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ABSTRACT		

Lean	has	been	adapted	by	various	industries	and	applied	to	differing	processes	in	the	world	
as	a	means	of	improvement	and	competitiveness.	In	the	implementation	of	Lean,	the	focus	
is	usually	on	eliminating	the	7	+	1	wastes	(Muda)	through	continuous	improvement.	In	most	
previous	cases,	the	result	of	the	implemented	continuous	improvement	has	been	far	from	
successful,	and	further	resulted	in	the	9th	waste	also	named	as,	"Improvements	in	vain"	or	
"Wasted	improvements".		

One	of	the	important	tools	for	supporting	implementation	of	Lean	and	continuous	
improvement	is	daily	production	meetings	and	visual	management.	In	manufacturing	
companies	these	tools	are	common	for	facilitating	the	surfacing	of	the	problems	in	
production,	identify	the	root	causes	and	develop	solutions	for	them.	As	other	Lean	tools,	
daily	production	meetings	and	visual	management	should	be	customised	to	the	needs	and	
requirements	of	different	industries	and	companies	to	avoid	the	9th	waste.	Small	
manufacturing	companies	with	high	variety	and	low-volume	production,	has	their	own	
challenges,	needs	and	requirements.	Therefore,	the	aim	of	this	thesis	project	is	to	describe	
how	visual	control	boards	can	be	adapted	to	the	needs	and	requirements	of	a	small	
manufacturing	company	with	low	volume	and	high	variety	to	facilitate	the	challenges	of	
communication	and	coordination	of	daily	work	and	continuous	improvement.	

The	project	was	conducted	primarily	in	a	Swedish	small	company	named	Ztift	AB,	which	
produces	locks	and	security	solutions	with	high	range	of	variety	of	products	and	low	
production	volumes	(HVLV).	To	achieve	the	objective	of	the	project,	initially,	the	literature	of	
the	related	area	was	reviewed,	two	other	manufacturing	companies	were	studied	and	two	
experts	were	consulted.	In	addition,	Ztift	was	studied	through	observation	and	interviews.	

Based	on	the	outcomes	of	the	study,	two	solutions	were	developed	and	implemented	to	
meet	the	requirements	and	needs	of	Ztift	as	well	as	its	maturity	level	in	Lean	
implementation. The	solutions	were	visual	production	boards	for	continuous	improvement	
and	daily	operations.	The	solutions	were	followed	and	improved	continuously	during	four	
weeks	after	implementation.	Finally,	a	meeting	at	Ztift	was	made	to	explore	the	outcomes	of	
the	implemented	solutions. 
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SAMMANFATTNING  

Lean	har	anpassats	av	varierande	branscher	och	tillämpas	på	skiljaktiga	processer	i	hela	
världen	som	ett	medel	för	förbättringar	och	konkurrenskraft.	I	genomförandet	av	Lean	ligger	
fokus	vanligen	på	att	eliminera	7	+	1	slöserier	(Muda)	genom	ständiga	förbättringar.	I	
flertalet	tidigare	fall	har	resultatet	av	implementerade	ständiga	förbättringar	varit	långt	ifrån	
framgångsrika	och	vidare	resulterat	i	det	9:e	slöseriet	som	benämns	som	"förbättringar	i	
onödan"	eller	"bortkastade	förbättringar".		

Dagliga	produktionsmöten	och	visuell	ledning	med	styrtavlor	som	hjälpmedel	är	ett	av	de	
viktigaste	verktygen	inom	Lean.	I	tillverkningsföretag	underlättar	verktygen	att	föra	upp	
problem	till	ytan,	identifiera	rotorsakerna	och	utveckla	lösningar	för	dem.	Likt	andra	Lean	
verktyg	bör	dagliga	produktionsmöten	och	visuell	ledning	anpassas	till	de	behov	och	krav	i	
olika	branscher	och	företag	för	att	undvika	det	9:e	slöseriet.	Små	tillverkningsföretag	med	
hög	variation	och	låg	volym	(HVLV)	har	specifika	utmaningar,	behov	och	krav.	Således	är	
syftet	med	detta	examensarbete	att	beskriva	hur	visuella	styrtavlor	anpassas	till	ställda	
behov	och	krav	i	ett	litet	tillverkande	HVLV	företag	för	att	underlätta	utmaningar	som	
kommunikation	och	samordning	av	det	dagliga	arbetet	och	ständiga	förbättringar.	

Projektet	genomfördes	i	Ztift	AB,	ett	litet	svenskt	företag	som	tillverkar	lås	och	
säkerhetslösningar	med	HVLV.	För	att	uppnå	examensarbetets	mål	granskades	inledningsvis	
litteratur	inom	tillhörande	område,	två	andra	tillverkande	företag	studerades	samt	två	
experter	gav	rådgivning.	Därtill	har	Ztift	kartlagts	genom	observationer	och	intervjuer.	

Två	lösningar	utvecklades	för	att	uppfylla	identifierade	krav	och	behov	hos	Ztift	samt	deras	
mognadsgrad	av	Lean.	Lösningarna	bestod	av	två	visuella	styrtavlor	för	ständiga	
förbättringar	och	daglig	styrning.	Lösningarna	uppföljdes	och	förbättrades	kontinuerligt	
under	fyra	veckors	tid	efter	implementering.	Slutligen	genomfördes	ett	återbesök	hos	
företaget	för	att	undersöka	de	implementerade	lösningarna.	
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FÖRORD	

Denna	examensrapport	utfördes	hos	Ztift	AB	i	Eskilstuna,	av	Victoria	Fridholm	och	Andréa	
Norberg.	Examensrapporten	innefattar	15	högskolepoäng	och	är	skriven	som	
slutexaminationsmoment	på	högskoleingenjörsprogrammet	inom	innovation,	produktion	
och	logistik	vid	Mälardalens	högskola	(MDH)	i	Eskilstuna.		

Vi	riktar	ett	stort	tack	till	alla	personer	som	stöttat	oss	i	resan	att	uppnå	examensarbetets	
slutresultat.	Tack	till	Ztifts	medarbetare,	för	ert	vänliga	mottagande,	att	ni	låtit	oss	ta	del	av	
er	gedigna	kunskap	och	för	visat	engagemang.	Tack	till	våra	familjer	för	er	ovärderliga	
stöttning,	tack	till	vår	goda	vän	Mathilda	som	bidragit	med	kunskap	inom	förändringsledning	
vid	examensarbete	som	utförts	samtidigt	hos	Ztift.	Tack	till	de	två	industriföretag	som	tillät	
oss	studera	deras	verksamheter,	ni	gav	stor	inspiration	och	värdefull	kunskap	i	
datainsamlingsprocessen.	Tack	till	Daniel	Gåsvaer	och	Martin	Kurdve	för	era	goda	råd	och	för	
expertiskunskap	från	näringslivet.			

Ett	speciellt	tack	till	vår	handledare	från	MDH,	Siavash	Javadi.	Din	goda	kännedom	och	
varma	personlighet	har	lyft	vårt	examensarbete	till	en	högre	nivå	och	varit	en	avgörande	
faktor	till	examensarbetets	slutresultat.	Vi	tar	med	oss	dessa	kunskaper	i	framtiden,	tack	så	
mycket!	
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1 INTRODUKTION	
1.1 Bakgrund	

Lean	har	vunnit	vidare	mark	inom	industrin	i	utsträckning	med	att	den	globala	konkurrensen	
ökat.		Ett	av	dem	viktigaste	inslagen	inom	Lean	är	ständiga	förbättringar.	Många	tillverkande	
företag	har	fokuserat	på	ständiga	förbättringar	för	att	förbättra	processernas	effektivitet	och	
därmed	öka	lönsamheten	(Bond,	1999).	Inom	kontinuerlig	förbättring	kategoriseras	olika	
insatser,	metoder	och	verktyg	för	att	förbättra	processer.	De	olika	satsningarna	kan	vara	av	
varierande	slag,	antingen	gradvis	eller	i	genombrotts	karaktär.	Produktionsmöten	och	
visuella	styrtavlor	har	visat	sig	i	studier	vara	fördelaktiga	inom	förbättringsarbete	av	båda	
slagen	(Javadi,	Shahbazi	&	Jackson,	2013;	Spear	&	Brown,	1999;	Söderqvist,	2004;	Liker,	
2004;	Bengtsson	&	Osterman,	2014).	Implementeringen	av	olika	ständiga	
förbättringsinsatser	är	utmanande	(Behrouzi	&	Wong,	2011;	Denton	&	Hodgson,	1997)	och	
många	tillverkande	företag	misslyckas	i	sitt	genomförande	av	olika	förbättringsinitiativ	
(Nordin,	Deros,	Wahab	&	Mohd	Nizam	Ab	Rahman,	2012). Emellertid	har	faktorerna	
företags	mognadsgrad	av	Lean	och	maximal	anpassning	av	förbättringsverktyg	ut	efter	
verksamhetens	behov	och	krav	identifierats	som	avgörande	element	för	effektivisering	av	
förbättringsarbete	(Bengtsson	och	Osterman,	2014).	Således	bör	faktorerna	tas	i	bejakning	i	
genomförande	av	Lean	och	ständiga	förbättringar	för	att	undvika	extra	slöseri	i	form	av	det	
9:e	(Bengtsson	och	Osterman,	2014).	Tillverkande	företag	med	hög	variation	och	låg	volym	
(HVLV)	kan	befinna	sig	i	en	låg	mognadsgrad	av	Lean	längre	då	deras	produktionsvolym	och	
variation	är	extra	komplex	och	kräver	andra	utmanande	åtgärder	än	stora	industrier	med	
hög	volym	(Lindlöf	&	Söderberg,	2011;Jina	et	al.	1997).		

1.2 Problemformulering	

Som	tidigare	känt	är	ständiga	förbättringar	en	viktig	del	av	Lean.	Litteraturen	påvisar	att	vid	
implementering	av	förbättringsarbete	är	en	specifik	väg	att	föredra.	D.v.s.	att	först	arbeta	
med	ledningen,	produktionsutjämning,	standardisering	etc.	Är	det	möjligt	att	börja	arbeta	
med	ständiga	förbättringar	utan	att	gå	den	traditionella	vägen	som	litteraturen	påvisar?	Hur	
kan	den	inledande	arbetsprocessen	se	ut	vid	införande	av	ständiga	förbättringar	i	ett	litet	
tillverkande	HVLV	företag	med	låg	mognadsgrad	av	Lean?	En	tidigare	studie	har	visat	att	
utöver	7+1	slöseri	finns	ett	9:e	slöseri	som	påvisat	ett	slöseri	som	förekommer	vid	ineffektiva	
förbättringsprocesser.	Studier	har	tidigare	påvisat	att	denna	typ	av	företag	har	högre	
benägenhet	än	större	företag	att	förorsaka	det	9:e	slöseriet.	Således	fanns	intresset	att	
undersöka	hur	ett	företag	med	dessa	egenskaper	bör	agera	vid	implementering	av	ständiga	
förbättringar	för	att	undvika	det	9:e	slöseriet.	Ett	verktyg	som	ofta	används	vid	
förbättringsarbete	är	visuella	styrtavlor	och	för	att	dessa	ska	få	ett	så	lyckat	resultat	som	
möjligt	och	undvika	det	9:e	slöseriet	är	det	viktigt	att	anpassa	dessa	efter	företagets	
identifierade	krav	och	behov.			
	
I	denna	rapport	presenteras	anpassning	av	visuella	styrtavlor	efter	identifierade	krav	och	
behov	vid	implementering	av	förbättringsarbete	för	att	undvika	det	9:e	slöseriet.			
Studien	exemplifierades	med	ett	praktiskt	exempel	nämligen	hos	Ztift,	ett	litet	tillverkande	
företag	med	HVLV. 
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1.3 Mål	och	frågeställningar	

Examensarbetet	innefattar	att	studera	ett	litet	producerande	företag	med	HVLV	för	att	
identifiera	utmaningar	i	produktionen.	Utmaningar	analyserades	och	översättes	till	
företagets	behov	och	krav.	Slutligen	redovisades	visuella	styrtavlor	för	ständiga	förbättringar	
och	daglig	styrning	utformade	efter	identifierade	behov	och	krav	för	att	undvika	extra	slöseri	
(det	9:e	slöseriet).	

Examensarbetets	mål	är	att	beskriva	hur	visuella	styrtavlor	kan	anpassas	till	behov	och	krav	i	
ett	litet	producerande	HVLV	företag	för	att	underlätta	utmaningar	som	kommunikation,	
samordning	av	dagligt	arbete	samt	ständiga	förbättringar.		

Följande	frågeställningar	kommer	att	besvaras	i	examensrapporten:	

1. Vilka	behov	och	krav	ställs	i	ett	litet	producerande	företag	med	hög	variation	och	låg	
produktionsvolym	för	att	implementera	kontinuerligt	förbättringsarbete	och	daglig	
styrning?	

2. Hur	anpassas	visuella	styrtavlor	för	ständiga	förbättringar	och	daglig	styrning	i	ett	
litet	företag	inom	tillverkning	av	små	volymer	och	hög	variation	efter	ställda	behov	
och	krav?		
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1.4 Genomförande	

I	avsnittet	återges	en	kortfattad	beskrivning	av	de	data	som	samlades	på	olika	sätt.	

1.4.1 Observationer	och	möten	hos	Ztift	

Observationer	av	företaget	utfördes	inledningsvis	under	examensarbetets	två	första	veckor	
med	syfte	att	identifiera	företagets	rådande	utmaningar.	Målet	med	observationerna	var	att	
urskilja	de	utmaningar	som	låg	till	grund	för	flera	andra	utmaningar	som	huvudsakligen	
begränsar	företagets	framgång.	Under	observationerna	bevakades	inledningsvis	
tillverkningsprocessen.	Efter	en	vecka	riktades	fokus	på	struktur	och	muntlig	kommunikation	
mellan	medarbetare,	Produktionsansvarig	och	VD.	Resterande	observationstid	lades	på	att	
studera	utmaningarnas	följder.	

Möten	med	Produktionsansvarig	och	VD	utfördes	regelbundet	för	att	återkoppla	
examensarbetets	nuvarande	status	och	uppdatera	ledningen	kring	information	som	
identifierats	under	observationer.	Information	som	var	nödvändig	för	att	kunna	genomföra	
arbetets	nästa	steg	efterfrågades	och	tilldelades	från	företaget	inom	1-2	dagar.	Syftet	med	
dessa	möten	var	huvudsakligen	att	arbeta	mot	samma	mål	och	att	involvera	VD	och	
Produktionsansvarig	i	examensarbetets	förändring	av	företaget.	Målet	med	dessa	möten	var	
att	ledningen	skulle	vara	delaktiga	i	processen	och	att	tillsammans	fastställa	företagets	
behov	och	krav.		

1.4.2 Studiebesök	

Två	företag,	Företag	A	och	Företag	B	besöktes	under	examensarbetets	genomförande.	Syftet	
med	studiebesöken	var	att	observera	hur	verksamheterna	anpassat	information	i	visuella	
styrtavlor	för	att	underlätta	ständiga	förbättringar	och	daglig	styrning	till	verksamhetens	
ställda	behov	och	krav.	Målet	med	studiebesöken	var	att	påvisa	att	visuella	styrtavlor	är	ett	
verktyg	industrier	tidigare	använt	för	att	lösa	liknande	problematik	som	Ztift	stod	inför.	

Företag	A	besöktes	två	veckor	efter	examensarbetets	start	under	cirka	fem	timmar.	
Studiebesöket	hos	Företag	B	skedde	i	ett	senare	skede	och	varade	under	cirka	två	timmar.	

1.4.3 Idégenerering	

En	idégenerering	kring	processen	för	arbete	med	ständiga	förbättringar	genomfördes	under	
cirka	fem	timmar	efter	studiebesök	på	Företag	A.	Syftet	med	idégenereringen	var	att	samla	
och	sortera	idéer	på	lämplig	visualisering	av	processen.	Processen	innefattade	identifiering	
av	störningar,	visualisering,	eliminering	och	slutligen	standardisering.	Målet	med	
idégenereringen	var	att	fastställa	den	data	som	skulle	bearbetas	vidare	under	
examensarbetet.	

1.4.4 Diskussion	med	experter	

Expert	1	och	Expert	2	kontaktades	och	diskussioner	gällande	utvecklade	lösningar	hos	Ztifts	
genomfördes.	Syftet	med	dessa	möten	var	att	experterna	tillförde	kunskap	och	åsikter	
gällande	visuella	styrtavlor	för	ständiga	förbättringar	och	daglig	styrning	i	små	tillverkande	
HVLV	företag.	Målet	med	diskussioner	med	Expert	1	och	Expert	2	var	att	addera	värdefull	
information	till	examensarbetet	från	industrier	som	genomgått	liknande	process.	 	
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1.4.5 Litteratur	

Litteraturstudien	baserades	på	allmänt	välkänd	litteratur	inom	ständiga	förbättringar,	
kvalitet	och	visuella	styrmedel.	För	att	tillföra	ett	tyngre	akademiskt	värde	till	rapporten	
studerades	vetenskapliga	artiklar	för	att	bidra	med	modern	forskning	och	skapa	större	
förståelse	för	Lean,	de	3	M:en,	ständiga	förbättringar,	visuella	styrtavlor,	det	9:e	slöseriet	
samt	problem	som	vanligen	uppstår	i	små	tillverkande	HVLV	företag.	Rekommendationer	av	
lämpliga	vetenskapliga	artiklar	mottogs	från	examensarbetets	handledare	från	MDH.	Utöver	
dessa	artiklar	användes	databaser	som	Diva	Portal	och	Google	Scholar	där	sökningarna	
avgränsades	till	sökorden:	Lean,	Muda,	9:e	slöseriet,	HVLV,	visuella	styrtavlor,	
produktionsmöten,	daglig	styrning,	ständiga	förbättringar.	

1.5 Omfattning	

I	detta	avsnitt	delges	examensarbetets	omfattning	och	avgränsningar.	

I	samråd	med	Ztifts	VD	och	Produktionsansvarig	utvaldes	att	examensarbetet	skulle	beröra	
behandling	av	utmaningarna	kommunikation	och	struktur.	Utmaningarna	ansågs	genomsyra	
hela	verksamheten	och	hade	störst	påverkan	på	företagets	produktivitet.	Dessa	orsakade	
uppkomsten	av	flertalet	övriga	identifierade	utmaningar.		

Genom	observationer	av	företaget	i	rådande	situation	samt	under	diskussion	med	företagets	
VD	och	Produktionsansvarig	identifierades	och	anpassades	behov	och	krav	på	visuella	
styrtavlor	till	verksamheten.	Examensarbetet	begränsades	till	företagets	produktion	och	
monteringsavdelningar,	dessutom	vidrörs	produktionsplanering	samt	materialplanering	i	
den	mån	som	de	berörde	medarbetarna	i	produktionen.	Produktutveckling	samt	
projektarbeten	behandlas	inte	i	detta	examensarbete.		

Examensarbetet	är	en	uppsats	på	C-nivå	omfattande	15	högskolepoäng.	Arbetet	
genomfördes	på	halvfart	under	20	veckors	tid.	På	grund	av	begränsad	tidsram	genomfördes	
inte	en	uppföljning	med	utvärdering	av	mätbara	resultat.	Däremot	redogörs	en	enklare	
uppföljning	som	utfördes	inom	examensarbetets	tidsram	vars	syfte	var	att	undersöka	hur	
implementerat	resultat	mottagits	och	behandlats	av	medarbetarna	i	företaget.		

1.6 Disposition	

Följande	rapportstruktur	utvaldes	då	en	traditionell	inte	passade	studien.	Data	insamlades	
från	flertalet	källor	då	dessa	kunskaper	inte	enbart	fanns	i	litteratur.	De	källor	som	användes	
var	tidigare	studie	gjord	hos	Ztift,	Value	Stream	Map,	(2015),	Ztift	egna	dokument,	
observationer,	litteratur,	studiebesök	hos	två	tillverkande	företag,	idégenerering,	möten	
med	ledningen	och	slutligen	expertisrådgivning.		

Den	information	som	de	olika	kapitlen	i	rapporten	innehåller	redogörs	nedan.		

Kapitel	2	Prolog	omfattar	en	företagsbeskrivning	och	historik,	resultat	av	den	tidigare	
studien	Value	Stream	Map,	(2015)	samt	en	kartläggning	av	Ztift	innan	påbörjad	studie.	I	
Kapitel	2	Prolog	presenteras	även	de	faktorer	som	bidragit	till	utvecklingen	av	projektets	mål	
och	riktning.		

Kapitel	3	Del	1:	Lärande	från	andra	återger	information	som	samlats	under	studiebesök	hos	
två	tillverkande	företag,	litteratur	och	expertisrådgivning.	Litteratur	studerades,	
analyserades	och	sammanställdes	i	delen	3.1	Litteratur.	Studiebesöken	genomfördes	för	att	
lära	av	hur	industrier	anpassat	Lean	med	fokus	på	visuella	styrtavlor	av	ständiga	
förbättringar	och	dagligt	arbete	till	verksamheten.	Information	som	uppkom	under	
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studiebesök	hittas	i	delarna	3.2.1	Företag	A	och	3.2.2	Företag	B.	En	sammanfattning	av	
information	från	expertisrådgivning	hittas	i	delarna	3.3.1	Expert	1	och	3.3.2	Expert	2.	Del	3.4	
Sammanfattning	av	lärande	av	andra,	redogör	de	lärdomar	medtogs	med	till	fortsatt	arbete	
hos	Ztift.		

I	kapitel	4	Del	2:	Utveckling	av	lösningar	återges	en	detaljerad	beskrivning	av	processen	i	
utveckling	av	de	två	lösningarna	av	visuella	styrtavlor.	En	detaljerad	beskrivning	av	de	båda	
processerna	från	koncept	till	slutligt	implementerat	resultat	framförs	i	delarna	4.1	Lösning	1:	
Förbättringstavla	och	4.2	Lösning	2:	Daglig	styrningstavla.			

I	kapitel	5	Del	3:	Uppföljning	av	lösningar	redogörs	av	sammanställning	av	den	uppföljning	
som	utfördes	efter	att	lösningar	implementerats	i	verksamheten.			

Slutligen	innehåller	kapitel	6	Epilog	svar	på	rapportens	frågeställningar	samt	slutsatser.	I	
kapitlet	redogörs	även	förslag	till	förbättringsmöjligheter	hos	Ztift	samt	förslag	till	fortsatt	
arbete.  
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2 PROLOG	
2.1 Företagsbeskrivning		

Ztift	AB	har	sina	rötter	lång	tillbaka	från	år	1918	i	företaget	Aktiebolaget	Möbellås.	Ztift	AB	
som	vi	känner	igen	det	idag	etablerades	år	2010	av	de	båda	delägarna	Henric	Johansson	(VD)	
och	Leif	Andersson	(Styrelseordförande).	Ztifts	tillverkningslokaler	samt	Produktionsansvarig	
och	Materialplanerares	kontor	är	belägrade	i	Eskilstuna	stad	och	VDs	kontor	på	
Helekopterhuset	som	ligger	5,6	km	från	produktionslokalerna.	Ztift	erbjuder	rådgivning	inom	
industriell	design,	produktutveckling	samt	ett	helhetsåtagande	i	produktframtagning.	ASSA	
ABLOY	är	idag	Ztifts	största	kund.	Ztift	tillverkar	även	lås	till	den	marina	marknaden	samt	
övrig	industri.	Ztift	tillverkar	cirka	400	olika	komponenter	i	varierande	volymer	och	
svårighetsgrader.	Generellt	är	Ztift	ett	tillverknings-/produktutvecklingsföretag	av	lås	och	
lås-komponenter	med	hög	mix	och	låg	volym.	Ztift	definierar	sig	själva	som	design	och	
innovation,	produkt-	Validering	och	kontraktstillverkning.	Ztift	har	12	heltidsanställda	och	
extra	anställda	vid	behov.	År	2015	omsatte	de	10,5	mkr	brutto.	I	januari	år	2015	blev	Ztift	
certifierat	enligt	ISO	9001	och	ISO	14001.		

Under	examensarbetes	gång	led	Ztift	av	växtvärk	tack	vare	hastig	expandering	vid	införande	
av	en	ny	typ	av	tillverkning	som	övertagits	från	ett	av	företagets	största	kund.	Tillväxten	av	
Ztifts	produktion	resulterade	i	nyrekrytering	av	medarbetare.		

Rapporten	fokuserar	på	tillverkning	i	organisationen.	Ztifts	förväntningar	på	examensarbetet	
var	att	i	samråd	utveckla	ett	resultat	som	ökade	företagets	lönsamhet	och	som	kunde	
implementeras	i	verksamheten.	När	examensarbetet	inleddes	arbetade	Ztift	väldigt	
sparsamt	med	ständiga	förbättringar.		

2.1.1 Historik	

I	detta	avsnitt	kommer	Ztifts	historiska	tidslinje	att	presenteras.	Syftet	är	att	läsaren	ska	
förstå	bakgrunden	till	Ztifts	organisationsstruktur.	Företagets	olika	produktionskategorier	
med	tillhörande	produktkategorier	presenteras	även.		

1918	 Aktiebolaget	Möbellås	startas	 	
Företaget	startar	som	en	utvecklare	och	tillverkare	av	lås	och	beslag	till	möbelindustrin	så	kallade	
möbellås.	En	omfokusering	av	verksamheten	påbörjas	i	början	1990-talet	där	marina	låsprodukter	som	
varit	en	liten	del	av	Möbellås	produktsortiment	sätts	i	fokus	för	vidare	affärsutveckling.	

1993		 Mobella	AB	&	Mobella	Inc.	(dotterbolag	NA)	
	 En	omstrukturering	i	ägarskap	samt	namnbyte	genomförs.	Ett	dotterbolag	upprättas	för	den	
	 nordamerikanska	marknaden	vilket	vid	tidpunkten	är	den	ledande	marknaden	vad	gäller	
	 producenter	av	fritidsbåtar.	
	 Leif	Andersson	värvas	som	extern	VD	1999	
	 Henric	Johansson	värvas	som	R	&	D	Manager	2000.	
	 Bolaget	blir	marknadsledande	på	den	nordamerikanska	marknaden	2002.	 	

2003		 Mobella	AB	&	Mobella	Inc.	&	Southco	Inc.	
Southco	Inc.	förvärvar	Mobella	AB	samt	Mobella	Inc.	med	målet	att	skapa	ett	fokus	och	ledarskap	
inom	den	växande	marina	marknaden	globalt.	

	 Divisionen	Southco	Marin	skapas	med	globalt	fokus.	
	 Leif	Andersson	antar	rollen	som	Global	General	manager.		
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	 Henric	Johansson	antar	rollen	som	Global	R	&	D	Manager.	

2009	 Global	recession	
	 Den	globala	recessionen	slår	hårt	mot	fritidsbåtsmarknaden	och	bolaget	tvingas	till	en	
	 omorganisation	och	konsolidering	av	resurser.	Den	marina	enheten	i	Eskilstuna	läggs	ned	och	
	 transfereras	till	bolagets	europeiska	HK	i	England.	

