiner är när de sätter en 
leveranstid på en produkt. Det känns idag som att de inte tar hänsyn till produktionstid när de 
sätter leveranstiden. Även om en kund säger att det är bråttom och att det är viktigt med snabb 
leverans så tror vi att irritationen som skapas ute i produktionen på grund av att de blir 
tvungna att bryta sina jobb för ett annat skapar mer problem långsiktigt än om kunden får 
vänta en dag extra. En leveranstid bör inte sättas så att jobb måste avbrytas samma dag. Det 
schema som kommuniceras på morgonmötet bör vara fast. Om det nu mot förmodan kommer 
ett jobb som måste börjas på omgående bör det varje morgon utses någon som har ”jour”, det 
vill säga en person som kan bli avbruten på grund av snabba jobb. Om en medarbetare vet att 
de har jour är de mer beredda på att de kan bli avbrutna och det kommer då inte att skapa 
samma irritation.  
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Planeringsprocessen 
Detta är den viktigaste processen i hela kedjan och eftersom den idag nästan är obefintlig 
anser vi att det finns mycket att göra här. Om denna process förbättras kommer det även leda 
till att andra problem i de andra processerna kommer att försvinna.  
 
När produktionschefen får en ny order bör denna direkt läggas in i ett schema så att det finns 
en grov översikt över beläggningen. Schemat bör utgå från de olika maskinerna och det bör 
även stå produktionstid samt produktionsstartdag. Produktionsstarten bör sättas så att ordern 
är klar senast dagen innan leverans. Han måste därför beakta produktionstid, beställningstid 
för material och tejptid. Detta schema ska sedan ligga som grund för det mer detaljerade 
schema som görs när produktionschefen fyller i tillverkningsordern och bestämmer vem och 
var en artikel ska tillverkas. Schemat för dagens produktion bör produktionschefen göra 
dagen innan. Han utgår då från ovanstående schema och delar upp de olika artiklarna på olika 
personer och specifika maskiner.  
 
När produktionschefen har planerat in vem som ska göra vad bör han förbereda ordern mer än 
bara lägga dem i respektive persons fack. Då många problem uppstår på grund av slarv och att 
medarbetarna tar tid på sig när de letar upp ritningar, verktyg, material etc. tycker vi att detta 
ska förebyggas genom att varje artikel ska ha ett ”produktionskort”. På detta produktionskort 
ska all information som medarbetaren behöver veta stå skrivet. Det ska vara allt ifrån exakt 
var verktyget står, var materialet finns, hur materialet ska kapas, hur det ska packas, om spill 
ska sparas etc. Det ska även stå hur bitarna ska stansas för att det ska bli så resurssnålt som 
möjligt. Se bilaga 3 för exempel på hur detta kort kan se ut. Detta produktionskort bör sitta 
tillsammans med respektive ritning i pärmen. När produktionschefen planerar en order bör 
han ta fram ritning och produktionskort för respektive artikel. Tillsammans läggs sedan dessa 
i respektive persons fack. Detta gör att flera moment som medarbetarna ute i produktionen har 
problem med försvinner i och med att de få mer utförlig information och slipper vissa 
arbetsmoment.   
 
Som det ser ut idag lägger produktionschefen ut ordern som tillverkningsunderlag i respektive 
medarbetares fack. Det kan lätt bli rörigt då all information ska få plats på en order och flera 
personer kan tillverka artiklar på samma order. Istället bör det finnas separata 
tillverkningsorder för varje artikel. En annan anledning till att det är bättre att göra separata 
tillverkningsorder är att inga order kan försvinna ute i produktionen och produktionschefen 
kan ha full kontroll på alla order. För att göra det enkelt för produktionschefen är vårt förslag 
att underdelen på produktionskortet fungerar som tillverkningsunderlag. Där kan det finnas 
plats för produktionschefen att skriva in den informationen som är specifik för en viss order 
samt plats för stansoperatörn att skriva in sina kontroller, antal, var den färdiga kartongen står 
etc. Det vill säga all info som behövs för att den leveransansvariga ska kunna packa och så att 
ekonomiavdelningen kan fakturera. Stansoperatören ska där även kunna fylla i den faktiska 
produktionstiden så att den kan följas upp utifrån den tid som står på produktionskortet. 
 
Varje morgon på det dagliga tavelmötet ska produktionschefen meddela hur dagens schema 
ser ut. Alla medarbetare bör då få reda på vad som förväntas av dem under dagen. Det bör stå 
vilka maskiner de ska jobba i, vilka artiklar de ska tillverka samt hur lång tid varje artikel ska 
ta att producera. Det är viktigt att produktionschefen uppdaterar produktionskortet om det är 
avvikelser i tidsrapporteringen.  
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Förarbete 
Förarbetet består både av kapning och av tejpning. Det finns en person som sköter 
tejpmaskinen medan kapningen görs av olika personer. Att vissa inte klarar av att kapa till 
sina egna jobb skapar problem ute i fabriken eftersom någon annan måste avbryta sitt jobb för 
att hjälpa till att kapa. Detta tycker vi är ohållbart och vi förstår att det skapar frustration. Ett 
förslag vi har är att den person som ansvarar för tejpning även ansvarar för kapning för dem 
som inte klarar av det själva eller kanske till och med för alla. Hans arbetsbeskrivning bör 
alltså utökas. Idag fick vi uppfattningen av att han stansar om det inte finns något att tejpa, 
istället bör han då kapa materialet han tejpat till stansbara bitar. När sedan en stansoperatör 
ska börja med stansningen finns materialet klart. Detta skulle göra hela tillverkningsprocessen 
mer produktiv. 
 
Den person som är ansvarig för tejpning bör få en tejporder i sitt fack med information om 
vilket material som ska tejpas, vilken tejp som ska användas, hur mycket som ska tejpas och 
hur det färdigtejpade materialet ska kapas. Viktigt är också att det ska finnas plats för det 
tejpade materialet. Idag kände alla ute i produktionen att det blev alldeles för rörigt när det 
fanns massor av tejpat material framme. Platsen som är avsedd för tejpat material är alldeles 
för liten och det kändes som en väldig oordning på allt material. Det bör finnas markerade 
platser för allt material. Det kommer att underlätta för alla på flera sätt. För det första kommer 
det bli lättare för stansoperatörn att hitta det material han ska ha vid stansning, men det 
kommer även att bli lättare för den tejpansvariga att veta var han ska ställa sitt material och 
det kommer att skapa mycket större rörlighet. Det är viktigt att alla rullar markeras noga vad 
de är för sorts material så att risken för att någon tar fel material elimineras. Den tejpansvariga 
bör stoppa en ”sticka” med namn och mängd på materialet i den tejpade rullen. När materialet 
är tejpat läggs tejpordern i produktionschefens fack så att han kan planera in ordern. När det 
gäller kapningen får den tejpansvariga en tillverkningsorder där det står vad som ska kapas 
och hur stora bitar. Det kapade materialet läggs sen uppmärkt med artikelnummer på anvisad 
plats. Tillverkningsorden läggs sedan produktionschefens fack. Det är viktigt att både tejpning 
och kapning görs i god tid innan stansningen så att det inte skapas någon flaskhals. 
 
Förberedelsen 
Problemen som fanns i förberedelsefasen berodde mest på dålig information och att 
stansoperatörerna inte hittar olika saker. Många av dessa problem har vi redan eliminerat i och 
med att vi infört rutinen med produktionskort och att produktionschefen tar fram ritningen 
själv. På så vis har denna process blivit väldigt förenklad. Nu börjar processen med att den 
anställde hämtar produktionskort och ritning från sitt fack. Stansoperatören börjar då med att 
titta på produktionskortet som talar om exakt vart verktyget står och kontrollerar sedan detta 
utifrån ritningen han fått. Han kan sedan läsa om artikeln ska göras utifrån helt material, kapat 
material eller spill. På produktionskortet finns även information om var han kan hitta 
respektive material.  
 