2009	 Helekopter	AB/Onmar		
Bolaget	Helekopter	AB	med	bi-firman	Onmar	startas	upp	av	Leif	Andersson.	”Southco	Marine	partner”	
med	fokus	att	serva	marina	kunder	utanför	den	nordamerikanska	marknaden.	

2010	 Ztift	AB		
Bolaget	startas	upp	av	Henric	Johansson	och	Leif	Andersson,	initialt	som	en	designbyrå.	
Prototypverkstad	köps	loss	från	Soutcho	samt	viss	produktion	kvarhålls.	Kompetensen	för	
produktrealisering	kvarhålls.	

2012	 Ztift	AB	–	Assa	OEM	Eskilstuna		
Assa	OEM	omstrukturerar	och	avvecklar	sin	produktionsverksamhet	i	Eskilstuna.	Ztift	blir	
kontraktstillverkare	åt	Assa	OEM	av	vissa	produktmodeller.	Ztifts	tredje	huvudinriktning	växer	fram	
med	en	komplett	infrastruktur	för	kontraktstillverkning.		

2015	 Ztift	AB	–	Assa	OEM	Göteborg		
Assa	OEM	omstrukturerar	sin	produktionsverksamhet	i	Göteborg.	Viss	produktion	outsourcas	från	
ASSA	OEM	Göteborg	till	Ztift.	Tillhörande	utrustning	överförs	till	Ztifts	lokaler.	

2.1 Tidigare	studie	–	Value	Stream	Map	

Under	hösten	2015	i	kursen	konkurrenskraftiga	produktionssystem	på	MDH	genomfördes	en	
studie,	Value	Stream	Map	(2015)	på	Ztift	(se	bilaga	1).	Syftet	med	studien	var	att	fördjupa	sig	
i	hur	en	värdeflödesanalys	(VFA)	kan	användas	för	att	förbättra	ett	produktionsflöde.	
Tillverkningsprocessen	av	ett	så	kallat	plomberingsfäste	utvaldes	att	kartläggas	i	studien.	VFA	
utfördes,	flaskhalsar	i	tillverkningsprocessen	identifierades	och	realistiska	förbättringsförslag	
framfördes	till	Ztift.	Utöver	det	framfördes	även	förslag	på	potentiella	förbättringsområden	
som	inte	var	direkt	kopplade	till	plomberingsfästets	tillverkningsprocess	utan	berörde	andra	
generella	utmaningar	som	identifierats	under	studien.	Några	exempel	på	utmaningar	som	
identifierades	visas	nedan:	

1. Det	fanns	inte	underlag	och	gemensam	förståelse	av	ständiga	förbättringar	hos	
ledningen	i	Ztift		

2. Ledningen	tänkte	endast	i	ekonomiska	termer	och	hade	svårt	att	förstå	följderna	av	
slöseri	i	produktionen	som	inte	kan	rakt	översättas	till	pengar	

3. Tillverkningen	hade	inget	standardiserat	arbetssätt	utan	en	brandsläckarkultur	rådde		
4. Betydelsefull	dokumentation	över	tillverkningen	och	organisationen	saknades,	

exempelvis	flödeskartor,	ledtid	och	takttid		
5. Det	fanns	inte	en	gemensam	bild	över	företagets	mål	och	vision	hos	ledningen	och	

medarbetarna	
6. Flertalet	av	medarbetarna	ansåg	att	förändringar	inte	bidrog	med	något	positivt	och	

att	Lean	endast	var	något	som	tar	tid		

De	identifierade	utmaningarna	byggde	på	kunskap	från	litteratur	och	genom	att	diskutera	
situationen	på	Ztift	med	två	experter	på	Mälardalen	Industrial	Technology	Center.	
Experterna	arbetar	bland	annat	med	Produktionslyftet	på	MDH.	Enligt	Produktionslyftet	
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(2016)	är	det	ett	nationellt	program	som	genomförs	för	att	optimera	Sveriges	industriföretag	
och	syftar	bland	annat	till	att	förbättra	företagens	lönsamhet	och	produktivitet.			

Experterna	hade	således	stor	förståelse	för	små	tillverkande	företag	som	har	mer	
begränsade	resurser	än	stora	företag	och	som	inte	arbetat	med	förbättringsarbete	eller	Lean	
i	någon	större	utsträckning	tidigare.	Samtalen	med	de	båda	experterna	var	givande	och	
större	förståelse	skapades	för	hur	ett	litet	tillverkande	företag	i	generalitet	börjar	arbeta	
med	Lean	och	vilka	utmaningar	de	ofta	står	inför.	Exempel	från	experternas	tidigare	
erfarenheter	igenkändes	hos	Ztift.		

Baserat	på	identifierade	utmaningar	under	studien	Value	Stram	Map,	(2015)	framfördes	
flertalet	förbättringsförslag	som	Ztift	omedelbart	kunde	genomföra.	Figur	1	presenterar	
några	av	dessa	lösningsförslag.	En	detaljerad	beskrivning	av	samtliga	förbättringsförslag	
hittas	i	Bilaga	1.		
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Figur	1:	Identifierade	7+1	slöserier	samt	lösningsförslag	från	tidigare	studie.(	Value	Stream	Map,	2015).	(Bild	illustrerad	av	
Andréa	Norberg,	2016)	
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Våren	2016	vid	studiens	inledning	hade	inte	ett	enda	av	de	förbättringsförslag	som	framförts	
hösten	2015	behandlats.	Ztift	stod	i	en	stor	organisationsförändring	där	verksamheten	växte,	
ny	personal	och	produktion	hade	nyligen	övertagits	från	en	av	Ztifts	största	kunder.	Ztift	
hade	växtvärk	och	av	den	orsaken	hade	förbättringsarbete	bortprioriterats.	Ledningens	
inställning	till	att	bortprioritera	ständiga	förbättringar	behövde	förändras.	Om	Ztift	inte	
skulle	börja	arbeta	mer	konsekvent	med	ständiga	förbättringar	skulle	organisationen	i	
framtiden	bli	väldigt	sårbara	för	konkurrens.	

Baserat	på	tidigare	studie	Value	Stream	Map,	(2015)	och	företagets	mottagande	var	det	
tydligt	att	Ztift	behövde	ytterligare	stöttning	i	arbetet	med	ständiga	förbättringar	för	möta	
de	utmaningar	de	stod	inför.	

2.2 Kartläggning	av	Ztift	innan	påbörjad	studie	

För	att	förstå	detaljer	om	olika	avdelningar	i	företaget	och	identifiera	uppdragsbeskrivningen	
observerades	organisationen	i	två	veckor.	Under	observationen	identifierades	Ztifts	största	
utmaningar	samt	behov.	Till	sist	formaterades	rapportens	problemformulering.	
Kartläggningen	av	organisationen	utgör	en	stor	del	av	examensarbetet	och	behandlar	
organisationens	uppbyggnad	där	roll	och	ansvarsfördelning	tydliggörs.		

Avsnittet	2.2.2	Produktionskategorier	förklarar	komplexiteten	i	företagets	tillverkning	med	
HVLV	samt	tydliggör	de	olika	produktkategorierna	och	visar	deras	produktionsflöden.	
Avsnittet	2.2.3	Orderflöde	hanterar	den	administrativa	processen	från	att	en	order	
inkommer	till	fakturering.	I	avsnittet	2.2.4	Morgonmöte	förklaras	processen	kring	hur	
produktionsmöten	utfördes	samt	den	information	som	hanterades.	Materialplanering	
studerades	närmare	och	resultatet	redovisas	i	avsnittet	2.2.5	Materialplanering.	Utmaningar	
som	observerats	i	Ztifts	redogörs	i	avsnitt	2.2.6	Identifierade	utmaningar.	Slutligen	redovisas	
avsnitt	2.2.7	Företagets	önskemål,	där	Ztifts	förväntningar	tydliggörs.		
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2.2.1 Organisationsstruktur	

Följande	avsnitt	redogör	organisationens	struktur	där	de	anställdas	ansvarsområden	och	
arbetsuppgifter	kortfattat	redovisas.	Figur	2	visar	organisationens	struktur.		

	

 
Figur	2:	Organisationsschema	över	Ztift	AB	år	2016.(	Bild	illustrerad	av	Andréa	Norberg,	2016)	

Verkställande	direktör	och	delägare	för	Ztift	AB	hade	det	yttersta	ansvaret	och	ansvarade	för	
företagets	tillväxt,	expandera	till	nya	marknader	samt	driva	produktutveckling	framåt.	

Produktionsansvarigs	arbetsuppgifter	var	att	samordna	produktionen,	leda,	motivera	och	
utveckla	de	anställda,	sköta	kundkontakter,	försäljning,	inköp	samt	kvalitet.	

Materialplaneraren	ansvarade	för	orderkännande,	materialplanering	samt	materialinköp.		

Transfersvarigs	arbetsuppgifter	var	fakturering,	utformning	av	Bill	Of	Materials	samt	in-	och	
utleveranser.		

Resterande	medarbetares	arbetsuppgifter	redovisas	i	organisationsschemat	med	undantag	
för	timanställd	personal.	

Formella	och	informella	roller	var	otydliga	och	information	gav	stundtals	svårtolkade	
budskap	vilket	skapade	en	viss	grad	av	förvirring.	Information	gällande	ägandeskap	samt	
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rollfördelning	i	Ztift	var	otydlig,	exempelvis	ägde	VD	samt	styrelseordförande	Ztift.	VD	
ansvarade	för	flertalet	arbetsuppgifter	och	var	delaktig	i	Ztifts	dagliga	arbete	till	skillnad	från	
styrelseordförande	som	var	delägare	men	inte	involverad	i	det	dagliga	arbetet.	Förvirring	
kring	roller	och	ansvar	identifierades	vid	ett	tillfälle	när	ordförande	lade	sig	i	examensarbetet	
och	samtalade	med	medarbetarna	om	att	de	skulle	ta	till	sig	kommande	förändring.	
Situationer	som	dessa	skapade	oklarhet	kring	roller	och	ansvar.	För	att	undvika	förvirring	är	
det	grundläggande	att	roller	och	ansvar	följs	och	undantag	som	exemplet	tidigare	nämnt	
inte	görs.		

2.2.2 Produktionskategorier	

Ztift	tillverkade	cirka	400	olika	produkter	i	varierande	volym,	det	vill	säga	att	deras	variation	
var	hög	och	produktionsvolym	låg.	Ztift	hade	inga	flödeskartor	över	de	olika	produkternas	
tillverkning	med	tillhörande	led	och	takttider.	Då	led	och	takttider	inte	kunde	fås	fram	
digitalt	utan	krävde	manuell	mätning,	konstruerades	flödeskartan	på	förfrågan.	Syftet	med	
flödeskartan	var	att	göra	en	generell	kartläggning	av	produktionen	för	att	skapa	förståelse	
samt	en	uppdaterad	bild	av	de	båda	produktionslokalerna	då	detta	tidigare	inte	fanns	
eftersom	Ztift	nyligen	hade	byggt	om	och	tagit	in	ny	tillverkning	från	ASSA	i	Göteborg.	Ztift	
delade	in	arbetsområden	i	produktionsutveckling,	Produktionskategori	A,	B,	C,	D	samt	
projektjobb.	Nedan	klargörs	varje	kategori	med	tillhörande	flödesschema.		

Produktionskategori	A,	B,	C	och	D	

Produktionen	bestod	av	de	fyra	produktionskategorierna,	Produktionskategori	A,	B,	C	och	D	
med	tillhörande	produktionskategorier.	Dessa	produktionskategorier	erbjöds	i	flera	olika	
varianter	och	tillverkades	i	varierande	volym.	De	olika	produktionskategorierna	med	
tillhörande	produktkategorier,	generell	årsvolym	och	variation	redogörs	nedan	för	att	påvisa	
den	stora	produktvariation	som	Ztift	erbjuder	sina	kunder.		

A:	Produktkategori	1	och	Produktkategori	2	tillverkades	mot	ASSA	OEM	ESKILSTUNA	-	Mixat	
från	genomsnittlig	årsvolym	2627	st	med	variation	22	st	till	genomsnittlig	årsvolym	200	st	
med	variation	5	st.	60	%	förädling,	40	%	inköpt	material,	frekventa	leveranser.		

B:	Produktkategori	3	och	Produktkategori	2	mot	marina	miljöer.	Varierade	från	
genomsnittlig	årsvolym	750	st	med	variation	4	st	slutprodukter	till	genomsnittlig	årsvolym	
12000	st	utan	variation.	70	%	förädling,	30	%	inköpt	material.		

C:	Produktkategori	4	tillverkas	mot	ASSA	OEM	ESKILSTUNA	-	Låg	genomsnittlig	årsvolym	
7492	st	med	variation	54	st.	Enstyckstillverkning	förekom	och	krav	på	stor	kompetens.	80	%	
förädling	20	%	inköpt	material,	sällan	frekventa	leveranser.		

Produktionskategori	A;	B	och	C	följde	samma	generella	flöde	i	tillverkningsprocessen.	
Skillnaden	mellan	produktkategorierna	var	produktionsvolym	samt	materialval.		

D:		

Tillverkning	av	Produktkategori	3	mot	ASSA	OEM	GÖTEBORG.	Tillverkades	i	hög	volym,	
genomsnittlig	årsvolym	122456	st	med	variation	60	st	och	högfrekventa	leveranser.	Denna	
produktkategoris	framtagningsprocess	var	i	stort	sett	lik	den	som	beskrivs	till	
produktionskategori	A,	B	och	C.	Skillnaden	är	att	Ztift	anskaffade	allt	ingående	material	
genom	inköp	från	leverantörer.	Här	förädlades	inte	komponenter	fram.		
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Produktutveckling:		

De	produkter	som	hanterades	i	produktutvecklingen	var	av	hög	variation	och	komplexitet,	
exempelvis	verktyg	som	framtogs	för	att	omarbeta	färdiga	lås	med	kvalitetsfel.	Dessa	
produkter	tillverkades	från	grunden	av	en	medarbetare	i	en	verkstad	i	Ztifts	
produktionslokal.	Produktutvecklingen	var	fristående	och	påverkades	inte	av	Ztift	
låstillverkning.	Exempelvis	exkluderades	produktutvecklingen	från	morgonmöten	och	
direktiv	kom	från	VD.	Då	denna	del	av	organisationen	inte	utgör	huvudsysselsättningen	i	
organisationen	berörs	detta	område	inte	närmare.		

Produktpaket:	

Tillverkningsprocessen	påbörjades	genom	att	material	anskaffades	som	inköpta	
komponenter	och	material	eller	att	Ztift	förädlade	fram	komponenter	i	deras	
produktion.	Där	av	får	medarbetarna	produktpaket	på	order.	På	produktpaketen	visades	alla	
komponenter	som	krävdes	för	montering	av	slutprodukt,	både	de	som	inköpts	och	som	
medarbetare	hämtade	på	lager	samt	de	som	medarbetarna	bearbetade.	Produktpaket	blev	
således	en	arbetsbeskrivning.		

Inköpt	material:	

Inköpt	material	hanterades	av	inköpare	som	ansvarade	för	samtliga	av	Ztifts	
underleverantörer.	Inköpt	material	var	exempelvis	olika	typer	av	standardkomponenter	
skruv,	mutter	och	brickor	men	kunde	även	vara	unika	komponenter	som	krävde	en	
tillverkningsprocess	som	Ztift	själva	inte	kunde	utföra.		

Extern	process:	

Komponenter	som	behövde	förses	med	dekorativt	utseende	som	exempelvis	Zink	eller	Krom	
skickades	till	leverantörer	för	ytbehandling	innan	de	var	redo	för	nästa	bearbetning.		

Montering:	

När	samtliga	komponenter	fanns	tillgängliga	i	Ztifts	komponentlager	kunde	slutmontering	
påbörjas.	Montörerna	plockade	fram	korrekt	artikelnummer	samt	antal	och	slutförde	
montering	av	komplett	produkt	enligt	monteringsinstruktioner.	Färdiga	produkter	
funktionstestades	och	kontrollerades	utefter	upprättade	kvalitetsdokument.		

Paketering:	

Produkterna	förpackades	enligt	instruktion	och	försågs	med	korrekt	informationsetikett	på	
kartongen.	Produkterna	lagrades	eller	skickades	direkt	till	kund.		

Projektjobb:		

Externa	företag	levererade	stora	volymer	av	lås-detaljer	med	enkla	kvalitetsfel	till	Ztift	som	
utförde	validering	av	dessa	defekta	produkter.	Exempelvis	kunde	innefatta	utbyte	av	en	
rostbelagd	skruv.	Validering	var	inte	den	huvudsakliga	sysselsättningen	i	Ztift	utan	utfördes	
av	timanställd	personal	då	ordinarie	personal	inte	ska	få	ökad	arbetsbelastning.	Denna	del	
kommer	inte	beröras	närmare	i	rapporten	då	den	stäcker	sig	utanför	examensarbetets	
ramar.	Figur	3	illustrerar	en	generell	flödeskarta	över	de	olika	produktions	och	
produktkategoriernas	flöden.	
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Figur	3:	Generell	flödeskarta	över	Ztifts	olika	produktion-	och	produktkategorier	år	2016.	(Bild	skapad	av	Ztift,	2016)	

Under	studiens	gång	var	Ztift	under	hög	press.	Anledningen	var	att	dem	inte	kunde	leverera	
order	i	utlovad	tid	samt	att	flera	projektjobb	inkom	under	kort	tid.	Vid	tillfället	fick	Ztift	inte	
tillräckligt	med	extrapersonal	till	projektjobben	vilket	ledde	att	till	stress	och	övertid	
genomsyrade	hela	organisationen.		
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2.2.3 Orderflöde	

I	detta	stycke	kommer	processen	från	att	en	order	inkommer,	material	och	produktion	
planeras,	transporter	bokas,	order	skickas	och	slutligen	fakturering	beskrivas.	

Inkommande	kundorder:	

När	en	kundorder	inkom	skrevs	orderdokument	ut,	en	försäljningsorder	skapades	och	
registrerades	i	affärssystemet.	Orderinformation	överfördes	från	kundens	orderdokument	
till	Ztifts	system.	Ztifts	försäljningsordernummer	noteras	på	fysisk	kundorder	och	placeras	
sedan	i	pärm.		

Materialplanering:	

Försäljningsordern	planerades	genom	att	en	materialöversyn	på	ingående	material	
genomfördes	varpå	aktuell	status	kunde	utläsas.	Bristmaterial	noterades	för	inköpsorder	
mot	leverantörer	eller	planerades	för	Ztifts	egen	tillverkning.	Problemet	med	denna	fas	var	
att	Ztift	inte	hade	ett	fungerade	MPS	vilket	resulterade	i	att	samtliga	steg	i	hanteringen	av	
kundorder	skedde	manuellt.		

Som	stödprocess	till	hanteringen	av	delkomponenter	skrevs	rapporter	med	systemets	
artiklar	regelbundet	ut	i	samband	med	inköp/tillverkning.	Lagernivåer	var	manuellt	
uträknade	per	komponent	baserat	på	prognosticerad	förbrukning.		

Försäljningsorder	godkändes	enligt	överenskommen	leveranstid:			

1. Produktkategori	5,	max	1	veckas	tid	
2. Produktionskategori	A,	B	och	D,	max	4	veckors	tid		
3. Produktionskategori	C,	max	6	veckors	tid	

I	de	fall	inköp	av	material	och	komponenter	behövde	genomföras	skapades	en	inköpsorder	i	
affärssystemet.	Den	skickades	till	leverantören	med	krav	på	motbekräftelse	av	
leveransdatum.	När	leveransdatum	bekräftats	noterades	datumet	på	aktuell	inköpsorder.	

Produktionsplanering:	

Tillverkningsorder	för	Ztifts	interna	tillverkning	skapades	och	tidsplanerades	av	
Produktionsansvarig,	ansvarig	för	pressverkstaden	samt	monteringsansvarig.	Vardera	enskild	
order	planerades	tillsammans	av	Produktionsansvarig	och	tre	medarbetare.	Denna	typ	av	
produktionsplanering	medförde	att	ingen	övergripande	överblick	av	produktionen	under	
rådande	situation	gavs.	Det	var	svårt	att	förutspå	om	tillverkningsprocessen	av	en	order	var	i	
tid	eftersom	det	inte	gick	att	se	planering	av	orderstock	längre	fram	i	tiden.	Planeringen	
gjorde	det	även	svårt	att	effektivt	fördela	resurser	och	utjämna	produktionen.	Den	
bristfälliga	planeringen	medförde	att	medarbetarna	sällan	upplevde	att	de	utförde	en	bra	
arbetsinsats	då	de	ofta	behövde	pausa	den	order	de	hanterade	för	att	behandla	en	annan	
order	med	kortare	leveransdatum.		

När	en	komponent	var	färdigställd	meddelades	detta	manuellt	på	arbetsorder	som	gavs	till	
produktionsansvarig.	Vid	lagring	av	komponent	reglerades	komponentsaldo	manuellt	i	
affärssystemet	så	att	rätt	lagernivå	visades.		

Montering:	

Montering	skedde	efter	orderlistor/rapporter	ur	affärssystemet.	Planering	utfördes	av	
produktionsansvarig	tillsammans	med	monteringspersonal.		
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Paketering:	

När	en	produkt	var	färdigmonterad	förpackades	denna	enligt	instruktion,	arbetsledningen	
meddelades	muntligt	när	order	var	färdig	för	utleverans.		

Utleverans:	

Utleverans	av	order	skedde	genom	att	produktionsansvarig	flyttade	aktuell	order	ur	
systemet,	plock	och	packlistor	samt	följesedlar	skrevs	ut	automatiskt	och	applicerades	på	
godset.	Frakt	bokades	beroende	på	kundönskemål.	Godset	hämtades	upp	eller	levererades	
enligt	överenskommelse.		

Fakturering:	

Plocklista	blev	faktureringsunderlag	och	samtliga	order	som	levererats	fakturerades	vid	
arbetsdagens	slut.			

2.2.4 Morgonmöte 

De	anställda	som	arbetade	med	tillverkning	och	montering	deltog	varje	morgon	på	ett	cirka	
15	minuter	långt	produktionsmöte.	Mötena	hölls	framför	en	whiteboardtavla	där	
information	tilldelades	personalen	i	form	av	kortare	noteringar	på	tavlan	som	genomfördes	
av	Produktionsansvarig.		Under	dessa	möten	redogjordes	upplägget	för	arbetsdagen	för	
medarbetarna	samt	en	kortare	uppföljning	av	gårdagens	produktion.	De	order	som	
prioriterades	för	dagen	samt	vem	som	ansvarade	för	dem	bestämdes.	Personalen	fick	även	
tillfälle	att	lyfta	problem	genom	att	muntligt	delge	dessa	till	produktionsansvarig.	De	
komponenter	som	beställts	men	ännu	inte	levererats	till	Ztift,	och	behövdes	för	att	slutföra	
en	order	benämndes	på	tavlan	som	beställes.		

Upplevelsen	av	mötet	var	att	delar	av	den	information	som	fanns	hos	de	anställda	lätt	
försvann	då	informationen	mestadels	delades	verbalt.	Detta	skapade	lätt	oror,	irritation	och	
stress	hos	medarbetarna.	Exempelvis	när	komponentbrist	för	att	en	order	skulle	kunna	
färdigställas	upptäcktes	av	medarbetarna	meddelades	Produktionsansvarig	som	vidtog	
nödvändiga	åtgärder.	Eftersom	Produktionsansvarig	arbetade	under	högt	tryck	inträffade	
det	att	komponenter	inte	beställts	i	tid	trots	att	informationen	förts	fram	från	
medarbetarna.	Således	behövdes	ett	strukturerat	system	där	materialbrist	hanterades	så	att	
medarbetarna	med	säkerhet	visste	att	deras	information	behandlats.	Whiteboardtavlan	som	
i	rådande	situation	användes	var	bristfällig	och	delade	inte	nödvändig	information	på	ett	
ansenligt	vis.	Ledandet	av	mötena	kunde	vidareutvecklas	och	förbättras	för	att	
informationsflödet	skulle	fungera	bättre.	Bild	3	illustrerar	tavlan	som	användes	under	
morgonmötena	vid	studiens	inledningsskede.			
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Bild	1:	Whiteboardtavla	som	användes	under	morgonmöten.	(Fotografi	taget	av	Andréa	Norberg	den	16	februari	2016).				

2.2.5 Materialplanering	

Ztift	använde	under	rådande	situation	ett	affärssystem	som	inte	var	anpassat	för	ändamålet.	
Materialplaneraren	utförde	manuellt	i	affärssystemet	och	i	komplexa	Excel-filer	det	arbete	
MPS	vanligtvis	gör.	Under	en	intervju	med	Materialplaneraren	tillkännagavs	att	arbetssättet	
var	oerhört	ineffektivt	och	tidskrävande	jämfört	med	MPS.	Det	meddelades	ett	ytterligare	
problem	som	gjorde	Materialplanerarens	arbete	svårare,	ett	begränsat	antal	licenser	av	
affärssystemet	medförde	att	Materialplaneraren	inte	kunde	ha	systemet	uppe	på	två	olika	
datorskärmar	samtidigt.		

Anledningen	till	att	systemet	trots	sina	utmaningar	ändå	användes	är	eftersom	Ztift	hade	
värdefull	information	om	komponenter	sparat	i	systemet.	Det	skulle	vara	oerhört	
resurskrävande	att	förflytta	all	data	till	ett	annat	system	manuellt.	Ztift	anlitade	således	ett	
företag	som	sade	sig	förmå	att	komma	på	en	effektiv	lösning	på	att	föra	över	informationen	
från	det	nuvarande	systemet	till	ett	MPS.	Samarbetet	drog	ut	på	tiden,	det	anlitade	
företaget	kom	inte	med	någon	lösning	och	samarbetet	blev	kostsamt	för	Ztift	som	valde	att	
avsluta	samarbetet	och	anlita	ett	annat	företag	för	ändamålet.		

Ztifts	materialplanering	belyste	komplexiteten	av	företagets	utmaningar.	Den	manuella	
hanteringen	av	materialplanering	var	en	avgörande	faktor	för	de	lösningsförslag	som	
presenteras	kapitel	4	Del	2:	utveckling	av	lösningar.	

Genom	att	studera	statistik	över	leveransprecision	kan	identifiera	av	de	produkter	som	
vanligen	levereras	efter	avtalat	datum	göras,	väljas	ut,	effektivisera	dem	och	uppnå	bättre	
leveransprecision.	I	detta	fall	var	dock	inte	detta	möjligt	då	företagets	system	för	statistik	av	
leveransprecision	var	allt	för	bristande.		