Om det står på produktionskortet att artikeln ska tillverkas från kapat material kan han även 
läsa om den tejpansvariga har kapat materialet och ställt på anvisad plats eller om han själv 
måste kapa till materialet. Ifall han själv måste kapa material kan han läsa på 
produktionskortet exakt hur flaken ska se ut och ifall kapningen ska göra på något speciellt 
sätt. På produktionskortet står det även vilken maskin som artikeln ska tillverkas i. Det 
kommer även stå på respektive stansoperatörs schema vilken maskin en artikel ska tillverkas 
i. Genom denna nya rutin kommer förhoppningsvis de problem som tidigare upplevdes 
försvinna. En grundförutsättning för detta är självklart att allting ligger på sin rätta plats och 
att allting är korrekt uppmärkt.  
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Stansningen 
När allting är förberett är det dags att börja med själva produktionen. Denna process är den 
viktigaste då det här är den process som skapar värde för företaget. Även här så kommer 
införandet av produktionskortet innebära stora förbättringar. Problemet med att medarbetarna 
inte vet hur de ska stansa bitarna för att de ska bli effektivast elimineras genom att det på 
produktionskortet står hur de ska lägga verktyget när de stansar. Samma sak gäller problemet 
med att de inte vet hur mycket material som ska gå åt. På produktionskortet kommer det stå 
den materialåtgång som krävs för artikeln och om det är okej med överleverans eller inte.  
 
Problemet med att medarbetarna inte vet hur lång tid ett jobb ska ta undviks genom att det på 
schemat som kommuniceras vid morgonmötet kan se vad de ska göra under dagen och hur 
lång tid alla jobb ska ta enligt vad som är beräknat samt att det står antalet timmar på 
produktionskortet. Idag kommer troligtvis den tid som är beräknad för en produkt inte stämma 
med verkligheten och därför är det viktigt att medarbetarna fyller i den verkliga tiden på 
produktionskortet. Vårt förslag är att en stor digital klocka sätts upp ute i produktionen och att 
medarbetarna skriver in när de startar ett jobb och sedan när de slutar ett jobb. Utifrån detta 
kan sen produktionschefen göra efterkalkyler och ändra produktionstiden på 
produktionskortet, men det är även vikigt att han meddelar marknadsavdelningen så att priset 
kan justeras om det tagit längre tid än beräknat. Produktionschefen måste då komma ihåg att 
även räkna in tejpning och kapning. Det är viktigt att påpeka för personalen att det inte 
handlar om att hetsa dem eller att se hur snabba de är. Det är inte stansoperatörens fel om ett 
arbete tar för lång tid, det är i så fall processens utformning som det är fel på.  
 
Att det inte ska slarvas med kontrollerna är något som är svårt att förhindra genom att justera 
en process. Vi tror att det mer handlar om att informera medarbetarna om hur viktigt det är att 
de gör kontroller så att de verkligen förstår. Vi kan underlätta det hela genom att sätta ut 
tydliga rader på tillverkningsordern där stansoperatörn ska skriva under.  
 
Efterarbete 
Det som uppmärksammades här var att det var slarv med att fylla i underlag och lägga tillbaka 
material och verktyg. Problemet med att de inte plockar undan spill och material som blivit 
över kan elimineras genom att det på produktionskortet står om spill ska sparas eller slängas. 
En speciell ”spillhörna” ska införas så att stansoperatörerna alltid vet exakt var de ska lägga 
sitt spill. Vi tror att problemet beror på att de helt enkelt inte vet vad de ska spara och var de 
ska lägga materialet. Slarvet med att de inte ställer tillbaka verktyget tror vi också minskas i 
och med att det kommer stå på produktionskortet exakt vart verktyget ska stå. 
 
På produktionskortet kommer det även att stå vilken kartong som ska användas, hur bitarna 
ska packas och i hur många kartonger. För att underlätta ytterliggare bör det även stå vikt och 
mått på produktionskortet så att stansoperatörn själv slipper väga och mäta. När en kartong är 
packad ska stansoperatörn skriva ordernumret på kartongen och sedan ställa den i 
färdigvarulagret. Idag slarvas det med att ställa i färdigvarulagret och vi tror att detta beror på 
för dålig kommunikation med medarbetarna om var de ska ställa sina kartonger. För att 
underlätta för den leveransansvariga bör färdigvarulagret vara uppmärkt med till exempel 
bokstäver eller liknande. Stansoperatören kan då skriva in på produktionskortet vid vilken 
bokstav han har ställt kartongen så att den leveransansvariga enkelt vet var han ska hitta den. 
När allt detta är gjort skriver de ner tiden på produktionskortet och lägger den sedan i 
produktionschefens fack. 
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Leverans 
Vi anser att det bör läggas mer ansvar på den person som är ansvarig över leveranserna. Då 
han har en egen dator ute i produktionen bör detta utnyttjas. Den leveransansvariga kan enkelt 
själv dra ut ett ordersammandrag från SPCS för att se vad som ska gå under dagen och sedan 
gå in till produktionschefens planeringsbord och se status för de olika orderna. Alla veckans 
order ligger uppradade på ett stort bord med olika färger på plastfickorna. Olika färg betyder 
olika saker, till exempel betyder grön att en order är klar. På så sätt kan den leveransansvariga 
enkelt se hur det ligger till med de order som ska skickas. Att produktionschefen ska skriva ut 
en lista på morgonen och sen anteckna status känns ineffektivt. Helst ska det vara så att den 
leveransansvariga kan packa alla leveranser dagen innan de ska levereras. Vi anser även att 
den leveransansvariga bör få ansvar över att skriva frakthandlingar, följesedlar och bokning 
av leveranser.  
 
När den leveransansvariga har hittat de order som ska gå under dagen måste han leta upp 
kartongerna och sätta etiketter på dem. Förhoppningsvis försvinner problemet med att han 
måste leta efter kartonger om färdigvarulagret blir bättre uppmärkt och att stansoperatören 
skriver var kartongen står. I och med att det kommer stå vikt och mått på produktionskortet så 
slipper den leveransansvariga problemet med att information saknas på tillverkningsordern. 
De verktyg som behövs vid packning av leveranser bör få egna uppmärkta platser vid 
packbänken så att den leveransansvarige slipper springa runt och leta. 
 
Vi tror att om PMC skulle införa våra förslag på förbättringsåtgärder i alla dessa processer så 
kommer de kunna eliminera en stor del av det slöseri som beror på felaktiga processer. Dock 
är det väldigt svårt för oss att praktiskt se hur våra förslag ska fungera så det kommer givetvis 
att krävas justeringar av produktionschef och VD. 

7.2.5 Lager 

Nästa icke värdeskapande aktivitet är lager och där har PMC svårt att påverka. Det som de 
kan göra är att gå igenom lagret och se vad som har legat stilla i flera år utan att användas och 
kanske kasta detta. En genomgång av spill bör även göras för att se om allt kommer att kunna 
användas eller om det kanske är mer ekonomiskt att kasta det och få bättre framkomlighet. 
Viktigt är även att de vid inköpsprocessen hela tiden har i tankarna att lager kostar massor för 
företaget i form av kapitalbindning och utrymme, så om de kan påverka inköpsstorlekarna bör 
hänsyn till detta tas.  
 
Det vi även sa i empirin var att medarbetarna ibland inte tänker på att de kan göra 
överleveranser. Om de har gjort klar en artikel och så finns det lite spill av materialet kvar så 
kan det vara bättre att stansa upp det också och skicka en liten överleverans än att de lägger 
undan biten av material i lagret. Vilka artiklar som det är okej att göra överleverans på bör stå 
på produktionskortet. Det bör även stå hur många bitars överleverans som är okej. 

7.2.6 Onödiga rörelser 

Den sjätte icke värdeskapande aktiviteten är onödiga rörelser. De kan till exempel bero på att 
saker inte finns på sin plats, att utrustning inte finns på rätt avstånd eller att medarbetaren 
delar på utrustning med en annan medarbetare och därmed måste hämta utrustning vid en 
annan arbetsplats. Vi anser att en medarbetare ska ha vissa personliga verktyg samt att vissa 
verktyg ska höra till respektive maskin. Medarbetarna bör inte dela på några verktyg. 
Personliga verktyg kan vara sax, tumstock och kniv. Alla medarbetare har fått anpassade 
arbetskläder för verktyg så att de kan bära dem på sig. Det gör det mycket lättare att hålla koll 
på sina saker.  
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Verktyg som bör höra till varje maskin är till exempel tejp (alla sorters), avlastningsbord, 
soptunna och sopkvast. Alla verktyg som behövs bör finnas inom armlängds avstånd och det 
bör ha en fast plats. Det ska alltså inte bara ligga en tejprulle på ett bord, utan varje tejprulle 
bör ha en plats där den kan hängas upp och där det står uppmärkt att den ska hänga. Desamma 
gäller även sopkvasten, den bör ha en krok eller liknande på respektive maskin där den kan 
hängas.  

7.2.7 Defekta produkter 

Den sista icke värdeskapande aktiviteten är defekta produkter. Hos PMC finns det idag inte så 
mycket defekta produkter. PMC får väldigt få reklamationer, men om de får en reklamation så 
är det viktigt att det görs noga uppföljningar för att se vad grundorsaken kan ha varit. 

7.2.8 Analys av processens principer 

Sju av Toyota Ways 14 principer hör till processerna och det är väldigt viktigt för PMC att 
alla dessa följs för att de ska kunna uppnå en resurssnål produktion. Den första principen som 
tillhör processerna är princip två som handlar om att skapa kontinuerliga processflöden som 
för upp problem till ytan. Denna princip efterlevs genom att ständigt försöka eliminera slöseri 
från sina processer. Om slöseri elimineras kommer nya problem lättare upp till ytan och kan 
då tas om hand.  
 
Vi anser att om PMC följer våra förslag ovan så kommer de få ett kontinuerligt flöde på sina 
processer. Det kommer att göra att PMC får processer som skapar ordning och reda, renare 
flöden och mindre materialkaos samt att det kommer att skapa en större förståelse för arbetets 
helhet. En risk som finns här är att det blir en bundenhet till maskinerna vilket leder till 
minskat utrymmer för pauser och att själv styra sin arbetstakt. Hos PMC kommer denna risk 
undvikas genom att när tiderna för jobbet sätts så kommer hänsyn tas till att de ska få chans 
till pauser. Det är viktigt att medarbetarna trivs och inte stressas. 
 
Nästa princip är att ett företag ska använda pull-systemet för att undvika överproduktion. 
Detta har redan tagit upp och PMC jobbar som sagt redan efter pull-systemet. Det ger en 
närhet till kunderna som gör att PMC tydligare ser deras behov och meningen med sitt arbete. 
En risk som finns är att kravet på flöde kan bli för krävande. Detta kommer inte att vara något 
problem hos PMC då de inte har så många steg i sina processer, det flesta jobb utgörs av en 
person hela vägen. Genom en bra planering ska det heller inte behöva bli stressande eftersom 
allt ska vara planerat så att det ska hinnas med på ett bra sätt. 
 
Den tredje principen för processerna, vilket är den fjärde av Toyotas principer innebär att 
jämna ut beläggningen. PMC ska kunna ha ett jämt flöde trots att de jobbar efter kundorder 
som inte går att förutsäga. Det är därför viktigt att de tänker på att de ska jämna ut sitt flöde. 
De vet sedan tidigare år att hösten har mer beläggning än våren och bör därför tänka på detta i 
sin planering. 
 
Nästa princip som måste uppfyllas är att de måste skapa en företagskultur som skapar kvalitet 
från början. Så fort ett problem uppstår måste produktionen stoppas så att felet kan rättas till. 
Hos PMC måste de börja med att få medarbetarna att förstå vad som är problem och om det 
blir fel så är det inte medarbetaren utan systemet det är fel på. Ledningen måste få 
medarbetarna att förstå att det är bra att hitta och lösa problem i produktion, och inte att de 
ska känna sig utpekade om de stoppar processerna. Ledningen är väl medveten om att detta 
arbetssätt kommer att innebära att produktionen stannar till ibland, men eftersom det är till för 
att skapa kvalitet och att allt görs rätt från början, tycker de att det är bra.   
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Toyota Ways sjätte princip, den femte för processerna, innebär att alla arbetsuppgifter ska 
standardiseras. PMC har redan idag ganska standardiserade arbetsuppgifter. Däremot är 
rutinerna runtomkring dessa uppgifter inte standardiserade, och det är därför viktigt att PMC 
följer våra förbättringsförslag. Grunden ligger i att få medarbetarna att inse att 
förbättringsförslagen är till för att underlätta för dem, inte att de ska tvingas jobba mer. Om 
medarbetarna följer de standardiserade processerna kommer de inse att det är det bästa 
arbetssättet, och att det dessutom kan innebära förbättringar i ergonomin och hur de arbetar. 
För att få processerna standardiserade är det viktigt att PMCs ledning hela tiden 
kommunicerar detta med medarbetarna. De måste påminna medarbetarna om hur de ska 
arbeta och även framförallt varför.  
 
Den sjunde principen innebär att visuella kontroller ska användas så att inga problem kan 
döljas. Det är den sjätte principen för processerna. Som vi tidigare i analysen har beskrivit ska 
PMC börja arbeta efter de 5 S:en, på så vis kommer ledningen lätt kunna uppmärksamma om 
standarderna inte följs. Det är viktigt att ledningen i PMC inte kommer bort från 
produktionen, att de fortfarande ska kunna gå in i fabriken och ha förståelse för vad som görs 
där. Visualisering kommer även att vara positivt för medarbetarna, i och med att de kommer 
få ökad kunskap om vart saker ska vara och få sammanhang över hela produktionen. På så vis 
tror vi att det kommer bli en ökad delaktighet bland medarbetarna.  
 
Den åttonde och sista principen innebär att endast pålitlig och noggrant testad teknologi ska 
användas. Det är viktigt att PMC alltid köper in teknologi som passa företaget och dess 
anställda, och att den stämmer överrens med den standard som företaget strävar efter. 
Eftersom PMC är ett litet företaget har de inte möjlighet att testa all teknologi först, utan 
använder teknologi som i deras bransch är allmänt känd som bra.  
 

7.3 Medarbetare och partners 

7.3.1 Ledare 

Denna del innefattar den nionde principen; ”Skapa en ledare som förstår arbetet och lever 
efter filosofin”. Chefen måste vara en bra förebild och det är viktigt att han lever efter Toyota 
Way och allt vad det innebär. Hos PMC är det produktionschefen som är den viktigaste 
ledaren. Han är väldigt nyfiken på Toyota Way och ser fram emot att få ta del av det som vi 
kommer fram till. Han kommer att få ta del av vårt arbete och även närvara vid presentationen 
som vi ska hålla. Precis som för medarbetarna så är det väldigt viktigt för honom att tänka på 
att han ska försöka eliminera alla icke värdeskapande aktiviteter i sitt arbete. Vi tror att 
produktionschefen har de kvaliteter som en chef ska ha, och att han har arbetat på företaget i 
många år gör att han kan hur allt fungerar vilket gör att medarbetarna har förtroende för 
honom. Således uppfyller han kravet från Toyota Way att ledare skapas från insidan av 
organisationen.  
 
En viktig del i ledarens roll är att han vet vad han ansvarar för och att det finns klara 
förväntningar på honom. Hos PMC har produktionschefen som uppgift att planera arbetet och 
se till så att produktionen flyter på och rätt saker blir levererade i rätt tid. Hur bra hans arbete 
kommer att fungera beror till stor del på planeringen. Planeringen är därför ett kritiskt steg 
och han bör ägna mer tid till detta. Vårt förslag är att han ägnar eftermiddagen till planering 
av nästa dags produktion och processen går då till som vi innan beskrivit. Precis som Toyota 
Way föreskriver så börjar produktionschefen innan de andra kommer, dock borde han 
möjligtvis utöka denna tid till att börja 07.00 så att han hinner förbereda ordentligt.  
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Ett nytt ansvar för produktionschefen kommer vara att han ska ha hand om tavelmötena varje 
morgon. Under dessa möten ska han övervaka och se till så att medarbetarna håller sig till rätt 
saker. Först bör de olika styrtalen diskuteras så att de kan se hur de ligger till mot olika mål 
och hur de ska fortsätta sitt arbete. Efter detta ska produktionschefen gå igenom dagens 
arbete. Det bör stå på tavlan vad varje person ska göra under dagen. Detta för att det kommer 
att kännas bättre för medarbetarna men även för att det då kommer att krävas att planeringen 
för dagen är klar dagen innan. Den tredje punkten som han ska ta upp med medarbetarna är 
problemen som kommit upp på tavlan och problemlösa dessa. För en mer detaljerad 
förklaring på hur tavelmötena ska gå till, se bilaga 4. 
 