Ztift	var	i	behov	av	uppföljning	av	statistik,	exempelvis	av	leveransprecision,	orderstock	och	
fakturering	för	att	analysera	organisationen,	identifiera	utmaningar	samt	för	uppföljning	av	
utvecklingar.	Önskat	resultat	var	att	resultatet	från	implementerade	lösningar	på	lång	sikt	
också	skulle	förbättra	leveransprecisionen	genom	att	det	ställde	högre	krav	på	en	
noggrannare	produktionsplanering	än	i	tidigare.	
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Återigen	påvisades	att	kommunikation	och	struktur	var	bristfällig.	Medarbetarna	hade	olika	
uppfattning	om	Materialplanerarens	ansvarsuppgifter.	Det	rådde	tvivel	om	
Materialplaneraren	endast	ansvarade	för	materialplanering	och	komponenttillgångar	i	
affärssystemet	eller	om	hans	befogenheter	även	sträckte	sig	över	det	fysiska	lagret.	Den	
oklara	ansvarsfördelningen	medförde	att	några	medarbetare	hänvisade	till	
Produktionsansvarig	och	andra	till	Materialplaneraren	vid	avsaknad	av	delkomponenter.	
Detta	ledde	till	att	information	försvann,	bidrog	till	att	de	anställda	kände	oro	och	att	
medarbetarna	genomförde	arbetsuppgifter	som	de	inte	tilldelats.	

2.2.6 Identifierade	utmaningar		

Ztift	hade	flera	utmaningar	som	genomsyrade	samtliga	processer	och	påverkade	företaget	
som	helhet.	Dessa	utmaningar	förstärktes	ytterligare	delvis	eftersom	företaget	tillverkade	
produkter	med	HVLV	men	även	eftersom	företaget	förlitade	sig	på	informell	kommunikation	
istället	för	standardiserade	processer.	Ytterligare	en	anledning	till	att	dessa	problem	
försvårades	var	att	företaget	förlitade	sig	på	att	medarbetarna	skulle	stanna	i	företaget	
byggt	upp	arbetsuppgifter	och	ansvar	kring	enskilda	individer	utan	att	ta	hänsyn	till	sjukdom,	
stress	och	uppsägningar.	Således	har	de	större	utmaningarna	som	presenteras	i	Tabell	1	valts	
att	arbetas	med.	Utmaningarnas	konsekvenser	tydliggörs	även	I	tabellen.		

Enligt	genomförd	observation	hade	de	10	utmaningarna	som	presenteras	tydliga	kopplingar	
till	varandra.	Odefinierad	organisationsstruktur	och	rollfördelning,	avsaknad	av	
standardiserade	processer	och	kommunikation,	ineffektiv	produktions	och	materialplanering	
vilket	ledde	till	ojämnhet	i	produktion	samt	överbelastning	på	anställda	och	maskiner.	
Identifierade	utmaningar	påvisade	att	företaget	hade	en	låg	mognadsgrad	i	genomförandet	
av	Lean	och	ständiga	förbättringar.		

När	projektets	ramar	satts	fanns	det	en	rädsla	att	samma	misstag	som	inträffade	i	studien	
Value	Stream	Map,	(2015)	skulle	återupprepas.	Misstaget	var	att	ett	Lean	verktyg	utvaldes	
från	skolboken	och	implementerades	i	ett	verkligt	fall	utan	att	hänsyn	togs	till	företagets	
behov,	krav	och	mognadsgrad	av	att	arbeta	med	Lean.	Därför	togs	ett	steg	tillbaka	och	Ztifts	
specifika	behov	och	krav	identifierades.		
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Utmaning	 Konsekvens	

Otydlig	definition	av	ansvarsfördelning	och	
organisationsstruktur	

Belastar	människor	och	resurser	
(Muri)	

Bristfällig	kommunikation		 Belastar	människor	och	resurser	
(Muri),	olika	typer	av	7+1	slöserier	

Avsaknad	av	fungerande	MPS,	bristfälligt	system	
för	materialplanering	

Ojämnheter	I	produktion	(Mura),	
lager/väntan	(Mura)	

Bristande	produktionsplanering	 Ojämnheter	I	produktion	(Mura),	
lager/väntan	(Mura)	

Varierande	efterfrågan,	hög	mix	av	
produktvarianter	och	låg	produktionsvolym		

Ojämnheter	I	produktion	(Mura),	
lager/väntan	(Mura)	

Gammal	produktionsutrustning	 Belasta	människor	och	resurser	
(Muri),	defekter	och	väntan	(Muda)	

Avsaknad/felaktig	information	om	produkter	och	
produktionsprocesser	

Belasta	människor	och	resurser	
(Muri),	defekter	och	väntan	(Muda)	

Brist	på	standardiserade	arbetsprocesser	

	

Belastar	människor	och	resurser	
(Muri)	

Projektjobb	försvårar	produktionsplaneringen	 Lager/väntan	(Mura)	

Bristfällig	statistik	av	nyckeltal	 Lager/väntan	(Mura)	

Bristande	gemensam	förståelse	kring	
förbättringsarbete	i	företaget	

Belastar	människor	och	resurser	
(Muri)	

Stressad	personal	som	arbetar	många	timmar	
övertid	

Belastar	människor	och	resurser	
(Muri)	

Tabell	1:	Identifierade	utmaningar	under	kartläggning	av	Ztift	innan	påbörjad	studie.	(Tabell	utformad	av	Andréa	Norberg,	
2016).	

Redan	under	studien	Value	Stream	Map,	(2015)	fanns	misstankar	om	att	kommunikation	och	
struktur	var	två	stora	utmaningar	i	organisationen.	Under	examensarbetet	bekräftades	detta	
ytterligare.	Kommunikation	och	struktur	utvaldes	som	huvudområde	för	examensarbetet.	
Det	beslutades	att	verktyg	för	att	visualisera	och	underlätta	den	dagliga	styrningen	av	
produktionen	skulle	utvecklas	och	implementeras	för	att	skapa	bättre	struktur	och	
kommunikation.	Ett	system	för	att	föra	upp	utmaningar	till	ytan,	eliminera	dem	samt	
standardisera	förbättrade	rutiner	skulle	utvecklas	och	implementeras	i	verksamheten.	Fokus	
med	lösningsförslagen	var	att	Ztift	skulle	förbättra	kommunikation	och	struktur.	
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Målriktning	var	att	medarbetarna	i	Ztift	skulle	få	förståelse	för	verktygens	syfte	och	funktion	
så	att	de	kunde	vidareutveckla	dem.	Detta	gällde	framförallt	den	dagliga	styrningstavlan	
efter	att	MPS	införts.	Genom	att	ge	medarbetarna	underlag	för	hantering	av	verktygens	
syfte	och	funktion	möjliggörs	att	förbättringsarbete	fortlöper	efter	studiens	slut.	

2.2.7 Företagets	önskemål	

För	att	komplettera	insamlat	data	från	observationer	och	få	bättre	förståelse	kring	
ledningens	förväntningar	genomfördes	ett	möte	för	kartlägga	Ztift	behov,	riktning	de	vill	
utvecklas	i	både	kort	och	långsiktigt	samt	hur	de	skulle	gå	till	väga	för	att	nå	dit.	Detta	
resulterade	också	i	att	förväntningarna	från	Ztift	på	examensarbetet	klarnade.	Genom	
diskussion	besvarades	följande	tre	frågeställningar:	

1. Vart	är	vi	idag?		

2. Vart	vill	vi?		

3. Hur	kommer	vi	dit?		

Information,	personal	och	värderingar	var	tre	områden	som	hölls	i	fokus	under	
diskussionerna	då	de	ansågs	mest	aktuella.	Detta	genomfördes	också	för	att	förstå	
produktionsansvarig	ansvarsområden.	Genom	hela	processen	användes	frågorna	”vad,	
varför,	när,	hur,	var	vem”	så	att	inga	misstolkningar	skulle	ske.	

Vad	mötet	resulterade	i	redovisas	nedan:	

Vart	är	vi	idag?		

Information:		

• Information	försvinner		
• Missförstånd		
• Otydlighet	
• Otydlig	ansvarsfördelning	

Personal:		

• Svårt	att	fördela	kompetens		
• Övertid	
• Trötthet			
• Bristande	motivation	hos	medarbetarna		
• Förvirring		
• Irritation		

Värderingar:		

• Bristande	gemensam	förståelse	kring	förbättringsarbete	i	företaget	
• Otydlig	målbild	
• Uppskattning	saknas		 	

Vart	vill	vi?	

Information:	

• Eliminera	kommunikationsutmaningar		
• System	som	inte	är	beroende	av	individers	närvaro	för	att	framföra	rätt	information.		

• Medarbetarna	får	rätt	verktyg	för	att	ta	egna	beslut	det	dagliga	arbetet.		
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• Tydlighet		
• Leverera	målsättning	
• Tydligare	ansvarområden	med	tydliga	förväntningar		

Personal:	

• Medarbetare	som	trivs	i	sin	arbetsmiljö		
• Plan	för	ställföreträdare		

Värderingar:	

• Tydlighet	
• Ärlighet	
• Uppskattning	
• Framtidstro		
• Stolthet	

Hur	kommer	vi	dit?	

Information:	

• Visualisera	förbättringsförslag	
• Visualisera	orderstatistik		
• Visualisera	dagens	arbetsbelastning		
• Visualisera	värdefulla	nyckeltal		
• Visualisera	ansvarsområden	

Personal:	

• Ärlighet	
• Bra	ledarskap	
• Medarbetarsamtal	
• Lyssna	
• Visa	uppskattning	
• Beröm,	både	verbalt	och	i	handling.	

Värderingar:	

• Tydlighet		
• Ärlighet		
• Uppskattning		

Produktionschefens	ansvarsområden		

• Vad:	Produktionsansvarig	
• Varför:	Styra,	leda	och	fördela	
• När:	Varje	dag		
• Hur:	Ge	tydliga	direktiv,	avstämning	månadsvis	med	ledning.	
• Var:	På	plats	i	produktionen		

Vem:	Fast	anställda,	tillfällig	personal	samt	ledning	
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3 DEL	1:	LÄRANDE	FRÅN	ANDRA	
3.1 Litteratur			

Inom	svensk	industri	är	Lean	allmänt	känt.	Begreppet	rotades	i	samband	med	en	studie	
utförd	av	MIT	i	slutet	av	1970-talet	där	olika	biltillverkares	arbetsätt	jämfördes	världen	över	
(Womac,	Roos	&	Jones,	2007).	Det	sedvanliga	är	att	Lean	förknippas	med	den	japanska	
bilindustrin	och	Toyota	Production	System	(TPS)	och	den	berömda	boken	The	Toyota	Way	av	
Jeffey	K.	Liker	där	Toyotas	sätt	att	arbeta	efter	Leans	principer	skildras	(Bergman	&	Klefsjö,	
2012).	Idag	har	Leans	grundläggande	principer	spridit	sig	till	andra	företagstyper	samt	den	
offentliga	sektorn.		Numera	tillhör	Lean	den	mest	utbredda	management-filosofin.	I	detta	
avsnitt	kommer	Leans	grundläggande	principer	presenteras	och	hur	de	kan	generera	
kvalitetsutveckling,	effektivisering	och	på	längre	sikt	ökad	konkurrenskraft	med	visuella	
styrtavlor	som	hjälpmedel	i	ett	litet	tillverkande	företags	med	HVLV.		

3.1.1 The	Toyota	Way	

Det	huvudsakliga	målet	med	Lean	handlar	om	att	eliminera	slöseri.	Med	slöseri	menas	allting	
som	inte	skapar	värde	för	kunden	i	nuläget	eller	på	längre	sikt	(Bergman	&	Klefsjö,	2012).	
Det	som	vanligtvis	förknippas	med	Lean	är	deras	verktyg	för	att	eliminera	slöserier	och	höja	
kvalitén,	exempelvis	heijunka,	kaizen,	jidoka	och	just-in-time.		Dessa	verktyg	hittar	vi	i	Toyota	
Prodiction	System	-	huset	(TPS-huset).	I	byggnadens	hjärta	hittar	vi	ständiga	förbättringar	
(Liker,	2004).	Innan	det	området	belysts	närmare	skall	husets	grund	beskrivas	vilket	är	The	
Toyota	Way-filosofin.		Utan	ett	stadigt	fundament	att	vila	förbättringsarbetet	på	kommer	
organisationen	inte	klara	av	hårda	motsättningar	utifrån.	The	Toyota	Ways	grundstomme	är	
uppbyggd	av	14	principer	indelade	i	4	grupper.	Skelettet	för	The	Toyota	Way	visualiseras	ofta	
i	den	så	kallade	”4P”-modellen	som	åskådliggörs	nedan.		
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Figur	4:	4p-modellen	för	The	Toyota	Way,	anpassad	från	Liker,	(2004).	

För	att	framgångsrikt	implementera	Lean	har	organisationskultur	och	mjuka	värden	som	
exempelvis	förtroende	och	goda	relationer	visat	sig	vara	viktiga	faktorer.	Organisationer	som	
lägger	för	stort	fokus	på	hårda	värden	och	inte	förstår	Leans	komplexa	uppbyggnad	och	
sambanden	mellan	filosofin	och	verktygen	misslyckas	generellt	oftare	(Bortolotti,	Boscari	&	
Danese,	2015).		

För	att	förstå	grunden	av	The	Toyota	Way	mer	ingående	redovisas	en	förtydning	nedan	av	
triangeln	med	de	14	principerna	från	den	svenska	översättningen	av	Liker	(2004)	
tillsammans	med	tankar	från	Bergman	&	Klefsjö,	(2012).	

Första	schaktet,	långsiktigt	tänkande:		

1. Basera	ledningsbeslut	på	långsiktigt	tänkande,	även	om	det	sker	på	bekostnad	av	
kortsiktiga	ekonomiska	mål	(Liker,	2004)		

Gruppen	som	utgör	det	lägsta	schaktet	av	triangeln	bygger	på	att	organisationen	ska	förstå	
Lean-filosofin.		Att	alla	beslut	ska	ständigt	baseras	på	lång	sikt	även	om	det	sker	på	
bekostnad	av	kortsiktiga	finansiella	mål.	Precis	som	Leans	grundsyfte	handlar	det	om	att	
skapa	värde	för	kunder,	samhället	och	ekonomin.	Varje	företagsbefattning	ska	individuellt	
bedömas	utifrån	deras	möjligheter	att	skapa	värde.	Nyckeln	till	framgång	i	det	första	
schaktet	är	ansvarstagande	(Bergman	&	Klefsjö,	2012).	

Andra	schaktet,	rätt	process	ger	rätt	resultat:		

2. Skapa	flöden	i	alla	processer	för	att	få	upp	problem	till	ytan		
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3. Låt	efterfrågan	styra	för	att	undvika	överproduktion		
4. Jämna	ut	arbetsbelastningen	(heijunka)	
5. Stoppa	när	det	föreligger	kvalitetsproblem	(jidoka)	
6. Standardisera	arbetssätten	för	att	möjliggöra	ständiga	förbättringar	
7. Använd	visuell	styrning	så	att	inga	problem	förblir	dolda		
8. Använd	endast	pålitlig	väl	utprovad	teknik		

(Liker,	2004)	

Gruppen	som	utgör	det	andra	schaktet	i	4p-modellen	bygger	på	principerna	2	till	8	och	har	
mer	konkreta	riktlinjer	än	lägsta	schaktet.	Det	handlar	om	att	skapa	flytande	och	
transparanta	processflöden	utan	slöseri	och	som	styrs	av	ett	dragande	system.	Det	vill	säga	
ett	flöde	där	utmaningar	synliggörs	och	kan	åtgärdas	och	att	efterfrågan	styr	produktionen.	
För	att	detta	ska	uppfyllas	måste	ett	system	existera	där	problem	omedelbart	och	
automatiskt	identifieras	i	processen	(t.ex.	Kanban)	samt	en	kultur	där	rätt	åtgärd	utförs	från	
början	när	problem	upptäcks.	Lösningar	på	problem	måste	sedan	standardiseras	och	
visualiseras	(Bergman	&	Klefsjö,	2012).	Det	vill	säga	att	förbättra	kroniska	problem	istället	
för	att	ständigt	”fixa”	vardagliga	problem	(Söderqvist,	2004).		Andra	schaktet	berör	också	
arbete	med	att	jämna	ut	arbetsbelastningen.	Ett	av	de	mest	kända	citaten	och	metaforer	om	
hur	Toyota	ser	på	arbetsutjämning	är	från	Liker,(2004)	och	ger	en	tydlig	bild	av	
grundtankesättet:	

”Den	långsamma	men	konsekventa	sköldpaddan	orsakar	mindre	
slöseri	och	är	mycket	mer	önskvärd	än	den	snabba	haren	som	rusar	
iväg	för	att	ibland	stanna	upp	och	vila.	The	Toyota	Production	system	
kan	bara	förverkligas	när	all	personal	blir	sköldpaddor	(Liker,	2004,	
s.148).	”	

Tredje	schaktet,	Tillför	organisationen	värde	genom	att	utveckla	personal	och	
samarbetspartner:	

9. Utveckla	ledare	som	leder	efter	filosofin	
10. Respektera,	utveckla	och	utmana	anställda	individer	och	team	
11. Respektera,	utmana	och	hjälp	era	leverantörer		

(Liker,	2004)	

Bortolotti	et	al.(2015)	poängterar	vikten	av	en	bra	organisationskultur	vid	införandet	av	
Lean.		För	att	uppnå	det	är	tredje	schaktet	av	extra	betydelse.	Att	ledingen	har	förståelse	för	
företagskulturen	och	är	innefattade	med	hur	de	individuellt	påverkar	medarbetarna	och	hela	
organisationen.	Företagsledning	måste	även	förstå	att	kunskap	sprids	inom	organisationen	
genom	att	medarbetare	på	samtliga	nivåer	i	organisationen	hjälper	och	undervisa	varandra.	
Enligt	den	11:e	principen	ska	respekt	och	ömsesidig	utveckling	som	finns	inom	
verksamheten	sprida	sig	utanför	företagets	gränser	till	leverantörer,	kunder	och	
samarbetspartner	för	att	stödja	dem	i	deras	förbättringsarbete	(Bergman	&	Klefsjö,	2012).	

Fjärde	schaktet,	Att	ständigt	söka	grundorsaken	till	problem	driver	på	lärandet	i	
organisationen:	

12. Gå	och	se	med	egna	ögon	för	att	verkligen	förstå	situationen	(genchi	genbustu)		
13. Fatta	beslut	långsamt	och	i	konsensus,	överväg	noga	samtliga	alternativ,	verkställ	

snabbt	
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14. 	Bli	en	lärande	organisation	genom	att	ständigt	reflektera	(hansei)	och	ständigt	
förbättra	(kaizen)	
(Liker,	2004)	
	

Det	fjärde	schaktet	handlar	om	att	det	inte	finns	en	mållinje	inom	Lean.	En	organisations	
individuella	mål	kan	uppfyllas	men	det	finns	alltid	förbättringsmöjligheter.	Gå	ut	och	se	i	
verkligheten	med	egna	ögon	för	att	skapa	maximal	förståelse	för	problem	(gemba).	Detta	
gäller	på	samtliga	nivåer	i	organisationen	(Bergman	&	Klefsjö,	2012).	Ta	inga	förhastade	
beslut,	för	Toyota	är	vägen	fram	till	beslutet	lika	viktigt	som	själva	beslutet	(Liker,	2004).		

3.1.2 TPS	

Efter	presenterat	The	Toyota	Way	och	filosofi	kan	TPS	belysas.	TPS	visualiseras	ofta	i	TPS-
huset.	I	huset	blir	förhållanden	mellan	samtliga	parametrar	tydliga.	Bland	annat	ser	vi	visuell	
styrning	som	en	del	av	grundfundament	och	ständiga	förbättringar	i	centrum	av	
konstruktionen,	båda	områdena	kommer	presenteras	mer	ingående	i	en	senare	del	av	
avsnittet.		

 
Figur	5:	TPS-huset	anpassad	från	Liker,	(2004).		

3.1.3 TPS-DNA	

För	att	försöka	identifiera	grundstenarna	i	TPS	genomförde	forskarna	Spear	&	Bowen	(1999)		
en	omfattande	studie	under	fyra	år	där	40	olika	fabriker	analyserades.		Slutresultatet	blev	
fyra	fundamentala	regler	vad	de	kallar	”DNA	i	TPS”.		
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1. Den	första	grundregeln	är	att	allt	arbete	ska	vara	väl	detaljredovisat,	exempelvis	
takttider	och	ledtider.	På	så	vis	är	det	enkelt	att	följa	upp	och	se	variationer	i	processer.	
Har	något	blivit	bättre	eller	sämre	är	det	enkelt	att	skaffa	sig	en	bild	över	orsakerna	
(Bergman	&	Klefsjö,	2012).	

2. All	kommunikation	och	kontakt	skall	vara	standardiserad.	Inga	utrymmen	för	
missförstånd	eller	onödig	upprepning	får	finnas	(Bergman	&	Klefsjö,	2012).	

3. Alla	arbetsmoment	som	utförs	ska	vara	standardiserade	och	följa	tydliga	flöden.	
Samtliga	medarbetare	inom	en	process	ska	vara	uppdaterade	och	vara	informerade	om	
hur	hela	flödet	ser	ut	och	veta	exakt	vad	nästa	steg	är.	Utmaningar	detta	måste	åtgärder	
vidtas	(Bergman	&	Klefsjö,	2012).	

4. Metoderna	för	ständiga	förbättringar	ska	följa	väl	studerade	och	beprövade	tekniker	och	
inspekteras	av	en	lärd	person	som	befinner	sig	på	lägsta	nivå	i	företaget.	Genom	de	
långt	utvecklade	standardiseringarna	blir	en	justering	eller	oförutsedd	händelse	
inverkan	tydlig	(Bergman	&	Klefsjö,	2012).	

Enligt	Bergman	&	Klefsjö,	(2012),	innefattar	Lean	inte	hela	TPS	vilket	det	vanligen	skildras	
som	och	att	TPS	i	sin	tur	endast	utgör	en	del	av	vad	som	benämns	som	The	Toyota	Way	av	
Liker	(2004).	

3.1.4 De	tre	M:en	

De	tre	M:ens	roll	i	TPS	kan	vara	lite	svårare	att	avläsa	ur	TPS-huset	än	The	Toyota	Way-	
filosofin.	De	tre	M:en	står	för	de	tre	japanska	orden,	Muda(icke	värdehöjande),	Muri	(att	
överbelasta	människor	eller	utrustning)	och	Mura	(ojämnheter).	Förenklat	kan	M:en	beskriva	
som	tre	stora	övergripande	faktorer	som	Lean	är	fokuserat	på	att	eliminera	och	TPS-huset	
visar	vilka	verktyg	som	kan	tillämpas	i	det	arbetet	(Liker,	2004).			

3.1.4.1 Muda	

Det	mest	kända	M:et	är	Muda.	Anledningen	är	antagligen	att	litteraturen	som	berör	Lean	
lägger	stort	focus	på	slöseri	(Womack	och	Jones,	1996).	Muda	består	av	8	olika	
kategoriserade	områden	som	inte	tillför	något	kundvärde	och	som	Lean	är	inriktat	på	att	
eliminera	(Ohno,	1988).	Taiichi	Ohno	utvecklade	de	7	första	slöseriområden.	Senare	kom	
insikten	till	om	att	det	finns	mycket	värde	att	ta	till	vara	på	inom	medarbetarnas	personliga	
engagemang.	Det	området	formade	det	8:e	slöseriet	(Söderqvist,	2013).	Syftet	med	de	8	
slöseri	är	ett	förenklar	identifikationen	av	problem	och	förbättringsmöjligheter	i	flöden	vilket	
så	också	är	fallet	(Bengtsson	&	Osterman,	2014).		

De	7+1	olika	icke	värdehöjande	slöseri	är:	

1. Överproduktion:	I	TPS-huset	kan	Just-In-time	avläsas	i	vänstra	pelaren.	JIT	syfte	är	att	
tillverka	rätt	produkter	i	rätt	mängd	i	rätt	tid	för	att	undvika	slöseri	(Bergman	&	
Klefsjö,	2012).	

2. Väntan:	Precis	som	namnet	avslöjar	är	målet	med	flödeseffektiva	processer	att	de	
ska	flyta	på.	Behöver	en	maskin	eller	operatör	vänta	in	ett	annat	processteg	för	att	
kunna	fortlöpa	sitt	arbete	flyter	flödet	inte	och	värdefulla	resurser	går	till	spillo	som	
kostar	pengar.	En	dyr	maskin	som	inte	opererar	eller	en	anställd	som	inte	kan	utföra	
sina	arbetsuppgifter	skapar	inget	värde	(Bergman	&	Klefsjö,	2012).	

3. Onödiga	transporter:	Transporter	i	sig	är	endast	resurskrävande	och	transporttiden	
förlänger	ledtiden.	Således	eftersträvas	så	få	transporter	som	möjligt	(Bergman	&	
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Klefsjö,	2012).	Med	ny	teknik	kommer	nya	stora	möjligheter	att	eliminera	slöseri	av	
denna	form.	Exempelvis	genom	nya	uppkopplade	maskiner	som	kan	övervakas	på	
distans	(Karlsson,	2015,	oktober).	Olika	slöserikategorier	kan	inverka	på	varandra	och	
orsaka	mer	förluster	av	resurser.	Exempelvis	om	överproduktion	i	form	av	färdiglager	
existerar	kan	produkterna	kräva	lagerhantering	av	transporter.	

4. Överarbete:	Processer	som	skapar	produkter	som	inte	matchar	uppsatta	och	
förväntade	krav	måste	korrigeras	vilket	bidrar	till	onödigt	slöseri.	Utförda	moment	på	
en	produkt	som	kunden	inte	efterfrågar	tillför	det	inget	värde	(Bergman	&	Klefsjö,	
2012).	

5. Onödiga	lager:	Onödigt	stora	lager	tillför	inget	värde,	oavsett	om	det	är	råmaterial,	
PIA-lager	eller	färdiglager.	Det	binder	endast	kapital,	resurser	i	form	av	hantering	
exempelvis	inventering	och	höjer	säkerhetsnivån	i	tillverkningen	så	att	problem	döljs.	
Exempelvis	sena	leveranser	från	leverantörer,	för	långa	ställtider	och	maskinhaveri	
på	grund	av	bristande	underhåll	(Bergman	&	Klefsjö,	2012)..	I	detta	slöseri	blir	vikten	
av	grundregeln	1	i	TPS	DNA	extra	tydlig.	I	Toyotas	fabriker	i	en	tillverkningsprocess	
mellan	arbetsmomenten	finns	små	lager	med	exakt	antal	komponenter	och	precist	
uträknat	hur	lång	säkerhetstid	lagret	ger	när	oförsägbara	händelser	inträffar.	På	så	
vis	kan	tillverkningen	fortlöpa	utan	att	en	maskin	stannar	hela	processen.	Lagret	och	
den	säkerhetstid	det	genererar	varierar	men	i	Toyotas	fabriker	handlar	det	ofta	om	
minuter.	Således	är	det	väldigt	viktigt	att	allting	annat	i	flödena	fungerar	efter	Lean	
för	att	undvika	förödande	produktionsstopp.	Även	den	11:e	principens	betydelse	i	
The	Toyota	Way	har	stor	betydelse	i	detta	moment.	Genom	att	sprida	sina	Lean-
kunskaper	och	specifikt	JIT	till	sina	leverantörer	kan	leveranstiden	förkortas	och	att	
leveransen	kommer	i	önskad	tid	(Liker,	2004).		