I teorin tog vi upp några möjligheter samt hot och risker med att ha en ledare som kommer 
inifrån och som lever efter filosofin. Vi tror att möjligheterna starkt överväger de hot och 
risker som finns, främst beroende på att företaget fortfarande är så pass litet. Genom att 
produktionschefen kommer att hålla i tavelmötet varje morgon, skapas en förståelse för de 
anställdas synpunkter. På så sätt kommer även besluten fattas närmare medarbetarna. Genom 
att medarbetarna blir mer delaktiga i problem och andra frågor, kommer produktionschefen 
dessutom se vilka som sticker ut mer än andra och då kunna ge dem bättre 
utvecklingsmöjligheter.  
 
Hoten och riskerna som togs upp gällde att de individuella variationerna i ledarstilarna 
minskar, vilket inte vi tror är något problem på PMC eftersom det främst bara finns två ledare. 
Dessutom kommer omsättningen av chefer inte att förändras så länge storleken på företaget är 
densamma som idag.  

7.3.2 Medarbetare 

Den andra delen handlar om medarbetarna och där ingår den tionde principen som innebär; 
”utveckla exceptionella medarbetare och team”. Det innebär att bra medarbetare skapas 
genom en stark, stabil kultur där medarbetarna delar företagets filosofi och mål. Detta är 
något som PMC bör arbeta mer med. Vi anser att de har varit alldeles för dåliga på att 
kommunicera sina mål och filosofi med personalen. Medarbetarna bör bli mer involverade i 
hur det går för företaget och vad som krävs av dem för att uppnå företagets mål. VD bör cirka 
en gång i månaden hålla ett kort möte där han uppdaterar medarbetarna samt att han 
uppdaterar de styrtal som finns på tavlan. 
 
Men även om VD och produktionschefen försöker kommunicera företagets filosofi och mål 
bättre måste det finnas något som motiverar medarbetarna att jobba efter dessa. PMC behöver 
därför införa något sorts belöningssystem. Det borde finnas både individuella och 
gruppbelöningssystem. De individuella kan till exempel handla om att de får en biobiljett eller 
liknande om de uppnår ett mål och för gruppen kan det till exempel handla om en personalfest 
eller aktivitet som anordnas av företaget. Det handlar om att VD måste visa att han bryr sig 
om personalen och vill investera i dem. Medarbetarna måste kunna känna sig säkra på sina 
arbeten. Det är väldigt viktigt för VD att visa att han tycker att medarbetarna är duktiga, det är 
en av grundtankarna inom Toyota Way. Han kommer aldrig att få exceptionella medarbetare 
utan att han själv tror att de kan bli de.  
 
Det är viktigt att välja sina medarbetare med stor omtanke så att de passar in i företaget och 
deras filosofi. Vi anser att PMC bör överväga detta lite mer vid nya anställningar. De bör sätta 
upp vissa grundkrav som den nyanställde ska uppnå. Vi anser även att utbildningen för de 
nyanställda bör vara mer omfattande och produktionschefen bör bli bättre på att förklara 
varför de ska göra vissa saker.  
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Vid introduktionen räcker det inte med att visa hur något ska göras, medarbetarna måste 
förstå varför det görs annars kommer de inte att utföra dem. Enligt Toyota Way ska 
produktionschefen förklara fyra kritiska aspekter; säkerhet, kostnad, kvalitet och teknik för 
processen. En smart sak som Toyota Way också förespråkar är att den som ska lära ut först 
visar hur det ska göras och förklarar varför det görs och sedan får den nyanställda själv göra 
medan han samtidigt berättar hur han gör det och sedan en gång till då han berättar varför han 
gör det. Genom att den nyanställda själv säger det kan produktionschefen känna sig mer säker 
på att den nyanställda verkligen har förstått vad som ska göras och varför. Det kan vara bra att 
utse en handledare ute i produktionen som den nyanställde kan gå med och lära sig av. Att allt 
detta uppfylls säkerställs genom en checklista där det prickas av att den nyanställde har 
genomgått alla inlärningssteg. Idag finns en checklista, men denna kan behöva dateras upp.  
 
Idag har PMC redan en full personalstyrka och det viktigaste kommer vara att få de anställda 
att börja jobba enligt de nya förbättrade processerna. Vid presentationen ska vi gå igenom 
grunden med PMC Way och hur deras arbetssätt kommer att förändras i och med att 
konceptet införs. Vi kommer att gå igenom de olika huvuddelarna och de kommer att få göra 
övningar för att de själva ska se att det finns problem i deras nuvarande sätt att arbeta och 
sedan ska de få träna på att lösa dessa problem. Detta ska göras på ett enkelt och roligt sett så 
att de ser PMC Way som något bra. Produktionschefen kommer sedan vi ett senare tillfälle 
noggrannare gå igenom alla nya förändringar och försöka få dem motiverade. 
 
Det är även väldigt viktigt att PMC har en träningsplan för sina anställda. Idag finns en 
kompetensplan, men vi tror att denna kan utvecklas så att den blir mer användbar i den 
vardagliga verksamheten. I en träningsplan bör det stå vilka maskiner/handjobb som en 
person klarar av. Det bör även sättas krav på vad en medarbetare ska uppnå under ett år. Det 
är viktigt att medarbetarna hela tiden utvecklas, det är ju ett av PMCs fyra mål. Det går inte 
att det bara finns en kompetensplan utan det måste vara klart kommunicerat vad det förväntas 
att en medarbetare ska lära sig. Möjligheterna som vi kan se med en träningsplan är att varje 
medarbetare utvecklas genom systematiskt lärande. Om produktionschefen dessutom försöker 
få dem så delaktiga i beslut som möjlig så kommer en starkare ”vi-känsla” kunna byggas upp, 
något som vi tror är väldigt viktigt. Ökad delaktighet i arbetet kommer även att göra att 
diskrimineringen minskar, vilket självklart är bra. Vi tror dock inte att det är något stort 
problem i företaget idag.  
 
Det bör avsättas ett visst antal timmar för att medarbetaren ska kunna lära sig de nya sakerna 
som står i hans träningsplan. Eftersom arbetet hos PMC är väldigt tufft schemalagt så kan det 
vara svårt för en medarbetare att ta sig egen tid för att lära sig något nytt, därför bör det finnas 
schemalagd tid till upplärning för varje medarbetare. Antingen ska produktionschefen hålla i 
en upplärning då kanske fler medarbetare kan delta eller så får medarbetaren vara med och se 
på när en annan medarbetare utför arbetet.   
 
Det är viktigt att uppmuntra medarbetarna till att uppnå sina mål och det måste finnas någon 
form av belöning om en medarbetare uppnår sina mål. Som det se ut idag hos PMC så är 
kunskaperna bland de anställda väldigt spridda och vi har fått känslan av att medarbetarna inte 
ser varför de ska utvecklas och lära sig mer, de verkar nöjda där de är. Det finns därför en risk 
att kompetensutvecklingen kan kännas påtvingad. Produktionsansvarige måste försöka få 
dessa personer att inse att det är till deras egen fördel och inte något negativt för dem, så att de 
inte får fel inställning.  
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7.3.3 Leverantörer 

Den sista och tredje delen handlar om partners, det vill säga leverantörerna, och den innefattar 
princip elva som är; ”Respektera ditt nätverk av partners”. Eftersom PMC är ett så litet 
företag kan de dock inte påverka sina leverantörer så mycket. Trots detta kan PMC ändå ha ett 
gott samarbete med leverantörerna, och visa dem att de är viktiga för PMC. Långsiktiga 
relationer och bra kommunikation är viktigt för kvaliteten på det material som PMC får, och 
därmed även kvaliteten på deras egna produkter. I och med ISO-certifieringen ställs dock 
vissa krav på materialet från leverantörer. Vi känner inte att några ytterligare krav behöver 
ställas, och eftersom PMC är nöjda med sina leverantörer idag finns det inte så mycket för oss 
att ändra på.  
 