6. Onödiga	rörelser:	Varje	icke	värdehöjande	förflyttning	eller	rörelse	som	genomförs	är	
slöseri	(Bergman	&	Klefsjö,	2012).	Att	eliminera	onödig	rörelse	blir	extra	viktigt	för	att	
klara	av	att	produktionsutjämna	och	jämna	ut	arbetsbelastningen	(heijunka).	En	
förutsättning	för	produktionsutjämning	är	korta	ställtider.	Att	minimera	ställtiderna	
kräver	smarta	lösningar	där	onödiga	och	tidskrävande	rörelser	kan	reduceras	(Liker,	
2004).		

7. Defekter:	Att	omarbeta	defekta	produkter	är	ett	självklart	slöseri.	Även	kontroll	av	
produkter	räknas	som	slöseri	(Bergman	&	Klefsjö,	2012).	Processerna	ska	vara	så	
konstruerade	så	att	defekta	produkter	inte	ska	komma	ut	ur	tillverkningsprocessen	
utan	att	detta	upptäcks	och	åtgärdas	innan.	Den	högra	pelaren	i	TPS-huset	utgör	
verktygen	för	detta	system,	Jidoka	(Liker,	2004).		

8. Outnyttjad	kreativitet	hos	medarbetarna:	Det	8:e	slöseriet	handlar	om	att	ta	vara	på	
medarbetarnas	engagemang	och	lyssna	till	deras	idéer.	Här	finns	stora	
förbättringsmöjligheter.		

3.1.4.2 Mura		

Mura	handlar	om	att	släta	ut	ojämnheter.	Målet	är	att	ha	så	jämn	sysselsättningsnivå	som	
möjligt.	På	så	vis	kan	rätt	mängd	av	lager,	arbetskraft	och	maskinkraft	planeras	och	
överbelastade	människor	eller	maskiner	(Muri)	undvikas.	Ojämnheter	kan	orsakas	av	icke	
standardiserade	arbetssätt	som	orsakar	att	samma	produkt	har	olika	ledtider	vid	olika	
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tillverkningstillfällen.	Exempelvis	om	underhåll	inte	är	planerat	på	en	maskin	kan	det	leda	till	
maskinstopp	vid	var	tredje	tillverkningstillfälle.	Bristande	planering	som	gör	att	
komponenter	saknas	är	också	en	orsak	till	ojämnheter	precis	som	defekta	komponenter	och	
prognoser	som	slå	fel.	För	att	eliminera	Mura	måste	produktionen	i	form	av	volym	och	mix	
jämnas	ut	vilket	är	innebörden	av	heijunka.	Produktionsutjämning	(heijunka)	är	en	
förutsättning	för	att	reducera	Mura	som	i	sin	tur	är	en	kvalifikation	för	att	eliminera	Muri	
och	Muda.	Detta	visualiseras	också	i	TPS-huset	där	heijunka	är	ett	av	grundfundamenten	i	
huset	och	ständiga	förbättringar	husets	hjärta	(Liker,	2004).	

3.1.4.3 Muri		

I	icke	utjämnade	produktionssystem	varierar	ofta	flödet	av	inkommande	kundorder	kraftigt.	
Det	medför	avvikelse	i	belastning,	vid	högt	arbetstryck	är	maskin	och	arbetsresurserna	
otillräckliga	och	vid	lågt	tryck	saknas	arbetssysselsättning.	Vid	högt	tryck	blir	ofta	övertid,	
stress,	säkerhet-	och	kvalitetsfel	en	följd	som	i	sin	tur	leder	till	fler	slöseri.	Exempelvis	att	
omarbeta	defekta	komponenter	(Liker,	2004).		

3.1.5 Det	9:e	slöseriet		

7+1	slöseri	har	på	senare	tid	vidareutvecklats	ytterligare	och	Bengtsson	&	Osterman,	(2014)	
har	i	en	studie	definierat	ett	9:e	slöseri.	På	svenska	kan	det	benämnas	som	”förbättringar	i	
onödan”.	Det	9:e	slöseriet	handlar	om	de	bortkastade	resurser	som	uppkommer	när	
tillgångar	och	insatser	läggs	på	förbättringsarbete	inom	7+1	slöseri	och	önskat	resultat	inte	
uppnås.	Det	sedvanligaste	är	att	tillverkande	företag	inleder	deras	Lean-arbete	genom	att	ta	
sig	an	Muda	och	försöka	eliminera	7+1	slöseri.	Orsaken	till	det	fenomenet	är	antagligen	att	
Muda	är	enklast	att	förstå	och	på	så	vis	även	närmast	till	hands	att	åtgärda.	Men	för	att	Lean	
ska	fungera	måste	samtliga	av	de	tre	M:en	bearbetas.	Muda	(icke	värdehöjande),	Muri	(att	
överbelasta	människor	eller	utrustning)	och	Mura	(ojämnheter).	Att	eliminera	8	slöseri	inom	
Muda	har	fått	stort	focus	men	om	handlingar	tas	för	att	eliminera	Muda	utan	att	de	två	
andra	M:en	behandlats	först	kan	det	bli	direkt	skadligt(Bengtsson	&	Osterman,	2014;	Liker,	
2004).	Ta	det	första	slöseriet	som	exempel,	överproduktion.	Med	överproduktion	menas	
produkter	som	färdigställs	innan	kunderna	efterfrågar	att	hålla	dem	till	handa.	Då	binder	
företaget	kapital	i	produkter	som	ingen	efterfrågar,	färdiglager	måste	hanteras	genom	bland	
annat	inventering,	lagerplats	och	transporteras.	Om	tillverkning	sker	efter	prognos	kan	
prognosen	slå	fel	och	plötsligt	är	kapital	bundet	i	produkter	som	åter	igen	ingen	efterfrågar.	
Det	vill	säga	överproduktion	är	en	kostnad	och	risk.	Likaså	om	ett	företag	börja	tillverka	efter	
order	och	inför	ett	dragande	system	för	att	undvika	överproduktion	utan	att	
produktionsutjämna	(heijunka)	som	ingår	under	Mura	skulle	företag	riskera	att	missa	
leveransdatumet.	På	så	vis	att	många	problem	med	tillverkningsprocessen	förs	upp	till	ytan	
när	säkerhetskuddar	så	som	färdiglager	undanröjas.	Leveranstiden	på	exempelvis	4	veckor	är	
kortare	än	produktens	verkliga	ledtid.	Produktens	faktiska	tid	kan	vara	längre	eftersom	
utmaningar	varit	dolda	och	slöseri	inte	förts	upp	till	ytan	och	kunnat	elimineras	för	att	
förbättra	flödet.	Detta	fenomen	brukar	benämnas	som	den	japanska	sjön.	En	annan	naturlig	
följd	är	att	arbetsbelastningen	på	maskiner	och	personal	stiger	eftersom	trycket	ökar	då	
säkerhetskuddarna	avlägsnats	det	vill	säga	att	Muri	ökar.	

Bengtsson	&	Osterman,	(2014)	nämner	själva	att	det	9:e	slöseriet	har	benämnts	tidigare	av	
bland	annat	Bicheno,	Anhede,	Holweg	&	Hillberg	(2011).	Bicheno	et	al.	(2011)	skriver	att	om	
slöseri	reduceras	men	att	tillgångarna	som	sparats	in	inte	tas	till	vara	på	har	inget	värde	
egentligen	tillförts.	Även	om	ämnet	diskuteras	är	information	och	studier	kring	området	
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fortsatt	begränsat.	En	orsak	till	detta	kan	vara	att	det	9:e	slöseriet	handlar	mer	om	
utnyttjningsgraden	av	de	interna	resurserna	som	påverkar	slutkunden	indirekt	till	skillnad	
från	de	resterade	8	slöseri	(Bengtsson	&	Osterman,	2014).	På	så	vis	blir	det	även	komplicerat	
att	definiera	värde	i	form	av	slutkundens	önskemål	då	det	döljer	problem	och	
förbättringsområden.	Interna	processproblem	och	möjligheter	kan	inte	identifieras	utifrån	
slutkundens	önskan.	Istället	har	orden	”behov”	och	”interna	värden”	definierats	som	
komplement	till	”värde	för	slutkund”	för	att	fånga	upp	samtliga	problem	och	
möjlighetsluckor.	Ett	exempel	på	hur	de	båda	begreppen	ska	användas	framställs	i	artikeln	
”Finns	det	ett	"behov"	för	denna	förbättring?	Om	så	är	fallet,	vad	är	kostnaden	för	att	
förbättra	och	vad	är	framtidens	interna	värde	på	förbättringar?”	(Bengtsson	et	al.	2014).	
Bengtsson	&	Osterman,	(2014)	presenterar	6	olika	scenarier	som	genererar	det	9:e	slöseriet.	
En	modell	för	förbättringsprocess	för	att	undvika	dessa	scenarier	har	utvecklats	(se	Figur	6	i	
rapporten).	Exempel	på	återkommande	orsaker	till	det	9:e	slöseriet	är	bland	annat	bristande	
förståelse	för	ett	förbättringsarbetes	utgångssituation	och	ineffektiva	förbättringsprocesser	
med	bristande	Lean-kunskaper.	Det	finns	även	en	risk	om	ledningen	är	oerfaren	inom	Lean	
och	organisationen	samtidigt	arbetar	med	förbättringar	att	effekten	av	förbättringsarbete	
kommer	vara	lägre	än	de	insatta	resurserna	som	spenderats.		Att	föra	långa	listor	med	
förbättringsförslag	och	inte	överväga	förslagens	relevans	under	tiden	kan	medföra	slöseri.	
Då	viktiga	faktorer	som	påverkar	förbättringsförslagen	kan	ha	ändrats	under	tiden	de	har	
väntats	på	för	att	behandlas.	Något	som	inte	får	försummas	är	att	en	förändring	förblir	en	
förändring	och	kanske	en	kostsam	sådan	tills	önskat	resultat	är	uppnått	och	då	förändringen	
omvandlas	till	en	förbättring	(Bengtsson	&	Osterman,	2014).	

3.1.6 Att	undvika	det	9:e	slöseriet		

Två	faktorer	som	är	viktiga	för	att	undvika	det	9:e	slöseriet	som	Bengtsson	&	Osterman,	
(2014)	utvecklat	är	mognadsgrad	i	Lean	och	att	minimera	insatserna	som	krävs	för	att	uppnå	
ett	önskat	stadium.	För	en	organisation	som	har	få	års	erfarenhet	av	Lean-arbete	kan	det	
vara	viktigare	att	få	igång	någon	form	av	organiserat	förbättringsarbete	överlag	än	att	
fokusera	på	effektiviteten	och	verkningsgraden	i	förbättringsarbete.	Anledningen	till	detta	är	
att	en	organisation	i	rörelse	även	om	den	går	i	fel	riktning	är	enklare	att	styra	än	en	
stillastående	organisation.	Däremot	när	en	viss	mognadsgrad	hos	organisationen	är	uppnådd	
krävs	att	ett	visst	fokus	läggs	på	effektivitet	och	verkningsgrad	(cirkeln	i	mognadskurvan).		

	 	

 
Figur	6:	En	organisations	mognadskurva	anpassad	från	Bengtsson	&	Osterman,	(2014).	
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Lean	är	i	allmänhet	ett	hållbart	sätt	att	skapa	mer	effekt	med	mindre	medel.		

Samma	sak	gäller	för	förbättringsarbetet	men	eftersom	det	nästan	finns	oändligt	med	
förbättringsområden	men	begränsat	med	resurser	blir	det	viktigare	desto	längre	
organisationer	kommer	i	mognadsfasen	att	öka	effektiviteten	och	verkningsgraden	av	
förbättringsarbetet.	Därför	är	det	bra	att	utveckla	ett	skräddarsytt	system	för	
organisationens	problemlösning	och	förbättringsarbete.	Där	målet	är	att	försöka	
effektivisera	arbete	maximalt	för	att	få	så	stor	verkningsgrad	av	så	lite	insatser	som	möjligt	
(Bengtsson	&	Osterman,	2014;	Söderqvist,	2004).		

En	organisations	verksamhetsutveckling	och	mognad	kan	även	beskrivas	i	fem	olika	faser	
(Sandholm,	2001)	som	samtliga	företag	passerar	(Söderqvist,	2004).	

1. Slummerfasen:	Denna	fas	befann	sig	företag	i	svensk	industri	i	fram	till	1980-talet.	
Fasen	utmärker	sig	genom	att	generellt	fanns	inget	specifikt	intresse	för	
kvalitetsarbete.	Den	ekonomiska-,	kund-,	och	konkurrenssituationen	var	under	
kontroll	och	en	allmän	nöjdhet	existerade	(Sandholm,	2001).		
	

2. Uppvaknanden	fasen:	Den	här	fasen	träder	organisationer	ofta	in	i	samband	med	att	
en	kris	uppstår.	Krisen	är	ofta	en	följd	på	utmaningar	i	hur	krisområdet	hanterats	
tidigare.	Sveriges	bilindustri	kom	i	en	kris	under	1970-talet	som	utvecklade	hela	
kvalitets	och	verksamhetsutvecklingstänket.	Den	utlösande	orsaken	till	detta	var	att	
Japanska	bil-	och	elektronikföretag	tog	betydande	marknadsandelar	(Sandholm,	
2001).		

3. Trevandefasen:	Är	en	följd	av	uppvaknandefasen.	I	detta	skede	investeras	ofta	
resurser	i	olika	kvalitetsutvecklingsprogram.	Dessa	program	kopierats	ofta	från	andra	
framgångsrika	företag	inom	förbättringsprocesser.		Eftersom	organisationen	som	
kopierar	ofta	lider	av	kompetensbrist	inom	verksamhetsutveckling	så	anpassas	inte	
de	plagierade	metoderna	till	organisationens	förutsättningar.	Därför	ska	inte	
förväntningarna	på	utdelningen	från	förbättringsarbetet	vara	för	höga.	Däremot	är	
denna	fas	ett	naturligt	steg	mot	nästa	och	bör	därför	inte	endast	ses	som	något	
negativt	(Sandholm,	2001).		

4. Förändringsfasen:	De	uteblivna	resultaten	från	inventerade	resurser	i	kvalitetsarbete	
från	föregående	fas	börjar	ifrågasättas.	Samtidigt	har	kunskapen	ökat	och	
tillsammans	bidrar	de	båda	faktorerna	till	en	brytpunkt	där	effektiviteten	i	
förbättringsarbetet	ökar	(Sandholm,	2001).		

5. Mognadsfasen:	Med	tiden	utvecklas	organisationen	och	kvalitet	och	
verksamhetsutvecklingsarbete	är	en	naturlig	del	av	det	dagliga	arbetet.	Samtliga	
nivåer	i	organisationen	tar	sitt	ansvar	och	engageras.	Arbetet	är	väl	organiserat	och	
strukturerat	samtidigt	som	nödvändiga	resurser	avsätts	för	att	kunna	nå	uppsatta	
mål.	Traditionellt	sätt	har	det	visat	sig	svårt	att	stanna	kvar	i	mognadsfasen	utan	att	
stagnera	och	tappa	focus.	För	att	undvika	den	fallgropen	krävs	att	ledningen	har	goda	
kunskaper,	erfarenheter	och	stort	engagemang	inom	området	(Sandholm,	2001).	
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3.1.7 Ständiga	förbättringar		

Fel,	utmaningar,	problem	och	möjligheter;	Som	det	klassiska	talesättet	lyder,	”kärt	barn	har	
många	namn”	och	lika	så	är	det	i	detta	fall.		För	att	genomföra	förbättringar	måste	ett	
område	som	kan	förändras	till	det	bättre	definierats	(Söderqvist,	2004).		Tidigare	har	7+1	
slöseri	nämnts	för	det	ändamålet	(Liker,	2004).	Svårare	kan	det	vara	att	upptäcka	kroniska	
problem.	Det	vill	säga	problem	som	en	organisation	lärt	sig	att	leva	med	och	således	inte	ser	
direkta	förbättringsmöjligheter	hos.	Ofta	går	stora	resurser	åt	att	lösa	dagsproblem	för	att	
upprätthålla	den	vanliga	accepterade	problemnivån.	Detta	fenomen	benämns	ofta	som	
fixarkultur	eller	brandkårsutryckningar.	Det	leder	till	att	resurserna	för	att	förbättra	kroniska	
problem,	det	vill	säga	höja	den	accepterade	problemnivån	till	en	ny	bättre	kronisk	nivå	och	
faktiskt	förbättra	organisationen,	blir	ännu	mer	begränsade	(Söderqvist,	2004).	

För	att	förbli	en	konkurrenskraftig	organisation	är	ständig	utveckling	ett	måste.	Historien	har	
visat	att	vägen	för	att	nå	största	möjliga	effekt	av	förändring	och	förbättringsarbete	är	svår	
och	gropig.	Söderqvist,	(2004)	har	kategoriserat	de	10	viktigaste	framgångsfaktorerna.		

1. Ledningens	och	medarbetarnas	genuina	engagemang:	Utslagsgivande	för	
förbättringsarbete	är	definitivt	inställningen,	attityden,	engagemanget	och	beteendet	
hos	organisationens	ledning	och	medarbetare.	Främst	ledning	då	den	påverkar	
verksamheten	nedåt.	Utmaningar	dessa	faktorer	uppstår	ofta	en	trög	
förändringskultur	och	mindre	gynnsam	företagskultur	som	försvårar	
förbättringsprocesserna	(Söderqvist,	2004).			

2. 	Stödjande	infrastruktur	och	effektiv	projektstyrning:	Välutvecklade,	strukturerade	
och	organiserade	förbättringsprocesser	med	tydliga	roller	och	ansvarsområden	är	
viktigt	för	arbetets	effektivitet	och	flexibilitet	(Bengtsson	&	Osterman,	2014;	
Söderqvist,	2004).			

3. Val	av	rätt	personer	för	att	styra,	driva	och	stödja	förbättringsarbetet:	Personen	eller	
personerna	som	driver	och	styr	förbättringsarbete	har	visats	sig	ha	en	stor	betydande	
roll.	Först	och	främst	att	de	innehar	rätt	kunskaper	men	framförallt	att	de	har	den	
rätta	auktoriteten	och	ställningen	för	att	ge	förbättringsarbetet	den	prioritering	i	
organisationen	som	krävs	(Söderqvist,	2004).		

4. Resultat-	och	kundfocus	samt	offensive	förbättringsmål:	Resultaten	av	
förbättringsarbete	blir	generellt	mer	framgångsrikt	om	verksamhetens	mål	i	
affärsplaneringen	integreras	med	uppsatta	mål	för	förbättringsprocesser.	På	så	vis	
arbetar	hela	organisationen	i	samma	riktning	och	kopplingen	till	kundvärdet	blir	
tydligare	(Söderqvist,	2004).		

5. Identifiering	och	val	av	lämpliga	projekt:	Att	välja	ut	de	med	verkningsfulla	
förbättringsmöjligheter	med	stor	kundnytta	är	ett	måste	för	framgångar.	Istället	för	
att	lägga	resurser	på	vardagsproblem	(Bengtsson	&	Osterman,	2014;	Söderqvist,	
2004).	

6. Verkningsfulla	metoder,	logisk	arbetsgång	och	faktabaserade	problemlösning:	Att	
använda	väl	beprövade	problemlösningsmetoder	(Liker,	2004)	och	att	fatta	beslut	
utifrån	fakta	är	viktigt.	Både	för	uppföljningen	av	förbättringsarbete	(Söderqvist,	
2004)	samt	att	minimera	risken	av	slöseri	på	metoder	där	önskat	resultat	uteblir	
(Bengtsson	&	Osterman,	2014;	Söderqvist,	2004).	
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7. Kunskaper	och	genuine	utbildningar:	Att	samtliga	involverade	i	förbättringsarbete	på	
alla	nivåer	i	en	organisation	har	goda	kunskaper	inom	området	är	en	förutsättning	för	
att	uppnå	önskat	resultat.	Framgångsrika	företag	inom	förbättringsarbete	
kännetecknas	därför	av	gedigna	kraftfulla	utbildningssatsningar(Söderqvist,	2004).		

8. Uppföljning,	verifiering	och	återkoppling:	Att	följa	upp	åtgärdade	utmaningar	är	en	
kvalifikation	för	att	standardisera	arbetet	och	inte	falla	tillbaka	i	gamla	mönster	vilket	
resulterar	i	resursslöseri.	Att	visualisera	organisationens	framgång	är	också	viktigt	för	
attityden	och	engagemanget	hos	medarbetarna(Söderqvist,	2004).		

9. Anpassning	till	verksamhetens	kultur	och	situation:	Varje	organisation	har	ett	unikt	
utgångsläge	och	därför	är	det	viktigt	att	anpassa	förbättringsarbete	efter	det	annars	
är	risken	att	mycket	resurser	går	åt	spillror	samt	att	förändringskulturen	försämras	
(Söderqvist,	2004).	Att	ha	bristande	förståelse	för	utgångpunkten	kan	bidra	till	det	
9:e	slöseriet	(Bengtsson	&	Osterman,	2014).	

10. Integrering	med	befintliga	strukturer	och	processer:	Det	är	inte	ovanligt	att	det	reda	
finns	befintligt	underhållsarbete	i	en	organisation.	Att	försöka	samverka	det	redan	
befintliga	arbetet	med	det	nya	har	visat	sig	få	positivt	effekter(Söderqvist,	2004).		

3.1.8 Visuella	styrtavlor	och	produktionsmöten	

Produktionsmöten	och	visuella	styrtavlor	är	verktyg	för	framgångsrikt	förbättringsarbete	
(Spear	&	Brown,	1999;	Söderqvist,	2004;	Liker,	2004;	Bengtsson	&	Osterman,	2014).	Visuell	
planering	är	en	enkel	metod	där	aktiviteter	och	resultat	beskrivs,	illustreras	fysiskt	och	
diskuteras	vid	regelbundna	möten	(Lindlöf	&	Söderberg,	2011).		

Studier	har	visat	att	produktionsmöten	med	visuella	styrtavlor	är	extra	fördelaktig	på	5	olika	
punkter:	

1. Kommunikation:	Visualisering	av	information	kan	leda	till	en	förbättring	av	både	
hastighet	och	kvalitet	i	kunskapsöverföring	(Eppler	&	Burkhard,	2007).	Eftersom	
mötena	är	korta,	ofta	15	minuter	och	stående	blir	kommunikationen	effektiv.	Det	
finns	inte	utrymme	att	gå	ner	i	detaljnivå.	Behövs	en	fråga	diskuteras	med	ingående	
kan	de	berörda	personerna	stanna	kvar	efter	mötet.	På	så	vis	tas	inte	onödig	tid	från	
personal.	De	fysiska	mötena	mellan	personerna	möjliggör	direkt	feedback	och	kortar	
ner	beslutsfattningstiden	(Lindlöf	&	Söderberg,	2011).	Visuell	planering	stödjer	också	
tyst	kunskapsöverföring	(Whyte,	Ewenstein,	Hales,	&	Tidd,	2008).	Studier	har	också	
visat	att	lagarbetet	i	arbetsgrupperna	förbättras	av	visuella	styrtavlor	(Covi,	Olson,	
Rocco,	Miller,	&	Allie,	1998).			

2. Gemensam	förståelse:	Involverar	mötena	personer	med	olika	kompetensbakgrund	
kan	lärdomar	utbytas	mellan	personalen.	Information	uppdateras	ständigt	vilket	
medför	en	samlad	syn	på	nuläget	hos	arbetslaget.	Vilket	i	sin	tur	underlättar	
kommunikationen	och	beslutsfattningen	eftersom	faktaunderlaget	för	besluten	är	
från	realtid	och	samtliga	involverade	har	samma	förståelse	för	utgångspunkten	
(Lindlöf	&	Söderberg,	2011).	

3. Utjämning	av	arbetsbelastning:	Eftersom	medarbetarna	ständigt	uppdaterar	
information	på	det	visuella	styrningsmedlet	är	ledningen	ständigt	uppdaterade	om	
nuläget.	Behövs	extra	arbetskapacitet	införas	vid	någon	station	ser	ledningen	på	det	
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visuella	styrmedlet	vilken	person	som	är	tillgänglig	istället	för	att	gå	runt	och	fråga	
samtliga	medarbetare	(Lindlöf	&	Söderberg,	2011).	

4. Förmågan	att	prioritera	arbetsuppgifter:	Med	hjälp	av	att	information	om	den	reella	
arbetsbelastningen	når	ledningen	kan	de	planera	produktionen	mer	hållbart.	De	
ständiga	uppdateringarna	medför	också	att	problem	i	tillverkningen	förs	upp	till	ytan	
snabbare	och	kan	därför	hanteras	tidigare	(Lindlöf	&	Söderberg,	2011).	

5. Verktyget	är	också	mycket	användbart	i	stora	radikal	förändringar	för	att	dela	och	
använda	information.	Informationen	som	förs	upp	via	produktionsmöten	kan	också	
användas	kring	produktions	systems	utveckling.		(Javadi,	Shahbazi,		&	Jackson,	2013).	

Nackdelarna	av	visuella	styrtavlor	kan	vara	att	om	inte	tillräcklig	positiv	återkoppling	från	
ledningen	till	medarbetarna	sker	kan	planeringstavlorna	uppfattas	som	ett	kontrollverktyg	
från	ledningens	sida	för	att	övervakar	gruppmedlemmarna.	Vilket	kan	leda	till	en	kultur	med	
syndabockar	när	planeringen	fallerar.	Att	informationen	som	förs	upp	på	tavlorna	inte	kan	
överföras	till	olika	geografiska	platser	eller	lagras	på	ett	effektivt	sätt	är	också	nackdelar	
(Lindlöf	&	Söderberg,	2011).	

3.1.9 Utmaningar	för	små	tillverkande	företag	med	HVLV	

Med	definitionen	HVLV	menas	en	produktionsvolym	under	500	enheter	med	hög	variation	
och	produktkomplexitet	(Jina	et	al.	1997).	Lean	management	(LM)	är	ett	sätt	att	få	totala	
verksamhetsprocesser	organiserade	så	att	produkter	i	hög	volym	och	hög	kvalité	kan	
levereras	med	mindre	resurser	och	på	kortare	tid	än	vid	masstillverkning	(Jina,	Bhattacharya,	
&	Walton,	1997).	För	att	detta	ska	vara	möjligt	krävs	snabba	genomloppstider,	mindre	
tillverkningsstorlekar,	kortade	set-up,	change-over	times	och	up-times.	Även	större	
schemastabilitet	och	lägre	omarbetningskostnader	är	förutsättningar	för	LM.	Men	att	uppnå	
ovanstående	punkter	har	visat	sig	vara	komplext	för	företag	med	HVLV.	Bland	annat	utrycker	
Jina	et	al.(1997)	att	LM-filosofin	är	kanske	egentligen	mer	anpassad	efter	höga	volymer:		

Implicit	in	the	most	widely	publicized	examples	of	successful	lean	manufacturing	is	the	
fact	that	the	complexities	of	satisfying	orderwinning	criteria	such	as	product	variety	and	
speed	of	delivery	have	been	mitigated	by	the	high	production	volumes	(Jina	et	al.1997,	
s.5).	

Av	den	anledningen	har	många	företag	ställt	sig	frågan	är	LM	verkligen	något	för	oss	och	
vilka	Lean-verktyg	kan	vi	applicera	direkt	i	vår	verksamhet	och	vilka	måste	anpassas	efter	
vårt	kundbehov?	Det	huvudsakliga	målet	för	företag	med	HVLV	som	vill	börja	arbeta	med	LM	
är	ofta	att	reducera	kostnader	som	uppstår	när	fel	produkt	tillverkas	på	fel	plats	i	fel	tillstånd	
och	vid	fel	tidpunkt.	Att	reducera	sådana	kostnader	kam	vara	extra	svårt	för	
produktionstillverkning	med	HVLV	av	specifikt	tre	orsaker.	Den	första	är	att	ofta	saknas	
förståelse	för	vad	HVLV	egentligen	innebär,	vilka	specifika	krav	sätter	det	på	vårt	arbete.	Det	
andra	är	olika	turbulensen	så	som	schemaförändringar,	hög	variation,	varierande	volym,	
skiftande	produktdesign.	Det	sista	och	huvudsakliga	problemet	handlar	om	hur	
tillverkningssystemet	förvaltas.	Studier	har	visat	att	trots	HVLV	komplexitet	är	LM	ett	
effektivt	verktyg	som	ökar	företags	konkurrenskraftighet.	Det	som	krävs	är	att	en	noga	
bedömning	görs	om	vilka	Lean-verktyg	som	är	användbara	i	en	specifik	organisation.	Samt	
att	omedelbart	anpassa	dem	utifrån	de	särskilda	omständigheterna	som	råder	(Jina	et	
al.1997).		

Idag	finns	det	ny	teknik	som	kommer	förbättra	och	utveckla	användandet	av	visuella	
syrningsmedlen	ännu	mer.	Exempelvis	ABB´s	nyframtagna	800xA	Collaboration	Board.	
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Storbildstouchskärmen	som	möjliggör	att	snabbt	få	en	överblick	av	anläggningars	status	utan	
nödvändighet	av	rapportering	från	medarbetare.	Nyckelvärden,	kostnader,	miljö	och	kvalitet	
gå	att	läsa	av	i	en	virtuell	kopia	av	fabriken	(ABB,	2016).	Till	skillnad	från	traditionella	
planeringstavlor	som	ofta	är	utformade	av	whiteboardtavlor	som	en	enkel	matris	där	varje	
rad	och	kolumn	representerar	olika	faktorer	som	exempelvis,	personer,	tidsenhet,	olika	
operationer.	(Lindlöf	och	Söderberg,	2011).	800xA	Collaboration	Board	har	exempelvis	
åtgärdat	problemet	med	att	inte	kunna	överföra	information	geografiskt.	En	annan	av	de	
väldigt	många	fördelar	av	sådan	beskaffad	ny	teknik	är	att	styrmedlen	är	maximalt	
anpassade	efter	ändamålet,	vilket	studier	har	visat	är	en	av	framgångsfaktorerna	för	visuella	
styrtavlor	(Javadi	et	al.	2013).	Nackdelen	är	att	sådan	utrustning	är	väldigt	kostsam	att	införa	
vilket	medför	att	små	företag	kan	ha	svårt	att	ta	del	av	den.	

3.2 Studiebesök	

Studiebesök	hos	två	företag	som	implementerat	daglig	styrningstavlor	och	ständiga	
förbättringar	genomfördes	under	vårterminen	2016.	Dessa	företag	benämns	som	Företag	A	
och	Företag	B	i	rapporten	av	säkerhetsskäl.	

Under	det	första	studiebesöket	studerades	Företag	A,	ett	företag	som	är	ett	av	marknadens	
främsta	inom	låsbranschen.	Företag	A	har	265	anställda,	hade	2014	en	omsättning	på	662	
232	TKR,	lever	efter	Lean	filosofi	och	arbetar	kontinuerligt	med	förbättringsarbete	och	daglig	
styrning	i	hela	organisationen.		

Anledningarna	till	att	Företag	A	valdes	att	studeras	är	dels	då	de	agerar	på	samma	marknad	
som	Ztift,	låsindustrin	samt	har	framgångsrikt	implementerat	Lean	i	verksamheten	för	
flertalet	år	sedan.	Det	huvudsakliga	syftet	med	studiebesöket	hos	Företag	A	är	således	att	
generera	inspiration	till	utvecklandet	av	de	visuella	styrtavlorna	som	senare	
implementerades	i	Ztifts	organisation.	Företag	A	är	beläget	i	Eskilstuna,	vilket	var	en	
avgörande	faktor	för	att	det	besöktes.		

Under	det	andra	studiebesöket	studerades	Företag	B	beläget	i	Eskilstuna.	Företag	B	hade	år	
2015,	21	anställda	och	en	omsättning	på	23	276	TKR.	Företag	B	framställer	med	en	
genomsnittlig	ledtid	på	5-6	veckor	CAD-modeller,	bereder	program	samt	tillverkar	modeller	i	
CNC-maskiner	med	hög	variation	och	låg	volym	till	en	rad	olika	kunder,	exempelvis	till	
fordonsindustrin.	Företag	B	introducerades	till	daglig	styrning	och	förbättringsarbete	i	
samband	med	att	de	gick	med	i	Produktionslyftet	för	cirka	4	år	sedan.	Företag	B	har	sedan	
dess	kommit	långt	med	arbetet	och	ett	morgonmöte	där	den	dagliga	styrningen	
presenterades	observerades	under	besöket.			

Den	huvudsakliga	anledningen	till	att	Företag	B	studerades	var	eftersom	de	likt	Ztift	
producerar	med	låg	volym	och	hög	mix,	de	är	till	storlek	lika	stora	som	Ztift	och	för	bara	
några	år	tillbaks	i	tiden	befann	sig	i	liknande	situation	som	Ztift,	nämligen	vid	introduktion	av	
daglig	styrning	och	förbättringsarbete.	

3.2.1 Företag	A	

Under	ett	studiebesök	hos	Företag	A	studerades	flera	avdelningars	förbättringsmöten	där	
arbetet	i	förbättringsgrupper,	förbättringstavlor	och	dess	innehåll	studerades.	En	styrtavla	
för	daglig	styrning	studerades,	innehållet	och	funktion	beskrivs.	I	övriga	delar	av	avsnittet	
beskrivs	ett	system,	ett	så	kallat	roterande	arbetsschema	vars	syfte	är	att	variera	
medarbetarnas	arbetsuppgifter.	De	observationer	som	genomförts	redovisas	nedan.		 	
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3.2.1.1 Roterande	arbetsschema	

På	flera	av	de	besökta	avdelningarna	använde	man	sig	av	ett	rullande	arbetsschema	där	man	
utnyttjar	roterande	arbetsansvar.	En	anställd	arbetar	exempelvis	vecka	1	med	att	paketera	
varor,	vecka	2	med	att	köra	truck	och	vecka	3	med	att	ansvara	för	administrativt	arbete	t.ex.	
planering.	Detta	schema	roterar	sedan	så	att	personalen	var	tredje	vecka	får	en	fysiskt	
lättare	arbetsvecka	med	pappersarbete	och	var	tredje	något	tyngre	arbetsbelastning.	På	
detta	vis	jämnar	man	ut	arbetsbelastningen,	personalen	får	variation	i	sitt	arbete	och	ständig	
kompetensutveckling	sker.	I	rådande	situation	är	arbetsuppgifter	bundna	till	medarbetare	i	
Ztift	och	arbetsrotation	förekommer	i	låg	grad.	I	framtiden	önskas	ett	system	för	enklare	
resursfördelning	genom	omväxling	av	arbetsuppgifter.	Detta	skulle	resultera	i	att	
medarbetarnas	arbetsbelastning	varieras,	produktionen	säkras	vid	oplanerad	frånvaro	samt	
kompetensutveckling	sker.	Systemet	med	roterande	arbetsscheman	som	observerades	hos	
Företag	A	är	ett	alternativt	system	att	implementera	i	Ztifts	verksamhet	i	framtiden.			

3.2.1.2 Foton	med	namn	på	personal		

Ett	system	med	enskilda	foton	med	namn	på	tillgänglig	personal	användes	för	att	visualisera	
på	vilken	avdelning	resurser	används.	Dessa	foton	kunde	vid	behov	enkelt	flyttas	till	avsatt	
plats	på	styrtavlorna	till	kategorierna	sjukdom	respektive	ledighet	och	användas	för	att	
samtliga	medarbetare	skulle	se	om	resurser	i	arbetslaget	saknades	för	dagen.	Möjligheten	
att	enkelt	kunna	förflytta	och	visualisera	resursfördelningen	gör	produktionsplaneringen	
enkel	att	utföra.		

3.2.1.3 Förbättringsgrupper	

På	flertalet	av	de	besökta	avdelningarna	observerades	dokument	för	förbättringsarbete	i	
arbetsgrupper	med	3-5	personer.	I	varje	enskild	arbetsgrupp	arbetades	det	dagligen	med	att	
komma	på	och	genomföra	förbättringar.	Medarbetarna	uppmuntrades	till	att	komma	med	
egna	förbättringsförslag	kring	det	dagliga	arbetet.	Företaget	förespråkade	regeln,	kvantitet	
före	kvalitet	när	det	gällde	förbättringar.	Ett	system	där	vardera	arbetsgrupps	genomförda	
förbättringar	räknades	och	belönades	exempelvis	med	smörgåstårta	efter	ett	visst	antal	
genomförda	aktiviteter.	Gruppernas	arbete	följdes	upp	veckovis	under	ett	förbättringsmöte	
(beskrivs	i	detalj	i	stycket,	förbättringsmöte	nedan).	Företag	A	arbetade	med	denna	typ	av	
belöningssystem	eftersom	det	är	en	enkel	metod	för	att	uppmuntra	medarbetarna	till	
förbättringsarbete	och	att	det	skapar	en	lagkänsla	på	arbetsplatsen	där	man	arbetar	in	ett	
beteende	att	man	hjälper	varandra	att	avklara	uppgifter.		

3.2.1.4 Förbättringsmöte	

Under	studiebesöket	studerades	ett	pågående	förbättringsmöte	på	en	avdelning	där	en	
styrtavla	med	följande	innehåll	observerades:	

Idélista:	

En	lista	där	medarbetarna	i	förbättringsgruppen	enskilt	skriver	upp	förbättringsförslag	
gällande	det	dagliga	arbetet	på	tillhörande	avdelning	samt	signerar	förslaget	för	att	
möjliggöra	uppföljning	vid	kommande	förbättringsmöte.		

Aktivitetsplan:	

Förbättringsförslag	som	ombearbetats	till	aktiviteter	under	veckovis	förbättringsmöte	förs	
upp	på	avsatt	lista.	Ansvarig	för	aktivitet,	datum	för	när	aktivitet	ska	vara	avklarad,	status	
samt	klassificering	av	aktiviteten	beroende	på	i	vilken	grad	de	prioriteras	noteras	i	



	 37		
	

aktivitetsplanen.	Klass	1	problem	är	de	problem	där	gruppen	själva	har	100	%	ansvar	för	
förbättringen	dvs.	gruppen	kan	identifiera	problemet,	de	har	erfarenhet	att	lösa	problem	
samt	har	mandat	att	genomföra	lösningen.	Klass	2	problem	är	de	problem	som	gruppen	har	
begränsad	kontroll	på,	de	kan	identifiera	problemet	men	saknar	kunnande	att	lösa	det.	I	
vissa	fall	kan	medarbetarna	även	sakna	mandat	att	lösa	problemet.	Klass	3	problem,	de	
problem	som	gruppen	inte	har	kontroll	på,	de	kan	identifiera	problemet	men	saknad	dels	
kunnande	samt	mandat	att	genomföra	en	lösning.		

Utförda	aktiviteter:	

En	lista	där	genomförda	aktiviteter	kartläggs,	vem	som	ansvarar	för	den,	datum	för	när	den	
avklarades	samt	utfallet	redovisas.	Syftet	med	dokumentet	är	att	tydliggöra	att	förbättringar	
genomförs	på	arbetsplatsen	samt	att	förbättringsgruppen	kan	gå	tillbaka	i	aktivitetsbanken	
om	samma	problem	dyker	upp	vid	fler	tillfällen.	

Nyckeltal:	

Samtliga	styrningstavlor	innehöll	olika	typer	av	nyckeltal	som	användes	för	att	ge	en	
övergripande	bild	över	hur	företaget	ligger	till	i	exempelvis	leveransprecision,	
orderhantering,	kassaflöde	eller	liknande.	Nyckeltalen	var	utvalda	för	användarna	av	tavlan	
att	stärka,	motivera	och	skapa	mervärde	för	personalen.		

3.2.1.5 Förbättringsmöte		

Som	tidigare	nämnts	i	stycket	ovan	genomfördes	förbättringsarbete	i	grupper	om	3-5	
deltagare	på	flera	avdelningar	i	Företag	A.	Under	besöket	studerades	ett	av	dessa	
förbättringsmöten.	Mötet	hölls	stående	under	15	minuter,	en	gång	i	veckan	på	en	bestämd	
dag	och	tid.	Under	mötet	deltog	samtliga	medarbetare	på	avdelningen	som	hölls	av	ansvarig	
ledare.	Syftet	med	att	ha	ett	15	minuter	långt	möte	stående	var	för	att	deltagarna	ska	vara	
effektiva	och	att	mötet	ska	bestå	av	värdehöjande	innehåll	och	inte	ska	dra	ut	på	tiden	med	
oväsentligt	innehåll.	Under	mötet	gick	man	igenom	status	för	pågående	förbättringar,	
kontrollerade	om	ytterligare	resurser	behövde	inkallas	samt	gick	igenom	senast	avklarade	
förbättringsaktiviteter.	Det	huvudsakliga	syftet	med	mötet	är	att	ledaren	får	prata	med	
medarbetarna	och	på	så	sätt	plantera	den	företagskultur	man	vill	komma	åt	i	företaget	där	
ständiga	förbättringar	råder.	Ledaren	uttryckte	att	det	första	som	ska	tas	död	på	i	
införandefasen	av	förbättringsarbete	är	uttrycket	”det	händer	inget	här”.		

3.2.1.6 Styrtavla		

Under	studiebesöket	observerades	en	styrtavla	som	användes	på	en	av	Företag	A:s	
avdelningar	för	hantering	av	lagervaror.	Styrtavlan	innehöll	kategorierna,	säkerhet,	
leveranssäkerhet,	ekonomi,	personal	och	5S-rutin.	Dessa	kategorier	berör	olika	områden	av	
det	dagliga	arbetet	som	tillsammans	är	värdeadderande	för	användarna	av	tavlan.	Dessa	
kategorier	redovisas	nedan	som	orange	rubriker.		Den	information	som	tavlan	innehöll	hade	
indeladelats	under	tidigare	nämna	kategorier	av	Företag	A	och	visualiserades	på	tavlan.	
Informationen	som	observerades	under	besöket	beskrivs	nedan	i	text.		

Säkerhet	

Skyddsronder:		

Status	för	genomförda	skyddsronder	månad	för	månad	visualiserades	i	ett	system	där	den	
månaden	som	skyddsronden	genomförts	kryssas	över.	
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Säkerhet	–	arbetsmiljö:		

Ett	dokument	där	ett	system	för	kartläggning	av	arbetsdagar	där	olycksfria	dagar,	tillbud	
samt	olycksfall	med	frånvaro	under	den	aktuella	månadens	dagar	(i	detta	fall	januari)	
redovisas.	En	sammanställning	av	antal	dagar	utan	olycksfria	dagar	visas	också	upp	i	
dokumentet.	

Tillbudsrapport:		

Ett	dokument	där	personalen	manuellt	fyller	i	tidpunkt,	plats	samt	en	beskrivning	av	
tillbudet.		Antal	olyckor	med	frånvaro,	skyddsronder,	medarbetarsamtal	sammanfattas	i	ett	
styrkort	(se	förklaring	nedan).	

Leveranssäkerhet	

Styrkort:	Månadsvisa	reklamationer	för	föregående	år	visas	i	styrkortet.	Procentuell	
leveranssäkerhet,	produktivitet	samt	sjukfrånvaro	under	kort	tid	klargörs	även	de	månadsvis	
för	2015.	Uppsatta	mål	för	varje	kategori	som	nämnts	tidigare	kan	jämföras	med	det	verkliga	
utfallet.	

Statistik	för	leveranssäkerhet:		

Ett	stapeldiagram	med	utfallet	av	antal	levererade	orderrader	i	avsatt	tid.		

Ekonomi	

Inventeringsplan:	

Ett	schema	för	datum	när	inventeringar	ska	äga	rum.	

Personal	

Kompetensmatris:	

En	matris	där	de	anställdas	nuvarande	kompetens	samt	utvecklingsområden	kartlagts	
observerades.	Matrisen	gör	det	enklare	att	hantera	resurser	vid	oförutsedd	frånvaro	då	man	
enkelt	kan	se	vem	som	kan	utföra	vilket	arbete.	Den	gör	det	även	möjligt	att	visualisera	de	
kompetensluckor	som	finns	i	företaget	och	slutsats	gällande	vilken	eller	vilka	avdelningar	i	
verksamheten	som	behöver	utveckla	kompetens	kan	dras.		

5S-rutin		

Rutiner	för	5S-arbete	med	dels	ett	dokument	med	ansvarsområden	gällande	städning	på	
avdelningen	samt	ett	dokument	med	standardisering	av	5S-arbetet	där	det	delges	hur,	var,	
när	och	vem	som	ska	utföra	städning	på	arbetsplatsen.		

3.2.1.7 Daglig	Styrning	Operations	

Under	studiebesöket	observerades	ett	möte	(utförs	veckovis)	där	företagets	
avdelningschefer	samt	lean-koordinator	deltog.	Mötet	syftade	till	att	sammankoppla	och	
synkronisera	företagets	avdelningar	och	ge	deltagarna	en	helhetsbild	av	företaget.	Som	stöd	
under	mötet	användes	en	daglig	styrningstavla	som	beskrev	status	av	en	rad	parametrar	på	
de	berörda	avdelningarna.		
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Bild	2:	Tavla	för	daglig	styrning	som	observerats	under	studiebesök	på	Företag	A.	(Fotografi	taget	av	Andréa	Norberg	den	10	
februari	2016).		

Område	

Under	kategorin	område	namnges	de	olika	områden	även	kallade	avdelningar	som	
namngetts	efter	den	produktkategori	som	hanteras.	Status,	resurser	och	leverans	för	
vartdera	område	uppdatera	med	siffror,	pilar	och	magneter	i	olika	färger.	Dessa	parametrar	
förklaras	i	avsnittet	nedan.	

Mood	

Produktkategoriernas	status	förklaras	med	pilar	som	förflyttas	i	olika	riktning	beroende	på	
”mood”	även	kallat	status.	Den	blå	pilen	riktas	horisontellt	med	spetsen	i	riktning	höger	om	
status	är	neutral,	Rakt	uppåt	i	vertikalt	läge	om	status	är	positiv	och	motsvarande	nedåt	när	
status	är	negativ.	Aktuell	status	uppdateras	vid	varje	möte	av	ansvarig	för	vardera	avdelning	
och	en	snabb	ögonblicksbild	av	företaget	i	helhet	ges.		

Resurser	

Status	för	resurs	och	kvalitetsläget	på	respektive	avdelning	markerades	med	en	grön	magnet	
om	planen	hölls,	en	gul	magnet	om	avvikelse	uppkommit	och	en	handlingsplan	finns	samt	
med	en	röd	magnet	om	avvikelse	uppkommit	och	handlingsplan	saknas.		

Personal:	

Personalfrånvaro,	för	respektive	avdelning	visualiseras	om	personalresurser	är	tillräckliga	
eller	om	fler	resurser	behövs	tillsättas		
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Material:	

Materialstatus	markeras	med	en	magnet	beroende	på	status	och	exempelvis	eventuella	
materialförseningar	visualiseras	

Utrustning:	

Status	för	avdelningarnas	utrustning	delges	och	exempelvis	problem	som	icke	fungerande	
utrustning	kan	förtydligas	

Genom	att	redogöra	för	de	olika	avdelningarnas	resursstatus	sammankopplas	samtliga	
avdelningar	och	en	större	förståelse	för	till	exempel	komponentförseningar	skapas.	
Förflyttning	av	personalresurser	möjliggörs.		

Leverans	

Status	för	leveransmål	delges	under	leverans.	Olika	nyckeltal	som	är	viktiga	och	skapar	värde	
för	de	olika	avdelningarna	mäts	i	antal	orderrader	samt	SEK	och	markeras	på	styrtavlan.	
Status	för	kvalitet	markeras	med	en	grön,	gul	eller	röd	magnet	på	liknande	sätt	som	
resursstatus	åskådliggörs.	

Kvalitet:	

Kvalitetsstatus	för	levererade	orderrader	för	respektive	avdelning	åskådliggörs	i	tavlan	under	
rubriken	kvalitet.	

Volym:	

(pall/st/K	SEK	Orderrader)	–	levererad	volym	skrivs	upp	med	grön	penna	på	tavlan	om	
avdelningen	uppnått	sitt	mål	och	med	röd	penna	om	målet	inte	uppnåtts.		

Missade	rader:	

(st)	–	antal	missade	orderrader	som	skulle	levererats	åskådliggörs		

Släp:	

(K	SEK)	–	Det	antal	tusen	kronor	som	man	ligger	efter	med	att	leverera	till	kund	

Avvikelsehantering:	

De	avvikelser	som	uppstått	redogörs	och	status	för	om	de	hanterats	eller	eskalerat	samt	en	
förklaring	ges.	

3.2.1.8 Skrivare	som	automatiskt	skriver	ut	arbetsorder	

På	en	av	lageravdelningarna	observerades	en	bänk	med	en	skrivare	som	automatiskt	skrev	
ut	plockorder	från	MPS	som	sedan	manuellt	sorterades	efter	kund	eller	leveransmetod	(t.ex.	
lastbil)	och	placerades	sedan	i	olika	fack	där	medarbetarna	sedan	kunde	hämta	en	
arbetsorder	att	bereda.	Vid	observationen	planerades	ett	liknande	system	som	skulle	kunna	
implementeras	på	Ztift.	Drömscenariot	skulle	vara	att	kunna	implementera	denna	typ	av	
lösning	hos	Ztift	som	i	rådande	situation	skriver	ut	arbetsorder	manuellt	vilket	kräver	mycket	
tid	av	produktionsansvarig.	Det	är	dock	svårt	att	automatisera	denna	process	utan	ett	
fungerande	MPS	och	i	rådande	situation	är	det	inte	en	rimlig	förbättring.	Observationen	av	
arbetsorder	tas	med	som	rekommendation	till	fortsatt	arbete	hos	Ztift.	
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3.2.1.9 Medarbetarmöten	

Under	studiebesöket	delade	ansvarig	för	de	möten	som	observerades	ut	dokument	med	
frågor	till	utvalda	medarbetare.	Dokumentet	låg	till	grund	för	de	medarbetarsamtal	som	
utförs	regelbundet.	Under	mötena	som	genomförs	enskilt,	ställs	utvalda	frågor	föra	att	
stämma	av	personalens	mående	men	även	för	att	undersöka	trivsel	på	arbetsplatsen	och	
områden	för	kompetensutveckling.	Vill	exempelvis	en	av	medarbetarna	utvecklas	och	ta	ett	
större	administrativt	ansvar	på	arbetsplatsen	lyfts	dessa	frågor	vanligtvis	under	mötet.	
Personal	problem	utanför	arbetet	som	exempelvis	missbruk,	dåliga	kost	och	motionsvanor,	
ekonomiska	svårigheter	eller	relationsproblem	kan	lyftas.	Dessa	typer	av	problem	kan	tyckas	
onödiga	att	lyfta,	men	företaget	anser	att	de	påverkar	personalens	trivsel	på	arbetsplatsen	
och	behandlas	således.	Tanken	är	att	införa	denna	typ	av	samtal	hos	Ztift	är	att	de	kan	ligga	
till	grund	för	en	kompetensmatris	som	skulle	underlätta	resursfördelning	och	på	sikt	skapa	
ett	gemensamt	förhållningssätt	till	ständiga	förbättringar	genom	att	ledningen	visar	
engagemang	för	medarbetarna.	

3.2.1.10 Dagsschema	–	timme	för	timme	

En	styrningstavla	där	arbetsbelastningen	timme	för	timme	under	ett	dagskift	på	en	avdelning	
för	komponentmontering	observerades.	Ett	mätvärde	för	normal	montering	för	vardera	
timme	sätts	upp	och	målet	är	att	uppnå	normalvärdet.	Uppnås	värdet	markeras	det	på	
avsatt	plats	på	tavlan	med	en	grön	penna	och	motsvarande	görs	med	en	röd	penna	för	
siffror	som	inte	uppnått	normalvärdet.	Bild	3	visualiserar	dagsschemat.	

 
 Bild	3:	Detaljerat	produktionsplanering	hos	Företag	A.	(Fotografi	taget	av	Andréa	Norberg	den	10	februari	2016).	

3.2.2 Företag	B	

Företag	B	besöktes	under	cirka	två	timmar	och	hantering	av	daglig	styrning	i	företaget	under	
ett	morgonmöte	samt	tillhörande	daglig	styrningstavla	observerades.	En	verksamhetstavla	
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för	förbättringsarbete	i	företaget	studerades	även.		

I	rapportdelarna	nedan	presenteras	ett	styrningsmöte	för	daglig	styrning	som	observerats,	
funktion,	struktur	och	syfte	med	tillhörande	styrtavla.	Avsnittet	berör	även	information	från	
ett	dokument	där	företagets	vägledande	principer	redogörs,	en	styrtavla	med	uppföljning	av	
nyckeltal	och	avvikelser	samt	information	från	en	styrtavla	som	används	för	
förbättringsarbete	där	företaget	samlat	sina	viktigaste	utmaningar	att	arbeta	med.		

3.2.2.1 Styrningsmöte	daglig	styrning	

Ett	dagligt	styrmöte	för	produktionen	i	samtliga	avdelningar	observerades	under	
studiebesöket	hos	Företag	B.	Under	mötet	förklarades	arbetsgången	från	att	en	order	
inkom,	skrevs	ut	på	orderkort,	planerades	in	i	produktionen	och	hanterades	på	styrtavlan.	
Denna	arbetsgång,	detaljerad	beskrivning	av	orderkort	och	de	olika	delarna	i	styrtavlan	
förklaras	i	stycken	nedan.	