Varken möjligheterna eller hoten och riskerna när det gäller leverantörerna känner vi är så 
viktiga för PMC. Gott samarbete är självklart positivt och ger ökad insikt och kunskaper, men 
vi tror inte externa partners känner någon större press från PMC.  
 

7.4 Problemlösning 
 
En väldigt viktig del inom Toyota Way är problemlösningen. Det finns tre principer som 
handlar om problemlösning, nämligen; ”Gå och titta själv för att få förståelse för problemet”, 
”Ta beslut genom samstämmighet” och ”Bli en lärande organisation”. Den första principen 
innebär att det ä viktigt att gå till den faktiska platsen där problemet uppstår för att kunna lösa 
det. Hos PMC är inte detta ett problem eftersom de är ett litet företag där alla har en nära 
kontakt. VD och produktionschef befinner sig ofta ute i produktionen och kan själva se 
problem och hjälpa till där det behövs. Den andra principen inom problemlösningen är att de 
ska ta beslut genom samstämmighet. Det här är något vi tycker fungerar dåligt hos PMC, då 
beslut ofta tas utan att medarbetarna får vara delaktiga. Det gör att medarbetarna inte riktigt 
kan förstå varför de ska göra en viss sak och att de inte känner sig motiverade till att göra den. 
Det är viktigt att det finns en grundlig planering innan varje beslut och detta känner vi är lite 
bristfälligt hos PMC. Beslut kan tas för fort vilket gör att det kanske inte får den effekt de 
ville. Den sista och tredje principen är att de ska vara en lärande organisation. Det är viktigt 
för företag at hela tiden utvecklas och lära sig nya saker och för att kunna göra det krävs att 
företaget hittar grundorsaker till alla problem som uppstår. Idag är PMC inte ett lärande 
företag, de har vuxit fort de senaste åren och det har gjort att de inte har hunnit med att 
utveckla sin personal till att bli mer lärande.  
 
För att PMC ska kunna leva efter dessa tre principerna och få en bra problemlösning krävs 
mycket träning, men även att det finns bra rutiner för vad de ska göra om ett problem 
upptäcks. Som vi tidigare skrivit ska de använda sig av en tavla och tavelmöten. På denna 
tavla ska alla problem som upptäcks i produktionen skrivas upp för att de sedan ska kunna 
lösas tillsammans av medarbetarna på tavelmötena. Det som PMC till att börja med måste 
arbeta med är att få medarbetarna att ta fram problem och skriva dessa på tavlan. Enligt 
Toyota Way är problem något bra och det är viktigt att få medarbetarna att känna att det är 
okej att det finns problem. Det gäller att få dem att känna att de gör något bra om det skriver 
upp ett problem på tavlan, att det inte är deras fel om det finns problem utan att det betyder att 
processerna är dåligt utformade eller att det är fel på rutinerna. Vi tror att ett enkelt sätt att få 
medarbetarna att ta fram problem är att införa en tävling där medarbetaren som tagit fram 
mest problem under till exempel en vecka vinner. Priset kan vara en biobiljett eller liknande. 
Om de själva inte vill skriva problemet på tavlan är det viktigt att de går till 
produktionschefen eller någon annan och ber denna person att skriva problemet på tavlan. 
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Men en sak som är viktig är att få medarbetarna att förstå att allt som hindrar dem i arbetet är 
ett problem. Där handlar de om att utbilda dem om hur processerna ska fungera och vad de sju 
icke värdeskapande aktiviteterna är för några. Dessa borde skrivas någonstans så att de 
anställda lätt kan se dem och bli påminda om att tänka på dem. Enligt Toyota Way är alla 
aktiviteter som inte skapar värde slöseri och de ska försöka elimineras. En utbildning med 
personalen om icke värdeskapande aktivteter måste därför hållas. 
 
När problemen har kommit upp på tavlan är nästa steg att försöka lösa dem. Enligt Toyota 
Way är det viktigt att problem löses i samstämmighet och därför tror vi att det bästa är att 
medarbetarna själva löser problemen med guidning från produktionschefen och VD. Det är 
medarbetarna som upplever problemen och det är störst chans att de är dem som sitter på den 
bästa lösningen. Varje morgon på tavelmötet går de igenom de problem som finns på tavlan 
och enkla problem löses direkt, medan lite större problem kan behöva en särskild tillägnad tid 
så att lösningen blir så bra som möjligt. För att problemen ska kunna lösas effektivt används 
en speciell metod i fem steg. 
 
1. Till att börja med är det viktigt att alla ska förstå problemet. Det lättaste kan då vara att den 

person som har skrivit upp problemet på tavlan berättar om det så att alla kan förstå. Det 
villa säga att definiera problemet så att det blir tydligt. 

 
2. Nästa steg är att göra en grundlig orsaksanalys. Här används Toyota Way metoden ”””5 

Varför””” för att hitta den verkliga orsaken. Ofta är det inte det uppenbara problemet som 
är den verkliga orsaken till ett problem. Genom att ställa ”””5 Varför””” kan de få fram ett 
antal olika orsaker till ett problem. Medarbetarna får sen diskutera vilken av dessa orsaker 
som de tror är den verkliga grundorsaken. Det är viktigt att inga förutfattade meningar 
finns för ett problem vid problemlösningen. För att göra det enklare kan det vara bra att gå 
till platsen där problemet uppstår för att lättare kunna se vad som är grundorsaken.  

 
3. Trots att det har valts en lösning på problemet så kan det finnas flera lösningar på det. För 

att få fram dessa lösningar är det bästa att använda sig av brainstorming där alla 
medarbetarna får säga vad de tror och ingen lösning är en dålig lösning. Det bästa är om 
det skulle finnas en tavla där alla lösningar kan skrivas upp under brainstormings-
processen. När alla lösningar skrivits upp kan en snabb eliminering av de lösningar som är 
opraktiska eller inte riktigt kommer att fungera. När de känner att de fått ett par bra 
lösningar ska dessa utvärderas utifrån fyra kriterier; enkelhet, kostnad, kontroll och 
snabbhet. Det ska inte vara en lång, djup analys utan det räcker med att snabbt tänka på de 
fyra kriterierna och se vilken lösning som är bäst. När en lösning har hittats antecknas det 
på tavlan vid problemet och även ett datum då lösningen ska vara implementerad. Om det 
är ett stort problem där ingen snabb lösning kan hittas så antecknas datum för när 
problemet ska tas tag i. Då produktionen har längre möten varje fredag kan en idé vara att 
ta dessa möten som problemlösningsmöten. Ett annat alternativ kan vara att utse en 
problemlösargrupp som får avsätta tid till att lösa problemet. Det ska även antecknas vem 
som är ansvarig för att problemet löses. 

 
4. När en lösning tagits fram kommer vi till ”plan-do-check-act fasen”. Den viktigaste delen 

är att planera hur lösningen ska gå till. Beroende på hur avancerad lösningen är kan 
planeringen överlämnas till koordinatorn. Det viktigaste är att medarbetarna själva har 
insett problemet och tagit fram en lösning. När planeringen är klar börjar själva 
implementeringen. Det är viktigt att alla medarbetare vet vad de ska göra och vad som 
förväntas av dem. De måste vara väl medvetna om vad som har förändrats.  
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Efter att en lösning har implementerats är det viktigt att den kontrolleras. Det bästa sättet 
att kontrollera kan vara uppföljningar på tavelmötena. När implementeringen har gjorts kan 
ett datum för kontroll antecknas på tavlan. Det sista som gör i denna fas är sedan att justera 
handlingsplanen om det inte fungerar som det var tänkt.  

 
5. Det sista steget är väldigt viktigt och handlar om att medarbetarna ska lära sig och 

utvecklas efter att de löst ett problem. Därför krävs det att medarbetarna reflekterar över 
processerna och lär sig. Detta kan göras genom diskussioner vid tavelmötena. 

 
Då problemlösning är en av de viktigaste sakerna inom Toyota Way är det väldigt viktigt att 
införa ovanstående process hos PMC. Denna process ska vara en naturlig del av vardagen för 
de anställda och det är viktigt att få dem att förstå att det är något bra. Idag finns inte denna 
kultur i företaget men den är inte omöjlig att införa. Det första steget mot en effektiv 
problemlösning kommer att tas vid vår presentation till företaget. Vi kommer då ha en liten 
workshop där medarbetarna får träna på problemlösningsprocessen och lära sig hur den går 
till. En sak som är viktig under processen är att det finns någon som styr och leder 
medarbetarna i rätt riktning om det kommer på fel spår. Ibland kan det vara svårt att hålla sig 
till problemet och det blir lätt att sväva ut och komma ifrån det verkliga problemet. Denna 
person kommer hos PMC att vara produktionschefen. Ibland kan det även vara bra att VD 
närvarar då det är han som kan ta beslut i större frågor. 
 
Det finns ett antal möjligheter samt hot och risker gällande problemlösningsområdet. Att alla 
jämt ska gå till problemet själv för att förstå det gör att även produktionsansvarig och VD får 
en bättre förståelse för vad som händer i produktionen. Det är viktigt att de inte avskärmar sig 
från denna viktiga del av företaget. Dessutom så fattas beslut av förändringar utifrån 
verkligheten och inte från teorier. Dock kan självklart medarbetarna i produktionen känna att 
de inte får något egen vrå, utan att de ständigt kan exponeras av cheferna. Vi tror dock att de 
är vana vid att cheferna är ute i produktionen, och tycker inte att det är något jobbigt. 
 
Genom att beslut i företaget ska börja fattas gemensamt kommer alla i företaget medverka. 
Detta är positivt då medarbetarna kommer känna sig mer delaktiga i arbetet och besluten. Vi 
tycker att detta kommer bli nyttigt för medarbetarna och tror att det kommer att ses som något 
positivt av dem. Självklart kommer detta att kräva högre mental aktivitet från medarbetarna, 
vilket kan bli ett problem. Många medarbetare kanske inte riktigt klarar av det, därför är det 
viktigt att inte pressa dessa.  
 
Den sista principen handlar om att bli en lärande organisation. Medarbetarna kommer att 
uppmuntras till medverkan och kreativitet, och det kommer att finnas möjlighet till personlig 
utveckling. Aktivt lärande kommer därför att bli en viktig del i företaget.  
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8 Slutsats 
 
Det här är det sista kapitlet i uppsatsen och vi tar här upp de slutsatser som vi har kommit 
fram till. Förutom detta besvarar vi även vår frågeställning, reflekterar över presentationen 
för företaget samt ger förslag på vidare forskning.  
 
Vårt syfte med uppsatsen var att vi på uppdrag från PMC AB skulle genomföra en studie av 
konceptet Lean production för att sedan ta reda på hur företaget skulle kunna använda sig av 
konceptet för att förbättra sin produktion. Vi började med att gå igenom material och litteratur 
för att få den teoretiska grunden. Vi fann då att Lean production, som är detsamma som 
Toyota Way, består av 14 principer och att grunden till att lyckas med konceptet är att arbeta 
efter alla dessa i den dagliga verksamheten. Utifrån dessa 14 principer, som är uppdelade i 
fyra stora huvudområden (filosofin, processerna, medarbetare och partners samt 
problemlösning), har vi analyserat PMC AB och kommit fram med förslag för hur vi tycker 
att de ska arbeta för att få en mer produktiv och effektiv produktion. Dessa förslag är svaret på 
uppsatsen frågeställning; Hur kan PMC AB använda sig av Lean production för att bli mer 
produktiva och få en effektivare produktion? 
 
När det gäller det första huvudområdet så betonas ett långsiktigt tänkande och att det finns 
klara mål med noga uppföljning. Vi har tillsammans med VD för PMC tagit fram fyra 
huvudmål för PMC och sedan brutit ner dem i olika styrtal så att det lätt ska kunna följas upp. 
Målen och styrtalen måste flitigt kommuniceras med medarbetarna, och det är meningen att 
de ska bli en kultur i företaget. De kommer att skapa en delaktighet bland personalen, vilket 
kommer att göra att alla tillsammans kommer att sträva efter att uppnå målen och skapa ett 
framgångsrikt företag.  
 
I det andra huvudområdet tar de olika principerna upp hur processerna kan utformas för att bli 
så bra som möjligt. Det handlar om att hitta slöseri i alla delar av tillverkningsprocessen och 
sedan försöka eliminera detta. Vi har gjort en grundlig analys av företagets 
tillverkningsprocess och då hittat flertalet aktiviteter som vi anser skapar slöseri, och som vi 
sen genom olika lösningar försökt eliminera. Enligt Toyota Way kan slöseri elimineras genom 
kontinuerliga processer, pull-system, utjämnad beläggning, standardiserade processer, visuell 
kontroll, bra teknologi och kvalitetstänkande. När vi har utarbetat våra lösningar har vi hela 
tiden haft dessa i baktankarna. Exempel på stora förändringar som vi har gett förslag på är 
bättre planering av order, produktionskort med mer information till produktionspersonalen, 
mer standardiserade processer samt visuell kontroll i form av de ”5 S:en”. Vi tror att våra 
lösningar kommer att innebära stora förbättringar i PMCs processer. De kommer få ett 
snabbare flöde då de slipper stopp i värdekedjan på grund av att det är rörigt, att de inte vet 
vad de ska göra eller att de inte hittar vad de letar efter. Det kan tyckas att de problem som vi 
har upptäckt inte är så stora, men för ett litet företag som PMC kan dessa vara förödande. De 
har låga vinstmarginaler och personalkostnaderna är en stor post. Det gör att varje minut de 
kan tjäna i produktionen kan vara avgörande för om produkten går med vinst eller inte.   
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Medarbetare och partners är nästa stora huvudområde och det innefattar ledare, medarbetare 
och leverantörer. Viktigt inom Toyota Way är att ledaren kommer inifrån och att han själv 
lever efter konceptet. Om inte han lever efter konceptet kommer inte heller medarbetarna att 
göra det. Hos PMC finns en produktionschef som har jobbat länge i företaget och även VD 
har till en början stått ute i produktionen och stansat. De gör att de båda enligt Toyota Way 
har det som krävs för att bli bra ledare. Båda ser väldigt positivt på införandet av konceptet 
och vi ser därför inga problem med att de inte själva kommer att leva efter det. 
 
Det är medarbetarna ute i produktionen som är de viktigaste i hela värdekedjan och 
produkterna kan bara bli så bra som deras kompetens tillåter. Därför är det viktigt att hela 
tiden utveckla sina medarbetare så att även produkterna kan bli bättre. PMC måste bli bättre 
på att sätta upp mål för sina medarbetare och även motivera dem till att uppnå dessa mål. Det 
innebär även att utbildningarna för hur en viss process ska utföras måste bli utförligare och 
bättre. Det är viktigt att låta utbildningen ta den tid den behöver och inte skynda igenom, det 
kommer att tjäna in tiden på längre sikt. Samma sak gäller egentligen för leverantörerna. 
Produkterna kan bara bli så bra som råvarumaterialet som produkterna tillverkas av. PMC 
måste därför noga överväga sina leverantörer innan de beställer något.  
 
Det sista huvudområdet är problemlösning och det är något som ska utövas varje dag. 
Problem är något bra och det är väldigt viktigt att alla problem tas upp så att de kan lösas. 
Genom att använda sig av verktyget ”5 Varför” kan grundorsaken hittas, vilket gör att 
problem kan förebyggas. En kultur av problemlösning måste skapas. Hos PMC kommer en 
tavla införas där alla problem som medarbetarna kommer på ska skrivas upp. På dagliga 
tavelmöten kommer de sedan använda sig av en femstegsmetod för att kunna lösa dessa. Det 
är viktigt av medarbetarna förstår att problem är bra och att det innebär att det är fel på 
processerna, och inte på dem. Genom utbildning i vad som är problem och slöseri ska en 
kultur skapas som gör att medarbetarna hela tiden funderar på vad som kan vara problem och 
slöseri i deras arbete och sedan skriva upp dessa på tavlan så att de kan lösas. 
 