Tavlans	system	var	konstruerat	så	att	när	en	ny	order	inkom	skrevs	den	ut	på	ett	orderkort	
som	innehöll	sammanställd	data	från	företagets	MPS.	Orderkortet	sattes	sedan	upp	av	
produktionsansvarig	på	styrtavlan.	Status	för	order	uppdaterades	dagligen	genom	att	
orderkorten	flyttades	till	det	processteg	ordern	i	nuläget	behandlades	i	på	styrningstavlan.	
Det	visualiserades	på	tavlan	vem	som	ansvarade	för	en	order	genom	att	dennes	namn	stod	
på	den	magnet	som	man	fäste	orderkortet	med.	

Under	mötet	som	observerade	stämdes	produktionsläget	av	mellan	Produktionsansvarig,	
produktionspersonal	samt	VD.	Orderhantering	i	rådande	situation	gicks	igenom	och	tillfälle	
att	lyfta	eventuella	problem	gavs.	En	agenda	för	daglig	styrningsmöte	har	av	Företag	B	
summerats	och	satts	upp	ovanför	styrtavlan.	Dokumenten	med	agendan	används	som	stöd	
för	mötesinnehållet	och	ser	till	att	samtliga	punkter	berörs	under	mötet	och	att	avsatt	tid	för	
mötet	hålls.	Agendan	såg	ut	enligt	följande:	

1. Tillbud	–	olyckor	
2. Avvikelser	–	Reklamationer	
3. Maskinstatus	
4. Frånvaro	
5. Orderplanering	
6. Kommande	ordergenomgångar	
7. Leveranser	–	Dagens	leveranser	
8. Förbättringsförslag	

Avsatt	tid	och	dag	för	arbete	med	5S,	städning	samt	förbättringsmöte	kring	
verksamhetstavla	visualiseras	även	på	agendan.	

Produktionsansvarig	förklarade	att	syftet	med	styrningstavlan	var	delvis	att	skapa	
teamkänsla	i	arbetsgruppen,	att	ge	kollegorna	inblick	i	varandras	arbete	men	även	för	att	ge	
en	visuell	helhetsbild	av	produktionen	i	rådande	situation	för	produktionsplanerarna.	
Styrtavlan	tilldelade	produktionsplanerarna	nödvändig	information	kring	vilka	order	som	
behandlades	av	respektive	medarbetare,	vilka	maskiner	som	var	upptagna	och	om	
tidsplaneringen	för	hantering	av	order	höll.		Ledningen	upplevde	att	det	var	enklare	att	
snabbt	titta	på	tavlan	än	att	gå	in	i	MPS	för	att	få	helhetsbilden	av	produktionen.		

Under	mötet	observerades	uppdatering	av	orderstatus	enligt	ovan	beskrivet	samt	
observation	av	styrtavlans	struktur	som	innehöll	flertalet	kategorier,	nya	order,	fyra	olika	
interna	processer,	två	externa	processer,	leverans,	vilande	samt	reklamation	vars	syfte	
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förklaras	nedan.	

Nya	order:	

Orderkort	med	nyinkomna	order,	bekräftade	för	produktion	placeras	i	kategorin	av	
Produktionsansvarig	till	dess	att	de	kan	hanteras	i	intern	process.	Syftet	med	kategorin	är	att	
medarbetarna	ska	få	en	insyn	i	vilka	order	som	är	näst	på	tur	att	behandlas	i	produktionen.		

Processer:	

Processerna	bestod	av	fyra	interna	processer	som	hanteras	av	medarbetare	i	produktionen	
samt	två	externa	processer	där	en	order	levereras	till	ett	externt	företag	för	behandling	i	en	
process	som	inte	utförs	i	Företag	B´s	lokaler.	Vanligtvis	består	denna	externa	process	av	
ytbehandling	av	material	eller	liknande	process.		

Leverans:	

Order	som	är	klara	för	slutförande	och	levereras	till	slutkund	placeras	under	kategorin.	

Vilande:	

Order	där	processen	pausats	i	väntan	på	exempelvis	ett	godkännande	från	kund,	upptagen	
maskin	eller	personal.	Denna	väntetid	är	inte	värdehöjande	för	slutkund	och	Företag	B	
försöker	således	att	minimera	den	genom	produktionsplanering.	

Reklamation:	

Order	som	levererats	till	kund,	reklamerats	på	grund	av	exempelvis	fel	utförande	eller	
kvalitetsfel	skickas	tillbaks	till	Företag	B	för	ombearbetning.		

3.2.2.2 Orderkort	

Orderkorten	innehåller	bland	annat	information	gällande	projektnummer,	artikelnummer,	
antal,	kund,	benämning,	ansvarig	för	färdigställande	av	order	och	planerat	leveransdatum.	
Orderkorten	var	indelade	I	olika	färg	baserat	på	vilken	typ	av	produktkategori	de	tillhörde.		

3.2.2.3 Vägledande	principer	

Ett	dokument	med	företagets	6	vägledande	principer	för	hur	arbetet	ska	gå	till	på	företaget	
har	placerats	vid	styrtavlan	för	att	samtliga	medarbetare	ska	kunna	se	dem	dagligen	och	
påminnas.	Företagets	vägledande	principer	var	följande:	

1. Rätt	till	mig,	rätt	från	mig	
2. Säker	arbetsplats	och	bra	arbetsmiljö	
3. Flexibilitet	och	kompetens	med	kunden	i	fokus	
4. Framförhållning	
5. Standardisera	metoder	
6. Ständiga	förbättringar	

3.2.2.4 Tavla	för	avvikelser	och	nyckeltal	

Jämte	styrtavlan	för	daglig	styrning	återfanns	en	styrtavla	som	innehöll	uppföljning	av	
nyckeltal	och	avvikelser	i	form	av	diagram	och	tabeller.	Denna	tavla	togs	inte	upp	under	
observerat	styrningsmöte	och	förklarades	inte	heller	av	Produktionsansvarig.	Tavlans	
kategorier	och	innehåll	observerades	och	förklaras	kortfattat	nedan.		

Maskindrift:		
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Diagram	som	visualiserar	
𝑀𝑎𝑥 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛𝑠 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 𝑘𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎 −
𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 − 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 	

Produktionstimmar:		

Diagram	som	visualiserar	
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑐ℎ𝑒𝑚𝑎𝑙𝑎𝑔𝑑𝑎 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑 − 𝑟𝑎𝑠𝑒𝑡 − 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟  	

Ur	diagrammen	maskindrift	och	produktionstimmar	kan	utnyttjandegraden	av	
produktionens	maskiner	och	arbetstimmar	avläsas.		

Orderstock:		

Tabell	som	visualiserar	aktuell	orderstock,	det	vill	säga	storleken	av	företagets	ordertryck.	

Effektkalkyl:		

Diagram	som	redovisar	beräknat	antal	timmar	som	maskiner	och	personal	är	tillgängliga	för	
arbete/verkligt	antal	timmar	som	maskiner	användes.		

Leveranssäkerhet:		

Diagram	som	visualiserar	planerat	samt	verkligt	leveransdatum,	det	vill	säga	företagets	
leveransprecision.		

Omsättning	ackumulerat:		

Diagram	som	klargör	uppföljning	av	företagets	omsättning	under	en	bestämd	tidsperiod.			

3.2.2.5 Viktiga	utmaningar	

Under	studiebesöket	studerades	en	styrtavla	för	förbättringsarbete.	Ett	dokument	där	
Företag	B	uttryckt	sina	viktigaste	behov	observerades.	Dokumentet	innehöll	de	viktigaste	
behoven	för	Företag	B	gällande	följande	områden:	

Kundintervjuer:	

1. Leveranssäkerhet	
2. Korrekt	prisbild	
3. Kommunikation	

Flödeskarta:	

1. Visualisering	–	orderplanering	
2. Överlämning/start	
3. Inköp/leveransbevakning	

Självutvärdering:	

1. Standardisering	
2. Tydliga	processflöden	
3. Samarbete/vision	

SWOT-analys:	

1. Grundbeläggning/maskinutnyttjande	
2. Hantera	större	volymer	
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Ur	dessa	uttryckta	behov	hade	företagets	medarbetare	tillsammans	valt	ut	fyra	utmaningar	
att	fokusera	på	samt	fyra	tillhörande	nyckeltal	som	möjliggör	uppföljning	av	arbetet	med	
förbättring	av	utmaningarna:	

Utmaningar	att	fokusera	på:	

1. Produktionsflöde	följs	upp	i	leverantörssäkerhet	
2. Kommunikation/överlämning	följs	upp	i	efterkalkyler	
3. Kompetens	följs	upp	i	produktionstimmar	samt	produktionsandel	
4. Inköp/leverantörsbevakning	saknar	uppföljning	i	form	av	nyckeltal	

	  
Bild	4:	Uppsatta	behovsprioriteringar	vid	den	dagliga	mötesplatsen	hos	Företag	B.	(Fotografi	taget	av	Andréa	Norberg	den	8	
april	2016).	

3.2.2.6 Förbättringstavla		

En	förbättringstavla	studerades	översiktligt	då	fokus	under	studiebesöket	låg	på	
observationer	av	daglig	styrning.	Förbättringstavlan	användes	veckovis	under	ett	entimmes	
långt	förbättringsmöte	där	stora	som	små	förbättringar	ges	tillfälle	att	belysas.	De	mindre	
förbättringar	som	uppmärksammas	tas	upp	under	detta	möte	så	att	samtliga	medarbetare	
delges	informationen,	dock	åtgärdas	dessa	oftast	omedelbart	utan	krav	på	några	större	
resurser	vilket	medför	att	de	inte	sätts	upp	på	projektlista	eller	förbättringstavlan.	De	
förbättringar	som	av	ansvarig	anses	ska	arbetas	vidare	med	under	kommande	tidsperiod	
fastställs	och	noteras	på	projektlistan	eller	förbättringstavlan.	Ansvarig	för	genomförande	av	
förbättring	skrivs	på	avsatt	plats	samt	datum	för	när	aktiviteten	ska	vara	slutförd.		
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3.3 Expertisrådgivning	

I	följande	avsnitt	kommer	information	som	uppkommit	vid	diskussioner	under	möten	med	
två	kunniga	experter	inom	effektivisering	av	tillverkande	företag	redovisas.	De	båda	
experterna	arbetar	med	Produktionslyftet	och	är	således	lämpliga	att	rådfråga.	Syftet	med	
Produktionslyftet	beskrivs	enligt	MDH	på	följande	vis:		

Syftet	med	Produktionslyftet	är	att	höja	produktivitet,	
konkurrenskraft	och	utvecklingsförmåga	i	svenska	företag	och	
därigenom	stärka	förutsättningarna	för	lönsam	produktion	i	Sverige.	
Produktionslyftet	tillämpar	en	standardiserad	och	väl	utprovad	
process	som	har	utvecklats	sedan	2007	och	ständigt	förbättras.	
Processen	bygger	på	principer	som	kopplar	till	Lean	men	tar	
utgångspunkt	i	de	utmaningar	och	ambitioner	som	är	viktigast	i	det	
enskilda	företaget.	En	avgörande	förutsättning	för	framgång	är	
företagets	beredskap	till	omprövning	och	eget	hårt	arbete	
Mälardalens	högskola,	(2014).	

Expert	1	har	arbetat	med	industriell	IT,	produktionsutveckling	och	Lean	Manufacturing	i	14	
år	och	forskar	inom	Sustainable	Product	Realisation.	Mötet	med	Expert	1	skedde	under	
våren	2016.	Syftet	med	mötet	var	att	få	en	generell	bild	av	hur	innehåll	i	Daglig	
styrningstavla	effektivt	anpassas	efter	en	verksamhet.		

Expert	2	forskar	inom	Radical	and	Innovative	Improvement	in	Production	Systems	på	MDH.	
Mötet	med	Expert	2	skedde	under	våren	2016	i	slutskedet	av	examensarbetet	för	att	
diskutera	innehållet	i	utvecklad	daglig	styrningstavla.		

3.3.1 Expert	1	

Under	mötet	presenterades	kartläggningen	av	Ztift	som	bland	annat	innefattade	en	
beskrivning	av	företagets	höga	variation,	orderflöde,	morgonmöten,	komplexitet	av	icke-
standardiserade	processer	samt	upptäckta	utmaningar	för	att	Expert	1	skulle	få	förståelse	
för	situationen.	En	detaljerad	redogörelse	hittas	i	avsnitt	2.2	Kartläggning	av	Ztift	innan	
påbörjad	studie.		

Experten	förklarade	därefter	att	företag	som	befinner	sig	i	liknande	situation	som	Ztift	ofta	
tror	sig	veta	produktionsprocessens	utmaningar	när	de	verkliga	utmaningarna	i	själva	verket	
är	helt	annorlunda.	Genom	att	kartlägga	en	process	genom	exempelvis	en	VFA	de	verkliga	
utmaningarna	hittas,	för	att	sedan	mätas,	elimineras	och	standardiseras.	Experten	föreslog	
därefter	att	en	order	skulle	utses,	en	VFA	skulle	göras	för	att	möjliggöra	identifiering	av	
utmaningar	i	produktens	processflöde.	

Därefter	förklarades	för	experten	att	tillvägagångssättet	som	denne	tidigare	beskrev	
övervägts.	En	potentiell	utgång	för	utvecklingen	av	lösning	på	Ztifts	utmaningar	hade	varit	
att	studera	bakomliggande	data	för	leveransprecision	för	att	identifiera	vilken	order	som	
vanligtvis	har	låg	leveransprecision	och	välja	ut	att	studera	den.	Då	dessa	data	i	rådande	
situation	inte	fanns	tillgänglig	eftersom	MPS	saknas	bortvaldes	alternativet.	Ytterligare	en	
anledning	till	att	alternativet	redan	processats	och	valts	bort	är	då	Ztift	identifieringen	av	
företagets	utvalda	utmaningar	genomsyrar	hela	verksamheten	och	inte	bara	en	delprocess.	
Diskussionen	fördes	vidare	och	experten	föreslog	att	generella	processflöden	för	varje	
produktionskategori	skulle	göras	tillsammans	med	ansvarig	för	att	belysa	komplexiteten	av	
processflöden	i	tillverkning	med	låg	volym	och	hög	produktmix.	Detta	förslag	arbetades	
vidare	med	och	resultatet	hittas	i	avsnitt	2.2.2	Produktionskategorier	där	företagets	höga	
variation	även	förklaras.			
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Genom	diskussion	framkom	att	en	analys	av	identifierade	utmaningar	hos	Ztift	ska	göras,	
och	dessa	översätts	sedan	till	behov	som	styrtavlan	ska	underlätta.	Vanligen	består	
informationen	i	en	daglig	styrningstavla	av	parametrar	som	säkerhet,	kvalitetsavvikelser,	
gårdagens	utfall,	utrustnings	status,	bemanning	och	dagens	produktionsmål.	Nästa	steg	är	
att	anpassa	indata	till	företagets	ändamål	och	att	skapa	ett	lämpligt	system	för	att	behandla	
ovan	nämnda	parametrar	på	ett	vis	som	är	effektivt	för	Ztift.		

Diskussionen	fortlöpte	och	det	samtalades	kring	vilka	nyckeltal	som	var	lämpliga	att	använda	
som	mätvärden	för	att	motivera	medarbetarna	i	Ztift.	Det	framkom	att	man	exempelvis	kan	
motivera	medarbetarna	genom	uppföljning	av	antal	skador	och	tillbud	under	en	viss	
tidsperiod	eller	genom	uppföljning	av	jämförelse	mellan	uppsatt	målvärde	att	leverera	till	
avsatt	tid	och	verkligt	slutdatum	för	leverans.	En	bedömning	av	vad	Ztifts	medarbetare	
motiveras	av	bör	göras	genom	att	identifiera	företagets	principer	och	översätta	dem	till	
mätbara	värden.		

Daglig	styrningstavlan	ska	i	Ztifts	fall	huvudsakligen	underlätta	uppföljning	av	gårdagens	
arbete,	visualisera	dagens	arbetsuppgifter	samt	uppföljning	av	företagets	status	med	hjälp	
av	mätetal.	I	Ztifts	situation	syftar	styrtavlan	till	lika	stor	del	att	skapa	en	god	struktur	för	
kommunikation	i	företaget	genom	tydlig	ansvarsfördelning.	Styrtavlan	ska	även	underlätta	
planering	för	Produktionsansvarig	genom	prioritering	av	order	och	visualisera	produktionen	i	
helhet	och	på	så	sätt	främja	delaktighet	och	en	gemensam	bild	av	verksamheten.		

Slutligen	föreslog	experten	att	en	workshop	där	Produktionsansvarig,	VD	samt	några	utvalda	
medarbetare	introduceras	till	daglig	styrningstavla	skulle	hållas.	Workshopen	inleds	
exempelvis	med	en	presentation	av	styrtavlans	innehåll,	funktion,	medarbetarnas	roller	och	
ansvar.	Därefter	görs	en	testomgång	där	deltagarna	övar	i	att	delta	vid	daglig	
styrningsmöten	för	att	prova	styrmedlet.	Workshopen	möjliggör	en	utveckling	av	framtagna	
koncept	och	en	ytterligare	anpassning	till	företaget.			

Framtagandet	av	koncept	samt	implementering	av	slutgiltigt	resultat	av	daglig	styrningstavla	
återfinns	i	avsnitt	4.2	Lösning	2:	Daglig	styrningstavla.			

3.3.2 Expert	2	

Mötet	med	Expert	2	skedde	under	våren	2016	i	slutskede	av	arbetet	med	utvärdering	av	
daglig	styrningstavla	innan	slutkoncept	och	implementering	skett.	Under	mötet	
introducerades	experten	till	utvecklad	daglig	styrningstavla,	tankeprocessen	kring	styrtavlans	
funktion	förklarades	och	diskuterades.	För	detaljerad	information	om	konceptet	se	avsnitt	
4.2.3	Utvärdering	av	koncept.	

Experten	förklarade	att	det	var	svårt	att	sätta	sig	in	i	den	specifika	situationen	hos	Ztift	på	
kort	tid	eftersom	arbetet	är	komplext,	men	att	generella	råd	kunde	ges	under	mötet.	
Gällande	framtaget	material	till	daglig	styrningstavla	såg	resultatet	rimligt	ut	och	vara	väl	
anpassat	till	Ztifts	behov	i	rådande	situation.		

Det	förklarades	för	experten	att	ett	av	de	problem	som	tavlan	önskar	underlätta	i	Ztifts	
produktion	är	tydlig	visualisering	av	överlämning	av	en	order	från	medarbetare	och	
processteg	1	till	medarbetare	och	processteg	2.	I	utvecklad	styrningstavla	tydliggörs	detta	
med	information	i	orderkort.	En	rimlig	problematik	är	att	allt	för	mycket	information	i	
orderkortet	medför	att	informationen	gällande	överlämningen	faller	bort	vilket	kan	leda	till	
missförstånd	och/eller	kräva	ytterligare	muntlig	kommunikation.	Råd	gällande	
uppmärksammad	problematik	gavs	av	experten.	I	rådande	situation	är	den	optimala	
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lösningen	kanske	ännu	inte	hittad,	men	lösningen	fungerar	för	ändamålet,	nämligen	att	
undvika	missförstånd	och	att	minska	muntlig	kommunikation	vid	överlämning	av	order.	
Genom	att	sålla	bort	överflödig	information	i	orderkorten	blir	det	tydligare	att	hitta	den	
information	som	söks.	Ett	ytterligare	förtydligande	av	överlämning	skulle	exempelvis	kunna	
vara	att	medarbetare	1	markerar	den	order	som	är	klar	för	överlämning	med	en	magnet	i	en	
viss	färg	som	signalerar	för	medarbetare	2	att	ordern	ska	hanteras	i	processteg	2.		

Råd	att	testa	utvecklad	lösning	av	order-övergång	samt	att	presentera	underlag	för	företaget	
att	själva	utveckla	styrmedlet	efter	behov	gavs.	Experten	poängterade	att	det	inte	finns	
någon	optimal	lösning	för	att	tillgodose	användarens	behov	för	alltid	och	att	ett	100	%	
resultat	som	fungerar	felfritt	inte	kan	levereras.	Istället	för	att	fortsätta	utveckla	framtagen	
daglig	styrningstavla	bör	fokus	ligga	på	att	tydliggöra	att	styrmedlet	är	anpassat	efter	
företagets	och	att	de	själva	kan	fortsätta	utveckla	det	efter	avslutat	examensarbete.	En	
daglig	styrningstavla	är	ett	levande	dokument	som	kontinuerligt	utvecklas	enligt	
verksamhetens	behov.		

Följande	uppstådda	utmaning	att	lösa	förklarades	för	experten	som	sedan	gav	sin	syn	på	
utmaningen.	Produktionsansvarig	i	Ztift	ansåg	det	som	ett	problem	att	den	veckovisa	
planeringen	för	medarbetarna	är	styrd	efter	medarbetarna	i	processen.	Anledningen	till	att	
produktionsmedarbetarna	utvaldes	att	visualiseras	som	kategorier	istället	för	varje	
delprocess	är	eftersom	en	medarbetare	behandlar	flera	delprocesser	i	en	order.	Om	varje	
enskild	delprocess	skulle	utgöra	en	kategori	skulle	antalet	orderkort	bli	hög	samt	planering	
och	uppdatering	samt	uppföljning	av	arbete	i	styrtavlan	kräva	mycket	tidsresurser.	Experten	
föreslog	att	Produktionsansvarig	skulle	tänka	sig	att	medarbetarna	är	en	maskin	eller	
process.		

Under	samtal	med	Expert	2	togs	ett	exempel	kring	”den	japanska	sjön”	upp	som	kan	kopplas	
till	Ztifts	agerande	vid	användande	av	förbättringstavlan.	Experten	förklarade	att	företag	
strävar	efter	att	bli	Lean,	de	minskar	lagernivåer	det	vill	säga	det	som	i	sammanhanget	”den	
Japanska	sjön”	beskrivs	som	att	de	”sänker	vattennivån”.	När	företagen	i	ett	senare	skede	
får	en	högre	arbetsbelastning	har	de	för	små	marginaler	i	form	av	säkerhetslager	vilket	
resulterar	i	att	de	oftast	inte	kan	leverera	order	i	tid	till	kund.	Problematiken	kring	detta	är	
att	organisationerna	vanligen	drar	slutsatsen	att	Lean	inte	är	något	för	dem	och	återgår	till	
tidigare	arbetsmetoder	istället	för	att	ta	till	vara	på	tillfället	och	identifiera	företagets	
utmaningar	som	i	situationen	blir	tydliga	och	försöka	eliminera	dem.	Tydliga	likheter	finns	
med	Ztifts	agerande	och	detta	exempel	kommer	belysas	ytterligare	hos	uppföljningsmöte	
hos	Ztift.	

Implementering	av	slutgiltig	lösning	av	daglig	styrningstavla	återfinns	i	avsnitt	4.2	Lösning	2:	
Daglig	styrningstavla.	

3.4 Sammanfattning	av	lärande	av	andra	

I	avsnittet	nedan	sammanställs	och	analyseras	informationen	som	samlats	från	litteratur,	
diskussion	med	experter	och	observationer	gjorda	hos	besökta	företag.	Den	fullständiga	
information	som	tilldelats	redogörs	i	inledande	delar	av	kapitel	3	Del	1:	lärande	från	andra.	
En	summering	av	lärdomar	och	det	material	som	vidare	applicerades	till	arbete	hos	Ztift	
redogörs	i	avsnittet	nedan.		

3.4.1 Litteratur	

Följande	lärdomar	från	litteratur	togs	med	till	fortsatt	arbete	hos	Ztift:		
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Många	samband	och	lärdomar	kan	dras	från	litteratur	till	Ztift.	De	viktigaste	presenteras	
nedan.	

• Det	är	viktigt	i	företag	som	implementerar	att	ledningen	förstår	grunden	och	
filosofin	kring	förbättringsarbete	innan	Lean-verktyg	effektivt	kan	användas.		

• Hur	betydelsefull	företagskulturen	är	för	förändringsbenägenheten.	Medarbetarnas	
och	ledningens	inställning,	attityd	och	engagemang	i	förbättringsarbete.	Samt	hur	
ledningens	engagemang	och	attityd	genomsyrar	hela	organisationen	nedåt.		

• Hur	komplext	det	är	att	anpassa	Lean	på	ett	företag	med	HVLV	och	att	det	är	väldigt	
viktigt	att	undersöka	vilka	Lean-verktyg	som	passa	organisationen	och	forma	dem	
utifrån	omständigheterna	som	råder.		

• Tas	inte	hänsyn	till	de	samtliga	tre	M:n	vid	införandet	av	förbättringsarbete	är	det	
enkelt	att	slöseri	i	form	av	det	9:e	uppstår.		

• Företags	olika	mognadsgrader	och	vad	som	är	viktigt	att	fokusera	på	i	varje	fas.		
• Att	en	förbättring	inte	uppstår	för	än	en	förändring	standardiserats	innan	dess	är	det	

endast	en	kostsam	förändring.		
• Att	eliminera	kroniska	problemen	för	organisationer	till	en	ny	kronisk	nivå	inte	att	

hantera	vardagliga	problem.		
• Det	är	resurskrävande	att	inför	Lean	därför	är	det	viktigt	att	skapa	hållbara	och	

effektiva	förbättringsprocesser	som	ger	hög	verkningsgrad.	Små	tillverkande	företag	
har	ofta	inte	lika	stora	resurstillgångar	och	Lean-arbetet	måste	anpassas	efter	det.		

3.4.2 Studiebesök	

Följande	lärdomar	från	studiebesök	hos	Företag	A	togs	med	till	fortsatt	arbete	hos	Ztift:		

Under	studiebesöket	hos	Företag	A	observerades	styrningstavlor	samt	förbättringstavlor.		

Lärdom	kring	arbetsgång	under	förbättringsmöten	samt	tillhörande	förbättringstavlor	togs	
med	till	fortsatt	arbete	hos	Ztift.	Styrmedlens	uppbyggnad,	innehåll	och	struktur	var	speciellt	
intressanta.	Kategorier	och	innehåll	bearbetades	efter	Ztifts	behov	men	utgjorde	del	av	
grunden	för	utvecklingen	av	Ztifts	förbättringstavla.	Liknande	lärdomar	drogs	från	
observerade	daglig	styrningstavlor	hos	Företag	A.		

Observerade	hjälpmedel	för	att	variera	arbetet	för	medarbetarna	samt	ständigt	utveckla	
dem	med	hjälp	av	roterande	arbetsschema	och	kompetensmatris	togs	med	till	vidare	arbete	
hos	Ztift.	Hjälpmedlen	kopierades	inte	rakt	utav	utan	lärdomar	av	tankesättet	att	främja	
kompetensutveckling	hos	medarbetarna	togs	med.	I	rådande	situation	är	personalen	hos	
Ztift	kopplade	till	en	viss	process	och	utvecklas	inte	kontinuerligt.	Genom	att	bredda	
personalens	kompetens	kan	resursfördelning	enklare	göras,	medarbetarna	kan	få	möjlighet	
att	utvecklas	inom	intresseområden	samt	att	företaget	enklare	kan	täcka	upp	för	
medarbetare	vid	oplanerad	frånvaro	eller	personalomsättning.		