8.1 Presentation 
 
Den 16 maj höll vi i en två timmars presentation för de anställda på PMC, där vi gick igenom 
vad PMC Way är för något och vad det kommer att innebära för företaget och de anställda. Vi 
försökte på ett enkelt sätt förklara genom föreläsning och övningar hur deras arbetssätt 
kommer att förändras.  
 
Presentationen började med att VD gick igenom företagets mål och ekonomiska situation. 
Efter det tog vi över och gjorde en kort beskrivning av målen med PMC Way och anledningen 
till att företaget ska införa det. Därefter återknöt vi till de mål som VD tagit upp genom att 
bryta ner dem i styrtal och förklara hur viktigt det är att de hela tiden tänker på dessa och att 
de följs upp. Sedan fortsatte vi med processerna, och förklarade då hur deras processer ser ut 
och att det idag finns problem i dessa i form av slöseri. För att få med medarbetarna hade vi 
en övning där de själva skulle komma på vilket slöseri som fanns i deras processer. Vi frågade 
dem även de kontrollfrågor som vi tidigare tagit upp, och precis som vi anat svarade de nej på 
alla frågor. Det gör att det kommer att ha ett bra läge att utgå ifrån nu när de ska förbättras. 
Allt kan bara bli bättre. Vi tog inte upp de konkreta lösningar som vi kommit fram till utan 
fokuserade mer på att de skulle förstå att det finns slöseri i deras sätt att arbeta. 
Produktionschefen kommer senare att ta upp de konkreta lösningarna och förändringarna i 
sättet att jobba. 
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När vi fått dem att förstå vad problem och slöseri är gick vi vidare till själva 
problemlösningen där vi förklarade vikten av att ta upp problem och sedan hur de ska lösas. 
Genom problemlösningsövningar fick de träna på de fem stegen och lära sig hur de gör för att 
få fram grundorsaken. Efter det kommer vi till det sista huvudområdet, nämligen 
medarbetarna och efter att vi kort beskrivit vikten med att de ska utvecklas och lära sig mera 
fick produktionschefen ta över. Han fokuserade på attityd och beteenden vid förändringar 
samt kommunikation vilket blev en perfekt avslutning på presentationen. 
 
Det roligaste med presentationen var att det kändes som att vi verkligen fick med oss alla 
medarbetarna och att alla var delaktiga i diskussioner om slöseri och problem i processerna. 
En av de viktigaste sakerna med vårt arbete var ju att lyckas sälja in det så att medarbetarna 
blir motiverade att börja arbeta utifrån konceptet och det kändes verkligen som att vi lyckades 
med detta. Efter presentationen fick vi mycket positiv feedback både från medarbetare och 
VD och alla verkade inspirerade av PMC Way. De kändes som att de insåg att många av de 
problem som de kände i arbetet skulle försvinna i och med införandet av PMC Way.  
 

8.2 Våra reflektioner 
 
Att införa våra förslag och PMC Way i företaget är en stor förändring och det kommer inte 
vara något som sker på en dag. Det är viktigt att de ser långsiktigt och att de inte ger upp. 
Redan en vecka efter presentationen och införandet av PMC Way kan vi se framsteg i 
företaget, vilket vi självklart tycker är oerhört roligt. Direkt när vi kommer in i produktionen 
ser vi den stora tavlan med all information och med massor av problem uppskrivna. Redan nu 
har de lyckas lösa flera problem och de känner att de har kommit in i Lean-tänkandet. Vi kan 
även se att produktionschefen har satt upp dagens schema på tavlan och alla verkar väldigt 
nöjda med att det finns en plan för vad de ska göra under dagen istället för att det blir lite hur 
som helst. De har även infört det produktionskort som vi tagit fram och alla känner att det har 
inneburit stora positiva förbättringar. Det känner sig även positiva till resten av våra förslag 
och de är i full gång med att införa fler av dem.   
 
Skillnaden mellan Toyota Way och PMC Way kan vara stor eller liten beroende på hur man 
ser det. Om vi ska se till verktyg och lösningar som Toyota använder sig av så kan 
skillnaderna bli väldigt stora, men om vi ser till själva konceptet Toyota Way med de 14 
principerna så är skillnaderna väldigt små. Precis som vi tagit upp tidigare så handlar inte 
Toyota Way om verktyg utan om ett sätt att tänka, en kultur av problemlösning och 
eliminering av slöseri. Vi tror att anledningen till att många företag misslyckas med att införa 
Toyota Way är just att de stirrar sig blinda på alla verktyg istället för att ta ett steg tillbaka och 
försöka få in tankesättet och principerna. Vi har därför fokuserat på att införa principerna 
istället för speciella verktyg. Vi har använt oss av en del verktyg när vi tyckt att det passat, 
men vi har aldrig utgått från dem. De tror vi kommer vara nyckeln till att PMC kommer att bli 
framgångsrika med sin implementering av PMC Way. 
 
Genom att skriva arbetet har vi lärt oss otroligt mycket och det har varit en rolig och givande 
resa. Efter att vi studerat Toyota Way anser vi båda att konceptet är en väg till framgång. De 
får med alla aspekter av företaget och ser till att inget glöms bort. Självklart kommer det att 
vara svårt att införa ett sådant koncept i ett företag, men vi tror att med en stark vilja och 
motivation bland medarbetarna så kommer det att gå. Trots av vi båda har inriktat oss mot 
redovisning så tror vi att denna erfarenhet kommer att ge oss mycket i framtiden.  
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Vi har analyserat hur en produktion fungerar i minsta detalj och verkligen insett hur mycket 
det kan betyda ekonomiskt att ha en väl fungerande tillverkning. Vi har även insett hur lätt det 
är att ha processer som inte är effektiva utan att märka det. En process kan utåt ses som 
effektiv, men om man börjar tänka i termer av slöseri så kan det visa sig att den är väldigt 
ineffektiv. Vi tror därför att det är otroligt viktigt för ett företag att kontinuerligt utvärderar 
sina processer.  
 
Även om vi tror och anser att Toyota Way är ett framgångkoncept, så finns det en hel del som 
talar emot konceptet. Vi är väl medvetna om dessa olika faktorer, och tror att de kan undvikas 
genom att tänka och handla på rätt sätt. Visst är Toyota Way ingen universalmedicin som kan 
lösa alla problem i verkstadsindustrin som Jan Olhager anser. För självklart är det ett koncept 
som måste anpassas till varje individuellt företag, vissa metoder fungerar därför bättre än 
andra. Vi anser inte heller att Toyota Way handlar om att kopiera Toyota och deras framgång, 
utan att få en förståelse för bakgrunden till varför Toyota blivit så framgångsrikt. Genom att 
förstå deras filosofi och tänkande har företag en bra grund att stå på genom resan mot att bli 
mer effektiva. Annan kritik som riktats mot konceptet är bland annat att västerländska företag 
inte har samma behov av att minimera lager som japanska. Även här gäller det att se till det 
egna företag och möta behovet som finns där. Att lean production däremot har fått en dålig 
klang är något som är svårt att arbeta bort. Det är helt enkelt upp till företaget att förklara för 
de anställda vad det handlar om, något vi anser PMC gjorde väldigt bra. Genom konferensen 
blev alla anställda motiverade till att arbeta mer effektivt, eftersom de bara inte bara såg 
fördelar för företaget utan även för sig själva.  
 
Vi tror och hoppas att våra förslag kommer att hjälpa PMC i sin väg mot framgång och vi vill 
önska dem all lycka på vägen! 
 

8.3 Förslag på vidare forskning 
 
Det finns ett antal olika förslag på vidare forskning till denna uppsats. Som första exempel 
kan nämnas att det vore intressant att vara med under själva implementeringen av PMC Way. 
Det är en stor process som kommer att ta mycket tid och kräva en hel del av personalen på 
PMC. Fortsättningsvis skulle det vara intressant att titta på hur implementeringen av våra 
förbättringar sen gick för PMC, och i vilken utsträckning de givit en mer produktiv och 
effektiv produktion. Slutligen skulle det vara intressant att närmare studera vilka positiva 
effekter Lean production hade på företaget, och diskutera om någon annan metod varit 
fördelaktigare att använda i företaget.  
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Bilaga 1 
 
Personliga frågor 

� Hur länge har du jobbat på PMC? 
� Vilka är dina arbetsuppgifter? 
� Hur jobbar du som produktionschef idag? (produktionsansvarig) 
� Har du fått någon ledarutbildning? Vilken? Vad lärde du dig? (produktionsansvarig) 
� Skulle du vilja ha någon mer utbildning? Vad? (produktionsansvarig) 
� Finns det några brister i ditt arbete? Vilka? Vad beror de på? Kan de förbättras? 

(produktionsansvarig) 
 

Medarbetare 
� Får medarbetarna någon utbildning när det börjar? Vad ingår? Hur detaljerad är den? 
� Finns det utvecklingsplaner för medarbetarna? Hur ser dessa ut? 
� Sätter ni upp mål för varje person? Hur sätts dessa mål? 
� Vet ni idag vad alla olika anställda har för kompetenser? 
� Hur motiverar ni medarbetarna? 
� Finns något sorts belöningssystem? 
� Vilka investeringar gör ni i personalen? 

 
Processerna 

� Hur går tillverkningsprocessen till? Beskriv! 
� Vilka icke värdeskapande aktiviteter upplever du finns i företaget? 
� Vad tror du att de anställda upplever som problem? 
� Hur ser processerna ut idag (order, planering, förarbete, förberedelser, stansning, 

efterarbete och leverans)? 
o Hur görs planeringen? Vad anser du kan förbättras i planeringsprocessen?  

� Hur väljer du ut vem som får jobbet? Hur väljer du ut maskin? 
Material? Tejpning? Kapning?  

� Är det samma personer som kapar som sen stansar bitarna eller finns 
det en speciell person som kapar? 

� Hur planeras tejpningen? Måste det tejpas så mycket att det står rullar i 
fabriken? 

� Hur skulle man kunna göra så att så många som möjligt slipper bli 
avbrutna i sina jobb? 

� Hur ofta stansar du själv? 
o Hur fungerar föreberedelseprocessen? Fungerar orderpapprena bra för de 

anställda? 
� Gör de anställda det de ska göra i denna process? 
� Vad kan förbättras? 

o Hur fungerar stansningsprocessen? 
� Hur kan vi göra processen så standardiserad som möjligt? 
� Borde de anställda ha en maskin de är ansvariga för eller är det bättre 

om de får cirkulera? 
� Fungerar räkningen bra? 
� Gör alla sina kontroller? 

o Hur fungerar efterarbetet? 
o Hur fungerar leveransprocessen? 
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Bilaga 2 
 
Frågor till hållbarhetsindex: 
 

1. Kan ni PMCs mål? 
2. Vet du vad du har för ansvarsområde ute i produktionen? 
3. Har alla saker som du ansvarar för en bestämd plats? 
4. Är det rent och snyggt vid arbetsplatsen vid dagens slut? 
5. Är allt ni har vid arbetsplatsen viktigt för tillverkningen? 
6. Lägger ni tillbaka verktyg på deras bestämda platser? 
7. Vet ni vart verktyg ska läggas? 
8. Vet ni vart material ska läggas? 
9. Har tiden för att leta efter verktyg och material minskat? 
10. Tycker ni att stora lager har minskat och således förbättrat framkomligheten? 
11. Får ni alltid göra färdigt jobb utan att bli avbrutna? 
12. Vet ni alltid vad ni ska göra under dagen? 
13. Har vi bra rutiner för tejpning och kapning? 
14. Är produktionskortet tillräckligt tydligt för att se vad det är ni ska göra? 
15. Vet ni alltid hur ni ska lägga verktyget för att få ut maximalt av materialet? 
16. Skriver ni alltid upp tid då ni börjar med ett arbete och tid då ni slutar med arbetet? 
17. Gör ni alltid tillräckligt många kontroller? 
18. Fyller ni i tillverkningsunderlaget när ni stansat klart? 
19. Vet ni hur ni ska hantera spillmaterial 
20. Skriver ni upp vikt och mått på kartongen på tillverkningsunderlaget? 
21. Skriver ni alltid ordernummer på kartongen? 
22. Ställer ni kartongen i färdigvarulagret? 
23. Hittar leveransansvarig kartongerna som ska levereras? 
24. Hittar ni alltid era egna personliga verktyg? Penna, block, tumstock, kniv 
25. Finns alltid all utrustning, t.ex tejp, sopborste, avlastningsbord, vid varje arbetsplats? 
26. Får ni den information ni känner att ni behöver från tavelmötena? 
27. Har ni en tydlig kommunicerad kompetensplan? 
28. Skriver ni upp problem på tavlan om ni märker dem? 
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Bilaga 3 
 
Produktionskort för varje artikel 

 

Hänvisning till Vårt art nr.         
       

Kund nummer: Kund namn:     
      
Kund Art. nr: Ritning nr Revision; Mått:   
          
Material art. Nr Typ av Material: Tjocklek Materialplats 
        
Spill Material åtg. / 100 st      

         
Tejp art. Nr Typ av självhäftning  Flakas i arkformat mm 
       

Verktygsnummer Typ av verktyg Verktygs plats 
      
Maskin: Antal detalj. / tim. Alt. maskin Alt. Antal / tim   

          
Produktionsbeskrivning         

  

Förpackningsinstruktioner      
Emballage Antal Vikt Volym     
            
            
            
            
         Start / Stopp tid 
              

Vårt ordernummer Antal beställda Antal levererade Levdatum 

        
Första bit kontroll Kontroll under produktion Slutkontroll Beräknd tid 

        

      Start / Stopp tid 
              

Vårt ordernummer Antal beställda Antal levererade Levdatum 

        
Första bit kontroll Kontroll under produktion Slutkontroll Beräknd tid 

        

          Start / Stopp tid 

              

Vårt ordernummer Antal beställda Antal levererade Levdatum 

          
Första bit kontroll Kontroll under produktion Slutkontroll Beräknad tid 
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Bilaga 4 
 
Tavelmöte 
 

1. Alla från produktionen ska närvara (varje måndag även VD, en gång i månaden även 
övriga från kontoret). 

 
2. Gå igenom styrtalen. Är något mål uppnått? Är det något styrtal som ska ändras? Har 

någon något att tillägga? 
 
3. Gå igenom dagens planering enligt det som står på tavlan. Produktionschef har 

förberett dagens planering eftermiddagen innan, och på morgonen skrivit upp varje 
anställds planering av arbeten under dagen. Kontrollera med alla så att de har förstått 
vad som ska göras, samt meddela den som har jour under dagen.  

 
4. Diskutera om det är något tidigare problem som de anställda kommit med en lösning 

på. Gå igenom problemlösningsprocessen. 
 

5. Ta upp gårdagens problem. Skriv upp dem på tavlan under rubriken ”Dagens 
problem”. Alla ska kunna diskutera små kortare lösningar. Lite mer komplicerade 
ärenden noteras på tavlan under rubriken ”Större Problem”. Dessa tas upp på de lite 
längre mötena på fredagar.  

 
6. Övriga synpunkter. 
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Bilaga 5 
Tavlan i produktionen 

 

Dagens schema 
 
 
 
 
 
 

Övergripande mål 
 
 
 
 
 
 
 

Problem  Lösning  Ansvarig Planerat slutdatum Status  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 

Styrtal 
 
- Upptäckta problem 
- Lösta problem  

 
- Kontrollfrågorna  
- Antal reklamationer 
- Produktionstid  
 
- ISO-certifierade lev 
- Andel lev enligt Lean 

 
- Uppnådda ISO-mål 
- Ekonomiska nyckeltal, 
- Position på marknaden 
 

Fabriksbesök 

Städinstruktioner 

Instruktioner 5 S 

Avvikelser 
 
 
Reklamationer 

Övrigt 