Följande	lärdomar	från	studiebesök	hos	Företag	B	togs	med	till	fortsatt	arbete	hos	Ztift:	

Under	studiebesöket	hos	Företag	B	observerades	en	styrningstavla.	De	kategorier	som	fanns	
med	på	tavlan	för	daglig	styrning	är	huvudsakligen	inte	det	väsentliga	för	arbetet	med	Ztifts	
tavla.	Det	intressanta	är	hur	hantering	av	order	visualiserades	samt	tavlans	syfte.	Ztifts	och	
Företag	B	huvudsakliga	behov	med	daglig	styrningstavlan	skiljer	sig	åt	då	Ztift	inte	har	
kommit	lika	lång	med	implementeringen	av	MPS.	Ztift	har	ett	behov	av	att	visualisera	fler	
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parametrar	än	Företag	B.		

Observerad	styrtavla	med	tillhörande	diagram	och	tabeller	som	redovisade	Företag	Bs	
nyckeltal	var	tydlig	och	gav	en	bra	bild	kring	Företag	B	i	sin	helhet	samt	i	rådande	situation.	
Styrtavlan	tydliggjorde	vartdera	nyckeltalets	syfte.	Exempelvis	kunde	leveransprecision	
snabbt	avläsas	och	beroende	på	var	i	diagrammet	leveransprecisionen	låg	kunde	en	snabb	
överblick	för	att	hitta	grundorsaken	göras.	Ytterligare	ett	exempel	var	att	företaget	enkelt	
kunde	tydliggöra	mätvärden	som	exempelvis	aktuell	orderstock,	arbetsbelastning,	oplanerad	
personalfrånvaro	och	maskinstopp.	Genom	detta	gav	mätvärdena	medarbetarna	en	större	
inblick	i	situationen	på	företaget	vilket	skapade	engagemang.	Liknande	hjälpmedel	som	på	
ett	enkelt	vis	visualiserar	nyckeltal	som	är	värdeadderande	för	Ztift	anses	vara	till	nytta	för	
Ztifts	arbete	med	att	förbättra	sin	leveransprecision.	Till	dess	att	Ztift	har	ett	fungerande	
MPS	bör	processen	kring	framtagandet	av	nyckeltalen	vara	resurssnål	eftersom	värdena	som	
ligger	till	grund	för	nyckeltalen	måste	framtas	manuellt	av	personal.	När	ett	fungerande	MPS	
införts	kan	flertalet	nyckeltal	användas	som	mätvärden	för	produktionen	på	liknande	vis	som	
hos	företag	B.		

En	oroväckande	observation	gjord	under	studiebesöket	hos	Företag	B	var	att	
produktionschefen	inte	planerade	den	förbättring	han	ansvarade	för	utan	istället	
prioriterade	planeringen	av	produktionen.	Det	är	förståeligt	att	en	avvägning	mellan	
förbättringsarbete	och	tillverkning	görs,	men	det	är	i	så	fall	kanske	olämpligt	att	
produktionsansvarig	ska	ansvara	för	förbättringen.	Det	påverkar	kulturen	i	företaget	negativt	
att	en	person	med	en	ledande	roll	har	ett	visst	beteende	som	skiljer	sig	från	hur	de	andra	ska	
arbeta	med	ständiga	förbättringar.		Exempelvis	brinner	ekonomer	för	lönsamhet	och	
produktvecklare	för	att	designa.	På	samma	sätt	kan	det	bli	två	olika	sidor	av	
förbättringsarbete	och	produktion	hos	Företag	B	där	endast	en	sida	drivs.	Utvecklas	inte	
produktionen	så	kanske	man	en	dag	tillslut	inte	får	in	order	eftersom	man	inte	följt	
utvecklingen	och	är	tillräckligt	mot	konkurrenskraftiga	relativt	konkurrenterna.	Detta	ovan	
beskrivet	tas	med	som	en	lärdom	och	varnande	exempel	i	fortsatt	arbete	hos	Ztift.		

3.4.3 Expertisrådgivning	

Följande	lärdomar	från	diskussion	med	Expert	1	togs	med	till	fortsatt	arbete	hos	Ztift:		

• Framtagning	av	de	olika	produktkategoriernas	flöde	genom	Ztift	
• Analysera	identifierade	utmaningar	hos	Ztift,	översätta	dessa	indata	till	innehåll	till	

Daglig	styrningstavla	som	underlättar	exempelvis	kommunikation	
• Identifiera	företagets	principer,	översätt	dem	till	mätbara	värden	och	nyckeltal	för	att	

motivera	medarbetarna	
• Introducera	daglig	styrningstavla	i	liten	skala	med	några	utvalda	medarbetare	

Följande	lärdomar	från	diskussion	med	Expert	2	togs	med	till	fortsatt	arbete	hos	Ztift:		

• Tydlig	visualisering	av	överlämning	av	en	order	från	medarbetare	och	processteg	1	till	
medarbetare	och	processteg	2	krävs	

• Sålla	bort	överflödig	information	i	orderkort	för	att	tydliggöra	viktigt	innehåll		
• Förtydliga	överlämning	av	order	genom	markering	av	magnet	i	en	viss	färg	för	att	

signalera	överlämning	
• Ett	fungerande	resultat	uppnås	genom	tid	och	repetition,	det	första	resultatet	

behöver	inte	vara	felfritt		
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• Testa	utvecklad	lösning	med	berörda	och	ge	underlag	för	företaget	att	själva	utveckla	
daglig	styrningstavla	

• En	daglig	styrningstavla	är	ett	levande	dokument	som	kontinuerligt	bör	utvecklas	
efter	verksamhetens	behov	

• Process-tankesätt	vid	visualisering	av	medarbetarna	i	daglig	styrningstavlan	
• Förklara	det	vanliga	problem	som	ofta	uppstår	för	företag	som	befunnit	sig	i	samma	

situation	som	Ztift.	Belysa	att	de	aktivt	bör	fortsätta	använda	förbättringstavlan	så	att	
de	inte	riskerar	att	döma	ut	den.	
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4 DEL	2:	UTVECKLING	AV	LÖSNINGAR	
Efter	analys	av;	kartläggning	av	Ztift,	studiebesök	hos	företag,	litteratur	samt	expertishjälp	
utvecklades	två	lösningar.	Lösning	1	var	en	förbättringstavla	och	lösning	2	en	daglig	
styrningstavla.	Insamlade	data	grundade	de	lösningar	som	skapades	och	anpassades	till	Ztifts	
organisation.	Tabell	2	summerar	Ztifts	rådande	utmaningar.		

Bristfällig	struktur	

Otydlig	kommunikation	

Icke	systematiserad	process	för	upptäckt	av	grundorsaker	till	
problem	

Strategi	kring	brandsläckar-beteende	

Icke	standardiserade	processer	för	ständiga	förbättringar			

Tabell 2: Ztifts rådande utmaningar. (Tabell konstruerad av Andréa Norberg, 2016).	

Lösningarna	anpassades	efter	utmaningarna	i	Tabell	2	ovan.	De	slutgiltiga	lösningarna	
redovisas	i	avsnitt	4.1	Lösning	1:	Förbättringstavla	samt	4.2	Lösning	2:	Daglig	styrningstavla.	

4.1 Lösning	1:	Förbättringstavla	

Ztifts	system	för	förbättringsarbete	var	i	examensarbetets	inledning	bristfälligt.	Genom	
observationer	uppmärksammades	att	de	anställdas	uppfattning	av	förändringsarbete	i	
företaget	i	rent	talspråk	var	”här	händer	inget”.	Flera	av	medarbetarna	löste	individuellt	de	
problem	de	ansåg	viktiga	utan	att	rapportera	dessa	för	övriga	medarbetare.	Större	
förbättringar	som	berörde	hela	företaget	arbetades	med	vid	enstaka	tillfällen	och	något	
standardiserat	arbetssätt	för	ständiga	förbättringar	fanns	ej.	Den	uppkomna	lösningen	på	
problemet	innefattade	utformning	ett	visuellt	system	för	dagligt	arbete	med	förbättringar.		

Systemet	utformades	för	att	möjliggöra	identifiering	och	definiering	av	problem	i	
produktionsprocessen	av	medarbetarna.	Nästkommande	steg	i	systemet	innefattade	
analysering	av	identifierade	problem,	bearbetning	samt	framtagning	av	förbättringsförslag.	
Utvalda	förbättringar	genomfördes,	utvärderades,	förbättras	ytterligare	om	så	krävs	och	
standardiseras	slutligen.		

Syftet	med	systemet	var	primärt	att	möjliggöra	att	förbättringsarbete	sker	kontinuerligt	hos	
medarbetarna	och	sekundärt	att	förbättra	produktionsprocessen	genom	daglig	eliminering	
av	flaskhalsar	och	därmed	på	lång	sikt	uppnå	högre	effektivitet.	Det	framtagna	systemet	
visualiserades	på	en	whiteboardtavla,	den	så	kallade	förbättringstavlan.	Förbättringstavlan	
placerades	strategiskt	på	en	plats	i	Produktionslokal	1	för	att	samtliga	medarbetare	enkelt	
skulle	tilldelas	samma	information	dagligen.	

4.1.1 Idégenerering	

Processen	av	det	praktiska	framtagandet	av	förbättringssystemet	skedde	inledningsvis	i	en	
idégenerering	för	att	välkomna	olika	tankar,	idéer	och	åsikter	baserad	på	litteratur	inom	
ämnet	förbättringsarbete.	
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Inledningsvis	lästes	litteratur,	The	Toyota	Way	(Liker,	2004)	och	Ständiga	förbättringar	
(Söderkvist,	2004).	Därefter	utvaldes	relevanta	begrepp,	litteratur	och	metoder	som	
formulerades	på	post-it	som	placerades	på	en	whiteboardtavla.	Resultatet	av	uppkomna	
idéer	från	idégenereringen	sorterades	och	placerades	utefter	en	tidslinje	som	symboliserade	
processen	för	ett	fungerande	system	för	förbättringsarbete.	Tidslinjen	som	framtogs	beskrev	
processen	från	att	ett	problem	oavsett	effekt	och	insatsstorlek	upptäcktes	i	verksamheten,	
analyserades,	åtgärdades,	följs	upp,	kontrollerades	och	slutligen	systematiserades	för	att	
skapa	en	god	struktur	som	underlättade	vid	upprepning	av	liknande	problemuppkomst.		

Den	framtagna	processen	för	ständiga	förbättringar	återfinns	i	Figur	7.	Resultatet	av	
idégenereringen	och	det	planerade	användandet	var	följande:		

 
Figur	7:	Process	för	ständiga	förbättringar	som	utvecklades	under	idégenerering.	(Figur	skapad	av	Andréa	Norberg,	2016).		

Hitta	

Den	delprocess	där	medarbetarna	identifierar	problem,	flaskhalsar	och	utmaningar	i	
processen	och	informerar	resten	av	arbetslaget.	

Gå	och	undersök	problemet	med	berörda	medarbetare:	

Vid	uppkomst	av	problem,	gå	och	undersök	problemet	själv	och	försök	att	undersöka	
potentiella	orsaker	till	problemet	uppkomst.	I	många	fall	kan	grundorsaken	till	problemet	
inte	vara	det	som	uppmärksammas	vid	första	åtanke.	

5	varför:	

Produktionsledaren	går	ut	till	den	personen	som	identifierat	ett	problem	och	ställer	fem	
frågor	enligt	metoden	5	varför	för	att	hitta	grundorsaken	till	problemet.	Dokumentation	av	
problemet	sker	i	form	av	att	skriva	ner	det	samt	fotografera	det.	Metod	som	i	detta	fall	
används	för	att	medarbetarna	själva	ska	”tänka	5	varför”	och	analysera	problemet,	ändra	
tankesättet	hos	medarbetarna.	

Analysera		

Higa	

Gå	och	undersök	
problemet	med	

berörda	medarbetare	

5	varför	

Analysera	

Förväntat	uvall	
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Pågående	
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Förbäxringar	

Åtgärda	

PDCA	

Vad,	varför,	när,	hur,	
var,	vem	

"Förbäxringar	börjar	
hos	dig	själv"	

Status	

Tidsplan	

Klart	

Standardisera	

QA	kvalitetssäkring	

Pågående	

Lärdomar	

Standardisera	flödet	

Planeringsschema	

Fak{skt	uvall	
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Den	del	av	processen	där	medarbetarna	analyserar	uppkommit	problem	eller	
förbättringsförslag	med	mål	att	hitta	grundorsaken	samt	den	verkliga	orsaken	till	ett	
problem.		

Förväntat	utfall:	

Varför	togs	problemet	upp?	Vilket	är	önskat	utfall	av	genomförd	förbättring?	

Effektanalys:	

En	del	i	styrmedlet	som	hanterar	beräkning	av	hur	stor	effekt	en	förbättring	har			

Hinder:	

Om	något	inträffar	i	förbättringsprocessen	som	hindrar	slutförandet	så	kan	detta	förslag	
placeras	i	en	ruta	tills	hindret	åtgärdats	för	att	visualisera	hindret	och	verkställa	åtgärd.		

Förbättringar:	

Ett	identifieras	problem	analyseras,	en	lösning	tas	fram	i	form	av	ett	förbättringsförslag.	

Åtgärda	

Det	processteg	där	genomförandet	av	en	identifierad	och	analyserad	förbättring	genomförs	
rent	praktiskt	av	medarbetarna	i	organisationen.	

PDCA:	

Användbar	metod	som	används	för	att	hantera	större	förbättringar	som	tar	längre	tid	och	
kräver	större	resurser	än	de	förbättringar	som	kan	genomföras	direkt.	Själva	tankesättet	i	
processen	genomsyras	av	metoden.	

Vad,	varför,	när,	hur,	var,	vem:	

PDCA	i	fickformat	som	kan	användas	dagligen	för	att	påminnas	om	tankesättet.	Kan	man	inte	
svara	på	de	6	olika	frågorna	så	måste	man	gå	tillbaks	och	ändra	planen.		

”Förbättringar	börjar	hos	dig	själv”:	

Tankesättet	genomsyrar	hela	organisationen,	från	ledningen	till	produktionsmedarbetarna.	
Samtliga	fragment	måste	samarbeta	för	att	hela	organisationen	ska	kunna	genomgå	en	
förbättring.			

Status:	

Tidsintervall	på	styrtavlan	för	att	kunna	följa	upp	det	pågående	arbetet	med	en	förbättring	

Tidsplan:	

Planera	förbättring	genom	att	undersöka	och	göra	en	rimlig	uppskattning	för	hur	lång	tid	det	
tar	att	genomföra	förbättring.	

Klart:	

Visualisera	ett	rimligt	slutdatum	på	styrtavlan	

Standardisera	

Delprocess	där	genomförda	förbättringar	följs	upp	och	resultatet	studeras.	Har	det	verkliga	
problemet	lösts	genom	införande	av	förbättring	eller	behövs	ytterligare	förbättring	
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genomföras	för	att	möjliggöra	standardisering?	Standardisering	görs	i	dokumentform	
anpassat	till	ändamålet.	

QA	kvalitetssäkring:		

När	en	standardisering	av	en	förbättring	är	slutförd	så	ska	den	vara	en	proaktiv	process	dvs.	
förhindra	defekter	innan	de	uppkommer	samt	vara	väl	testad	och	fungera	likt	QA.				

Pågående:	

Visualisera	cirka	5	förbättringar	som	arbetslaget	arbetar	aktivt	med	i	nuläget		

Lärdomar:	

Utvärdera	en	genomförd	förbättring	genom	att	undersöka	om	den	kan	förbättras	ytterligare	
innan	standardisering	genomförs	

Standardisera	flödet:	

På	lång	sikt	standardisera	processen	för	tillverkning	av	samtliga	produkter,	beräkna	takttider	
och	på	så	sätt	standardisera	flödet.	

Planeringschema:		

En	planering	för	genomförandet	av	ständiga	förbättringar	där	det	dagliga	förbättringsarbetet	
standardiseras	genom	att	tid	avsätts	till	förbättringsarbete.		

Faktiskt	utfall:	

En	uppföljning	där	det	undersöks	om	önskvärt	resultat	av	genomförd	förbättring	uppnåddes.	

4.1.2 Framtagning	av	koncept	

I	avsnittet	nedan	beskrivs	den	efterföljande	processen	konceptframtagning	som	
genomfördes	efter	idégenereringen.	Figur	7	summerar	idégenereringen.			

Det	första	steget	i	processen	innefattade	identifiering	av	värdehöjande	parametrar	för	Ztifts	
medarbetare.	Nytta	samt	syfte	med	användande	av	förbättringstavlan	uttrycktes	och	
motiverades.	Efterföljande	steg	var	införandet	av	en	lista	med	förbättringsförslag	följt	av	
framtagandet	av	ett	utkast	till	en	förbättringstavla	som	slutligen	utvärderades	innan	
introduktion.			
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4.1.2.1 Identifierade	parametrar	som	var	betydande	för	Ztift	

I	punktlistan	nedan	redovisas	en	sammanställning	av	de	utmaningar	som	identifierades	vid	
den	två	veckor	långa	observationen	i	Ztifts	organisation.	En	mer	detaljerad	beskrivning	av	de	
utmaningar	som	identifierats	samt	tankeprocessen	kring	hur	valprocessen	av	de	två	
utmaningarna,	kommunikation	och	styrning	återfinns	i	avsnitt	2.2	Kartläggning	av	Ztift	innan	
påbörjad	studie.		

Identifierade	utmaningar:	

• Otydlig	definition	av	ansvarsfördelning	och	organisationsstruktur	
• Bristfällig	kommunikation	
• Avsaknad	av	fungerande	MPS,	bristfälligt	system	för	materialplanering	
• Bristande	produktionsplanering	
• Varierande	efterfrågan,	hög	mix	av	produktvarianter	och	låg	produktionsvolym	
• Gammal	produktionsutrustning	
• Avsaknad/felaktig	information	om	produkter	och	produktionsprocesser	
• Brist	på	standardiserade	arbetsprocesser	
• Projektjobb	försvårade	produktionsplaneringen	
• Bristfällig	statistik	av	nyckeltal	
• Bristande	gemensam	förståelse	kring	förbättringsarbete	i	företaget	
• Stressad	personal	som	arbetade	många	timmar	övertid	

Dessa	utmaningar	analyserades	under	kartläggningen	av	Ztift.	Det	framkom	att	de	
utmaningar	som	var	de	mest	betydande	för	företaget	var	bristfällig	kommunikation	samt	
avsaknad	av	styrmedel	i	produktionen.	Dessa	utmaningar	genomsyrade	andra	identifierade	
utmaningar	som	organisationen	stod	inför.	Följaktligen	valdes	de	ut	som	de	centrala	
utmaningarna.		 	
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4.1.2.2 Lista	med	förbättringsförslag	

Under	de	genomförda	observationerna	på	Ztift	förstods	tidigt	att	medarbetarna	levde	efter	
kulturen	”inget	händer”.	Därför	togs	beslutet	tillsammans	med	ledningen	att	det	omedelbart	
skulle	införas	ett	dokument	där	medarbetarna	fick	belysa	problem	i	produktionen	som	de	
ansåg	borde	förbättras.	Syftet	med	att	införa	detta	dokument	var	att	kick-starta	
förbättringsprocessen.	Ledningens	efterföljande	uppgift	var	att	se	till	att	arbeta	vidare	med	
dessa	framkomna	förbättringsförslag	samt	visa	intresse	för	förbättringsarbete	och	att	det	
var	en	vital	del	i	den	förändring	som	organisationen	gick	igenom.	

Förslag	till	förbättringar	skrevs	kortfattat	ned	av	medarbetarna	i	den	första	kolumnen	från	
vänster,	personen	som	kommit	på	förslaget	skrev	in	sin	signatur	samt	datum	för	
nedskrivandet	av	förbättringen.	 	

Bild	5:	Listade	förbättringsförslag	hos	Ztift	innan	förbättringstavlan	färdigställts.	(	Fotografi	
taget	av	Andréa	Norberg	den	23	februari	2016 
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4.1.2.3 Första	utkast	

Efter	att	resultatet	av	idégenerering,	litteratur,	observationer	gjorda	under	studiebesök	samt	
kartläggning	av	Ztift	analyserats	framställdes	ett	första	utkast	av	den	visuella	styrtavla	för	
ständiga	förbättringar	som	slutligen	implementerades	hos	Ztift.	Användningsområdet	för	
förbättringstavlan	var	huvudsakligen	förbättringar	som	kunde	utföras	dagligen	och	som	inte	
krävde	åtskillig	tid	av	planering	innan	genomförande.	De	förbättringar	som	medarbetarna	
uppmärksammade	antecknades	kontinuerligt	på	post-it	och	belystes	av	Produktionsansvarig	
under	ett	veckovist	förbättringsmöte.			
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Bild	6:	Första	utkast	av	förbättringstavla.	(Fotografi	taget	av	Andréa	Norberg	den	9	mars	2016).	
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Det	innehåll	som	utvecklades	till	det	första	utkastet	av	förbättringstavlan	reglerades	av	de	
parametrar	som	ansågs	tillföra	värde	för	Ztifts	medarbetare.	Den	planerade	hanteringen	av	
konceptet	var	följande:		

• Bruttolista	

Under	fältet	bruttolista	sätts	post-it	lappar	med	medarbetarnas	identifierade	
utmaningar	och	förbättringsförslag	upp	dagligen.	Ett	förslag	eller	brist	per	post-it	
som	väntar	i	bruttolistan	tills	hantering	under	nästkommande	förbättringsmöte.		

• Inbox	

Inbox	funktion	är	att	föra	upp	förbättringsförslag	från	personer	som	är	en	del	av	
organisationen	eller	på	ett	eller	annat	vis	påverkar	den.	Exempelvis	kan	
förbättringsförslag	från	den	verkställande	direktören	vars	kontor	är	beläget	på	en	
annan	adress	än	Ztifts	produktion	lyftas	i	kategorin.	Ett	annat	exempel	är	om	ett	
problem	uppmärksammas	vid	en	extern	delprocess	i	en	produkts	tillverkning.		

• Insats-effektdiagram	

Under	förbättringsmötet	genomgås	de	nya	förbättringsförslag	som	uppkommit	under	
veckan.	Förslag	utvärderas	och	kategoriseras	under	insats-effekt-diagrammet	efter	
hur	stor	resursinsats	(tid	eller	pengar)	som	krävs	för	att	genomföra	förbättringen	
samt	hur	stor	effekt	genomförd	förbättring	har	i	företaget.	En	förbättring	som	kräver	
stor	insats	och	har	stor	effekt	placeras	i	det	övre	högra	fältet.	En	förbättring	vars	
effekt	är	stor	samt	kräver	en	stor	insats	placeras	i	nedre	fältet	till	höger.	I	det	nedre	
fältet	till	vänster	ordnas	förbättringar	som	kräver	stor	insats	och	medför	en	liten	
effekt.	I	det	övre	fältet	till	vänster	fästs	de	förslag	som	ger	en	liten	effekt	och	begär	
en	liten	insats.	

• Åtgärder	

Under	fältet	åtgärder	placerades	de	fem	förbättringsförslag	som	valts	ut	att	arbetas	
med	under	rådande	tidsperiod.	Dessa	förbättringsförslag	grundas	i	medarbetarnas	
observationer	som	lyfts	och	processas	på	det	veckovisa	förbättringsmötet.		

• Ansvarig	

Produktionsansvarig	utser	under	förbättringsmötet	den	person	som	ansvarar	för	
genomförandet	för	ett	förbättringsförslag.	Personens	namn	skrivs	upp	under	
kolumnen	ansvarig	på	samma	rad	som	den	förbättringsaktivitet	personen	ansvarar	
för.	

• Datum	

Planerat	slutdatum	för	en	förbättring	som	man	arbetar	med	under	rådande	
tidsperiod	markeras	under	kategorin	datum.		

• Tid	

Avklarad	procentsats	av	aktivitet	markeras	genom	att	en	skuggning	i	något	av	
tidsfälten.	Vid	25	%	avklarad	del	av	en	förbättringsaktivitet	markeras	det	första	fältet	
från	vänster,	50	%	motsvaras	av	de	två	första	rutorna,	3	rutor	motsvarar	75	%	och	
slutligen,	100	%	när	samtliga	rutor	är	ifyllda.	Tidsintervallet	ger	möjlighet	att	stämma	
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av	hur	stor	del	av	aktiviteten	som	hittills	är	genomförd	görs	under	varje	
förbättringsmöte	och	eventuellt	förlänga	slutdatum	eller	tillsätta	fler	resurser.		

• Pausat	

Ett	förbättringsförslag	som	placerats	under	bruttolistan	som	Produktionsansvarig	
anser	ska	pausas	eftersom	den	i	rådande	situation	inte	kan	behandlas	placeras	under	
pausat	tillsvidare.		

• Väntar	svar	

Ett	förbättringsförslag	som	hindras	från	att	slutföras	på	grund	av	att	ett	
godkännande,	väntan	på	en	offert	eller	ett	förbättringsförslag	som	inte	är	möjligt	att	
hantera	i	rådande	situation	placeras	under	väntar	svar.	

• Uppföljning	

Uppföljning	fungerar	som	en	sorts	kontroll	och	vidareutveckling	där	genomförda	
aktiviteter	följs	upp	innan	de	avslutas.	En	utvärdering	där	det	framgår	om	
förbättringen	löst	problemet	eller	om	ytterligare	arbete	krävs.	Om	aktiviteten	inte	
anses	avklarad	förs	den	vidare	till	insats-effekt-diagrammet	om	en	förbättring	görs	
eller	bruttolistan	om	en	ny	förbättring	krävs.		

• Genomförda	aktiviteter	

En	samlingsplats	för	standardisering	av	avslutade	aktiviteter	som	standardiserats.		

• Instruktioner	

Instruktioner	där	användandet	av	förbättringstavlan	detaljerat	beskrivs	stegvis	med	
syfte	att	samtliga	användare	ska	inneha	samma	tanke	kring	användandet	men	även	
för	att	nyanställda	ska	kunna	förstå	tavlans	syfte	samt	användning	genom	att	läsa	
instruktioner.	

Detaljerade	instruktioner	till	förbättringstavlan	i	Produktionslokal	1,	2	samt	
Produktionsansvarig	hittas	i	Bilaga	3.	Utöver	detta	tillverkades	ett	flödesschema	som	ett	
visuellt	komplement	till	förbättringstavlans	instruktion	som	återfinns	i	Bilaga	2.	

4.1.3 Utveckling	av	koncept		

Konceptet	på	den	förbättringstavlan	utvärderades	i	samråd	med	VD	samt	
Produktionsansvarig	cirka	en	vecka	efter	framtagandet.	Mötet	syftade	till	att	anpassa	tavlan	
efter	Ztifts	behov.	Resultatet	blev	att	några	kategorier	valdes	bort	samt	att	några	bytte	
namn.	Följande	ändringar	gjordes:	

• Rubriken	aktiviteter	ersattes	med	pågående	aktiviteter	för	att	betona	att	de	
aktiviteter	som	stod	i	listan	var	de	som	valts	ut	att	arbetas	med	i	rådande	situation.			

• Beräknas	färdigt	till	ersattes	med	beräknat	klart	med	anledningen	att	det	tydligare	
beskrivs	rutans	syfte.		

• Rubriken	bruttolista	anpassades	till	Ztift	och	byttes	ut	mot	förbättringar	då	kategorin	
tydligare	förklarade	syftet	med	fältet.	Det	tidigare	rubriknamnet	observerades	i	en	
förbättringstavla	under	studiebesöket	på	Företag	A.		

• Rutan	Inbox	togs	bort	då	den	i	ansågs	vara	onödig.	De	förbättringsförslag	som	
uppkommit	från	andra	parter	noterades	under	förslag.		
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• Rubriknamnet	Väntar	svar	anpassades	efter	Ztift	och	ersattes	med	väntar	beslut.	
Rutan	utökades	då	det	uppkom	att	det	var	ett	vanligt	förekommande	tillstånd.	Det	
tillades	även	att	förbättringsförslag	som	företaget	skulle	arbeta	med	på	lång	sikt	och	
som	krävde	större	tidsresurser	och	planering	innan	genomförandes	placeras	under	
kategorin	i	väntan	på	genomförande.	

• Instruktionsrutan	flyttades	utanför	tavlan	då	instruktionerna	istället	sammanställdes	i	
ett	A4-dokument	för	att	lämna	plats	till	annat	innehåll.		

• Pausat	flyttades	om	till	en	annan	position	än	tidigare.	
• Ett	fält	för	kommentarer	tillades	i	förbättringstavlan.	

4.1.4 Slutgiltigt	resultat		

Delen	redovisar	det	material	som	innefattar	det	slutgiltiga	resultat	som	monterades	i	
Produktionslokal	1	och	implementerades,	samt	de	sista	förbättringar	som	genomfördes	efter	
införandet.		

	
Bild	7:	Slutgiltigt	resultat	av	förbättringstavla	som	monterades	i	Produktionslokal	1.	(Fotografi	taget	av	Andréa	Norberg	den	
7	april	2016).	

Det	slutgiltiga	resultatet	av	förbättringstavlan	planerades	att	fungera	enligt	följande:		

Medarbetarna	upptäcker	dagligen	problem	som	omedelbart	skrivs	på	post-it	och	placeras	på	
förbättringstavlan	under	kategorin	förslag.	Under	det	veckovisa	förbättringsmötet	
kategoriseras	påträffade	förbättringsförslag	av	arbetslaget	under	ledning	av	
Produktionsansvarig.	Förbättringsförslagen	placeras	sedan	av	Produktionsansvarig	i	insats-
effektdiagrammet.	Därefter	väljs	de	förbättringsförslag	som	arbetas	med	under	aktuell	
tidsperiod	ut	av	Produktionsansvarig,	ansvarig	medarbetare	utses	samt	slutdatum	för	
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förbättringsförslag	beslutas.	Nästkommande	steg	är	att	Produktionsansvarig	bestämmer	de	
förbättringsförslag	att	pausa	samt	att	lyfta	de	förbättringsförslag	där	man	väntar	på	ett	
beslut	innan	arbetet	kan	fortgå.	Status	av	pågående	åtgärder	stäms	av	med	ansvarig	i	nästa	
steg	samt	uppföljning	av	avklarade	åtgärder	gås	igenom.	 	

Förbättringstavlans	slutgiltiga	syfte	var	att	möjliggöra	att	samtliga	medarbetare	i	företaget	
dagligen	lyfter	problem	i	produktionen,	kontinuerligt	arbeta	med	förbättringar,	veckovis	
samtala	och	följa	upp	förbättringsarbete	samt	slutligen	standardisera	genomförda	
förbättringar.				

4.1.5 Introduktion		

Det	slutgiltiga	resultatet	monterades	i	Produktionslokal	1	hos	Ztift.	En	introduktion	med	
Produktionsansvarig	där	förbättringstavlan,	instruktioner	samt	algoritm	presenterades.	
Produktionsansvarig	gav	feedback	och	ansåg	att	förbättringstavlan	var	lämpligt	utformad.	
Instruktioner	för	medarbetarnas	planerade	hantering	av	tavlan	samt	handledande	frågor	till	
Produktionsansvarig	skrevs	ut	och	placerades	i	produktionslokalen	i	närhet	till	tavlan.	Det	
beslutades	att	två	medarbetare	inledningsvis	skulle	introduceras	till	förbättringstavlan	samt	
att	den	skulle	introduceras	till	resterande	medarbetare	längre	fram	när	utfallet	studerats	och	
eventuella	ytterligare	förbättringar	gjorts.		

4.2 Lösning	2:	Daglig	styrning			

Baserat	på	lärdomar	från	kapitel	3	Del	1:	Lärande	från	andra,	beslutades	att	utveckla	en	
daglig	styrningstavla	för	att	hjälpa	Ztift	att	eliminera	faktorer	som	inte	skapade	värde	för	
slutkunden	(Mura)	i	produktionen.	Utveckling	av	en	Daglig	styrningstavla	utvaldes	då	den	
kunde	ge	medarbetarna	insyn	i	efterfrågan,	underlätta	produktionsplanering	samt	förtydliga	
process	kring	hantering	av	materialutmaningar.			

4.2.1 Pilotprojekt	daglig	styrningstavla	

Under	de	två	första	veckorna	av	examensarbetet	introducerades	ett	pilotprojekt	i	form	av	en	
Daglig	styrningstavla	i	Produktionslokal	2	i	företaget.	Avsikten	med	att	i	ett	tidigt	skede	
lansera	ett	pilotprojekt	var	att	redan	från	start	förändra	beteendet	hos	medarbetarna	i	
företaget	samt	att	med	ett	illustrerande	exempel	ge	Produktionsansvarig	och	VD	chansen	att	
uppmärksamma	de	utmaningar	som	identifierats	under	genomförda	observationer	hos	Ztift.	
Genom	att	uppmärksamma	dessa	utmaningar	med	ett	praktiskt	exempel	gavs	ledningen	
större	insikt	kring	uppmärksammad	problematik.	

Följande	kategorier	visualiserades	i	styrningstavlan	och	förklaras	i	text	nedan:		

• Veckovis	planering,		
• Planering	samt	utfall	
• Arbetslag/produktion	med	tillhörande	namn	på	ansvarig	samt	ordernummer	
• Materialstörningar	
• Utrustningsstörningar	
• Kvalitetsstörningar	
• Uppföljning	
• Kommentarer	

Styrningstavlan	hanterade	visuell	planering	av	aktuell	orderhantering	under	en	veckas	
tidsperiod.	Planering	för	de	order	varje	enskild	arbetare	hanterade	dag	för	dag	skedde	även	i	
systemet	vars	syfte	var	att	skapa	ett	holistiskt	perspektiv	över	rådande	veckas	
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orderhantering	mellan	medarbetarna.	Den	order	som	bearbetades	beskrevs	med	
ordernummer	samt	hanteringsansvarigs	namn.	Orderns	planering	under	veckan	redovisades	
på	en	horisontell	rad	i	tavlan.		

Systemet	möjliggjorde	resursfördelning	för	Produktionsansvarig	genom	att	medarbetaren	
som	ansvarade	för	en	order	under	arbetsskiftet	följde	upp	dagens	arbete	och	varnade	
planeringen	om	denne	av	någon	anledning	inte	hann	klart	med	planerade	order	till	bestämt	
datum.	Medarbetaren	som	arbetade	med	en	försenad	order	varnade	produktionsansvarig	
genom	att	markera	utfallet	av	producerade	enheter	med	röd	penna	på	tavlan	om	fler	
resurser	behövs	tillsättas.	Vid	olika	typer	av	kvalitets,	-	utrustning	och	materialstörningar	
noterades	de	av	personalen	under	respektive	rubrik	i	fältet	längst	till	höger	på	tavlan.	Den	
berörda	order	som	hanterades	vid	störningens	uppkomst	samt	en	kortfattad	beskrivning	av	
störningen	skildras.	En	ruta	för	uppföljning	av	leveransprecision	några	månader	tillbaks	i	
tiden	infördes	för	att	skapa	motivation	hos	medarbetarna.	Till	sist	fanns	ett	kommentarsfält	
där	medarbetarna	kunde	notera	spontana	saker	gällande	arbetet	som	de	behöver	ta	upp	
med	Produktionsansvarig	eller	arbetslaget	vid	ett	senare	tillfälle.	

Företagets	anställda	observerades	under	införandet	av	pilotprojektet.	Medarbetarna	var	
inte	vana	vid	att	rapportera	olika	typer	av	problem	på	tavlan.	Ett	vanligt	återkommande	
problem	under	införandet	av	pilottavlan	var	kvalitetsutmaningar.	Exempelvis	stod	en	
arbetare	och	manuellt	filade	nycklar	eftersom	de	var	för	tjocka	för	att	passa	i	nyckelhålen.	
Denna	typ	av	arbete	är	inte	värdehöjande	för	slutkunden	och	därmed	inte	heller	ett	arbete	
som	Ztift	får	extra	betalt	för	att	göra.	Istället	för	att	fila	nycklarna	borde	medarbetaren	
rapportera	detta	som	en	kvalitetsbrist	på	pilottavlan	och	lyfta	störningen	med	
Produktionsansvarig	som	i	sin	tur	meddelar	leverantören	av	nycklar	att	de	levererade	
nycklarna	inte	var	inom	toleransgränsen.	Genom	att	göra	detta	så	undviker	man	att	samma	
kvalitetsstörning	uppkommer	vid	fler	tillfällen	och	arbetstid	kan	istället	läggas	på	
värdeadderande	arbete.							

Produktionsansvarig	samt	VD	reagerade	positivt	på	observationerna	och	ansåg	att	
kommunikationen	i	företaget	måste	göras	bättre	än	tidigare	och	att	störningar	bör	lyftas	i	
någon	form	av	system.		De	informerades	även	att	ansvarsfördelning	bör	vara	tydligare	och	
att	förväntningar	på	anställda	måste	lyftas.	De	lärdomar	från	pilotprojektet	togs	med	till	en	
senare	fas,	identifiering	av	Ztifts	behov	samt	konceptframtagningen	av	en	daglig	
styrningstavla	som	presenteras	i	kommande	avsnitt.		
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Bild	8:	Pilotprojekt	Daglig	styrningstavla.	(Fotografi	taget	av	Andréa	Norberg	den	10	februari	2016).	

4.2.2 Framtagning	av	koncept		

Vid	bearbetning	av	innehåll	i	en	daglig	styrningstavla	fastställdes	det	som	viktigt	att	
bestämma	styrmedlets	syfte,	identifiera	användaren,	hitta	värdehöjande	parametrar	för	
användaren	samt	belysa	de	problem	styrtavlan	skulle	underlätta.	Utan	tidigare	nämnda	
parametrar	var	en	daglig	styrningstavla	inte	till	stor	nytta	för	användaren	och	det	var	därför	
viktigt	att	göra	ett	grundläggande	förarbete	i	framtagningsprocessen.	Således	
sammanställdes	resultat	från	studiebesök	hos	Företag	A	samt	Företag	B.	Kartläggning	av	Ztift	
användes	för	att	identifiera	de	parametrar	som	tillförde	värde	till	processen	för	Ztift.		

Följande	krav	på	styrtavlan	fastställdes	under	konceptgenereringsfasen:	

• Visuellt	tilltalande	
• Belysa	de	problem	som	uppstod	i	produktionen	
• Aktuell	arbetsbelastning	för	medarbetarna	skulle	visualiseras	
• Förtydliga	(för	medarbetarna	samt	planeraren)	när	delkomponenter	till	order	

saknades	
• Tvinga	produktionsansvarig	att	göra	en	mer	detaljerad	planering	än	den	som	tidigare	

gjordes	
• Tydligare	resursfördelning	
• Beskrivning	av	varje	medarbetares	planering	av	de	arbetsuppgifter	de	tilldelats	under	

dagen	
• Produktionsansvarig	beskrev	att	ett	planeringsverktyg	där	orderstocken	under	en	4-6	

veckorsperiod	(det	vill	säga	den	tidsperiod	aktuell	orderstock	visualiseras)	eftersöktes		
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• Visualisering	av	arbetsfördelning	för	varje	medarbetare	på	detaljnivå	under	en	veckas	
period	med	syftet	att	varje	enskild	medarbetare	skulle	få	möjligheten	att	ta	större	
ansvar	för	sitt	dagliga	arbete	och	få	insikt	i	de	andra	medarbetarnas	arbete	

• Visualisera	leveransprecision	
• Ersätta	brandsläckarkulturen	med	ständiga	förbättringar	
• Produktionsplanering	skulle	uppdateras	varje	fredag	eftermiddag	alternativt	måndag	

förmiddag	av	Produktionsansvarig	som	gjort	klart	planeringen	innan	dess.	Denna	
planering	görs	ej	om	helt	utan	grunden	i	vissa	behålls.		

Baserat	på	information	från	kapitel	3	Del	1:	Lärande	av	andra	och	utfall	av	pilotprojekt	daglig	
styrningstavla	fastställdes	några	huvudsakliga	behov	att	möta	i	Daglig	styrningstavlan.	
Följande	behov	uttrycktes,	sammanställdes	och	togs	med	som	underlag	till	vidare	utveckling	
av	daglig	styrningstavla:	

• Tydlig	ansvarsövergång	vid	behandling	av	order	som	inledningsvis	behandlades	av	en	
medarbetare	och	sedan	övertogs	av	en	annan	medarbetare	i	nästa	delprocess		

• Visualisering	av	materialstörningar	då	komponenter	som	krävdes	för	att	slutföra	
order	inte	fanns	tillgängligt	i	lager	

• Visualisering	av	status	då	materialstörning	hanterats	av	Produktionsansvarig	eller	
Materialplaneraren	och	leverantör	kontaktats	angående	störning	

• Systemet	skulle	möjliggöra	hantering	av	flera	olika	orderrader	samtidigt	i	planeringen		
• Möjliggjorde	flexibel	resursfördelning	av	personal	vid	inträffande	av	oplanerad	

frånvaro	eller	order	som	prioriterades	samtidigt	som	ursprunglig	planering	önskades	
behållas	jämförelse	av	utfall	

• Uppkomna	kvalitets,	utrustnings	och	material-störningar	från	orderplaneringen	skull	
följas	upp	som	ett	identifierat	problem	på	en	post-it	som	placerades	på	
förbättringstavlan	

Det	beslutades	sedan	att	indela	innehållet	i	daglig	styrningstavla	till	två	delar.	Den	första	
delen	avsattes	för	långsiktig	produktionsplanering	där	Produktionsansvarigs	behov	av	att	
planera	under	en	4-6	veckors	period	tillgodosågs.	Den	andra	delen	avsattes	för	dagsvis	
veckoplanering,	där	rådande	veckas	orderhantering	visualiserades.		

I	nästkommande	avsnitt	redovisas	koncept	för	innehållet	i	daglig	styrningstavlan.	Dels	
redogörs	ett	koncept	för	långsiktig	produktionsplanering	samt	tre	unika	koncept	för	dygnsvis	
veckovisplanering	av	orderhantering.	De	tre	koncepten	utvärderades	och	slutligen	utvaldes	
det	lämpligaste	av	dem	till	Daglig	styrningstavlan.		

4.2.2.1 Koncept	långsiktig	produktionsplanering		

Produktionsansvarig	uttryckte	tidigare	att	ett	planeringsverktyg	där	orderstock	under	
tidsperioden	4-6	eftersöktes.	Syftet	med	den	långsiktiga	produktionsplaneringen	var	att	ge	
produktionsansvarig	insikt	i	planeringen.	Genom	planering	av	kommande	arbetsveckor	innan	
order	tilldelades	medarbetarna	i	produktionen	kunde	produktionsansvarig	ligga	steget	före	
medarbetarna	gällande	planering	och	resursfördelning	samt	tilldelning	av	order	kunde	
enklare	utföras.	

De	gula	post-it	lapparna	kallades	Orderkort	och	summerade	den	detaljerade	information	
som	återfanns	i	den	arbetsorder	som	användes	för	beskrivning	av	samtliga	processteg	och	
delkomponenter	gällande	en	order.	Det	framtagna	orderkortet	var	en	sammanfattning	av	
arbetsordern	och	innehöll	information	som	produktionsansvarig	behövde	för	att	genomföra	
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en	långsiktig	planering.	Informationen	på	orderkorten	bestod	av	leveransdatum,	ansvarig	för	
ordern,	takttid,	antal	osv.	När	orderkortet	var	uppsatt	på	den	långsiktiga	planeringstavlan	
var	den	redo	att	bearbetas	dvs.	samtliga	komponenter	fanns	i	lager	eller	var	beställda	för	att	
kunna	tillverkas	och	levereras	på	tillsatt	datum.	Orderkortet	flyttades	sedan	jäms	med	
processen	från	en	delprocess	till	en	annan	genom	hela	flödet.	De	olika	processtegen,	
produktion,	montering,	paketering	och	utleverans	visualiserade	vart	i	processen	en	order	
befann	sig.	I	väntande	order	kunde	orderkort	parkeras	om	material	eller	komponenter	
saknades.	Väntande	order	indikerade	att	ansvarig	behövde	följa	upp	ordern,	kontrollera	
anledning	till	varför	komponenter	inte	fanns	med	Materialplaneraren,	kontakta	leverantören	
och	fastställa	ett	datum	när	komponenterna	kunde	levereras	till	Ztift.	Vid	tillfällen	då	
leveranstiden	inte	kunde	hållas	indikerades	det	till	produktionsansvarig	att	två	alternativ	
fanns.	Det	första	alternativet,	att	acceptera	att	ordern	skulle	levereras	vid	ett	senare	datum	
och	att	Ztift	därmed	missade	leveransprecisionen.	Det	andra	alternativet,	att	kunden	
kontaktades	och	att	leveransdatum	flyttades	fram	till	ett	senare	datum.		

Konceptet	innebar	att	ett	stort	arbete	med	standardisering	av	planering	krävdes	inom	ett	
kort	tidsperspektiv.	Standardiseringen	resulterade	dock	långsiktigt	i	att	färre	
planeringstimmar	dagligen	krävdes.	Det	fordrades	att	planeringen	och	systematiseringen	
genomfördes	noggrant	för	att	fungera	korrekt.	Den	långsiktiga	planeringen	låg	till	grund	för	
varje	enskild	medarbetares	dagsplanering,	vilket	i	värsta	fall	kunde	resultera	i	att	denna	
planering	också	fallerade.	Det	var	viktigt	att	konceptet	visualiserade	hantering	av	rådande	
problematik	som	uppstod	vid	materialbrist	i	orderhantering.	Problemet	resulterade	i	att	
arbetet	fick	avbrytas	och	prioriteras	om.		Lösningen	på	detta	var	att	orderkorten	innehöll	
information	om	datum	för	överlämnande	från	en	delprocess	till	en	annan	samt	datum	för	
slutleverans.	Problemet	undveks	ytterligare	i	och	med	funktionen	i	rutan	väntande	order. 
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Figur 9: Koncept långsiktig planering. (Figur utformad av Andréa Norberg, 2016).  
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4.2.2.2 Koncept	1	veckovis	produktionsplanering	

Det	huvudsakliga	syftet	med	Koncept	1	var	att	tydliggöra	medarbetarnas	veckovisa	planering	
för	att	varje	enskild	medarbetare	skulle	veta	vad	de	ska	arbeta	med	utan	att	behöva	fråga	
Produktionsansvarig.	Ett	bisyfte	var	att	medarbetarna	skulle	ges	insyn	i	varandras	arbete	och	
på	så	vis	främja	gemenskap.	Vid	behov	av	resursfördelning	för	behandling	av	olika	order	
synliggjordes	resursförflyttningen	på	ett	strukturerat	och	visuellt	sätt	istället	för	att	enbart	
förlita	sig	på	informell	och	verbal	kommunikation.	Produktionsansvarig	behövde	inte	längre	
genom	muntlig	kommunikation	informera	medarbetaren	att	den	skulle	hantera	en	annan	
order	utan	det	visualiserades	i	systemet.		

Koncept	1	skildrade	den	veckovisa	planeringen	för	medarbetarna	måndag	till	fredag.	Varje	
medarbetare	tilldelades	sitt	personliga	schema	med	tillhörande	ordernummer	och	
tillverkningsantal	under	morgonmötet	på	måndagen.	Varje	arbetsdag	under	veckan	fyllde	
medarbetaren	i	det	antal	den	hunnit	tillverka	med	grön	eller	röd	penna.	Gröna	siffror	om	
medarbetaren	hade	lyckats	följa	planeringen,	röda	siffror	om	tillverkningsmålet	inte	
uppnåtts	och	eventuellt	fler	resurser	krävdes.	Genom	detta	kunde	Produktionsansvarig	
således	kontinuerligt	jämföra	planerat	antal	med	utfallet.	Syftet	var	inte	att	
produktionspersonalen	skulle	avgöra	om	resursfördelning	krävdes	utan	det	syftade	till	att	
indikera	till	Produktionsansvarig	att	medarbetarna	inte	låg	enligt	tidsplan.	Det	var	sedan	upp	
till	Produktionsansvarig	att	bestämma	om	ytterligare	personal	skulle	tillsättas	till	hantering	
av	den	order	som	var	försenad.	Anledningen	till	att	personalen	inte	själva	skulle	besluta	
detta	var	att	införa	en	planering	som	bereddes	senast	veckan	innan	den	nådde	produktion	
av	Produktionsansvarig	och	att	det	även	var	Produktionsansvarig	som	ansvarades	för	
resursfördelning	då	varje	enskild	order	påverkade	helheten.	Om	en	order	glömts	eller	
tappats	bort	på	grund	av	oklara	ansvarsdirektiv	kunde	det	leda	till	att	en	order	inte	
levererades	i	tid	och	att	Ztift	till	följd	fick	sämre	leveransprecision.	En	order	tilläts	inte	flyttas	
in	i	planeringen	om	material	eller	delkomponenter	saknades.	Ett	annat	potentiellt	problem	
var	att	systemet	inte	visuellt	varnade	när	delkomponenter	saknades	vilket	kunde	medföra	
att	planeringen	föll.		

Systemets	funktion	innebar	att	det	varnade	när	planeringen	inte	höll	och	en	order	inte	
kunde	levereras	i	tid	genom	att	medarbetaren	då	skrev	antal	färdiga	produkter	med	röd	
penna.	Det	möjliggjorde	resursfördelning	av	Produktionsansvarig	alternativt	att	denne	
kontaktade	kunden	och	flyttade	fram	leveransdatum.			

Respektive	medarbetares,	person	x,	person	y,	person	z	planering	placerades	i	Koncept	1	på	
en	vertikal	linje	och	de	olika	tillverkningsprocesserna	antecknades	i	vardera	rutan.	Genom	
systemet	kunde	man	enkelt	se	vem	som	ansvarade	för	en	order	dag	för	dag,	den	delprocess	
som	en	order	för	tillfället	behandlades	i	samt	om	ordern	kunde	levereras	i	tid	eller	inte.		

Ett	problem	som	identifierades	med	systemet	var	att	visualisera	övergången	mellan	en	
delprocess	och	en	annan.	Ett	annat	problem	var	att	Produktionsansvarig	vid	resursfördelning	
behövde	redigera	planeringen	vilket	hade	som	påföljd	att	medarbetarnas	schema	ändrades	
och	att	de	fick	sämre	framförhållning.	
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Figur	10:	Daglig	styrningstavla,	koncept	1	veckovis	produktionsplanering.	(	Figur	skapad	av	Andréa	Norberg,	2016).	
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4.2.2.3 Koncept 2 veckovis produktionsplanering 

Koncept	2	för	veckovis	produktionsplanering	hade	samma	syfte	som	Koncept	1.	Skillnaden	
mellan	de	två	var	strukturen.		

Koncept	2	var	en	orderstyrd	planering	där	varje	enskild	order	är	placerades	på	en	vertikal	
linje.	De	horisontellt	placerade	rutorna	avsåg	de	olika	dagarna	måndag	till	fredag	som	
planeringen	gällde,	i	dem	fylldes	de	olika	delprocesserna	i	samt	planerade	antal	order	och	
arbetsdagens	utfall.	Konceptet	fokuserade	på	att	möjliggöra	en	flexibel	resursfördelning	då	
den	som	ansvarade	för	tillverkning	av	en	order	markerades	med	en	magnet	med	tillhörande	
namn.	Magneten	kunde	flyttas	till	olika	order	i	planeringen	under	veckan	av	
Produktionsansvarig	beroende	på	hur	resurser	planerades.		En	order	fick	inte	flyttas	in	i	
planeringen	om	material	eller	delkomponenter	saknades.	Ett	problem	kunde	uppstå	om	
detta	inte	sköttes	korrekt	eftersom	systemet	inte	gjorde	det	möjligt	för	medarbetarna	att	
visuellt	flagga	för	komponentstörningar	utan	de	behövde	meddela	Produktionsansvarig	
muntligt.		 	
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Figur	11:	Daglig	styrningstavla,	koncept	2	veckovis	produktionsplanering.	(	Figur	skapad	av	Andréa	Norberg,	
2016).	
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4.2.2.4 Koncept	3	veckovis	produktionsplanering	

Koncept	3	var	en	medarbetarstyrd	planering	som	behandlade	orderhantering	under	rådande	
vecka.	Planeringen	behandlade	likt	Koncept	för	långsiktig	planering,	orderkort	med	
information	som	var	viktig	för	användaren.	Orderkortet	innehöll	ordernummer,	antal,	
leveransdatum	samt	datum	för	överlämning	från	delprocess	1	till	delprocess	2.		

Koncept	3	utformades	till	en	personlig	planering	av	veckans	order	i	horisontellt	led.	Den	
order	som	placerades	högst	upp,	närmast	ansvarigs	namn	var	den	som	behandlades	för	just	
den	specifika	tidpunkten.	De	order	som	placerades	under	den	första	var	de	nästkommande	
att	hanteras.	En	order	fick	inte	placeras	i	veckoplaneringen	om	det	fattades	material	eller	
komponenter.	Koncept	3	belyste	två	av	de	största	problemen,	ansvarsfördelning	samt	
övergång	mellan	olika	delprocesser.	Systemet	lyfte	likt	Koncept	1	och	2	om	medarbetaren	
höll	tidsplaneringen	eller	inte.	Till	skillnad	från	de	tidigare	förklarade	koncepten	
visualiserades	detta	i	Koncept	3	med	en	grön	respektive	röd	magnet	beroende	på	status.	
Medarbetaren	placerade	en	grön	magnet	på	orderkortet	om	hanteringen	gick	enligt	plan	och	
en	röd	magnet	på	orderkortet	om	den	inte	skulle	hinna	färdigt	med	order	till	avsatt	
leveransdatum.		

Ett	möjligt	problem	med	Koncept	3	var	att	orderkorten	kunde	innehålla	allt	för	mycket	
detaljerad	information	som	i	sin	tur	kunde	leda	till	att	den	viktiga	informationen	inte	
framträdde.	Det	var	därför	viktigt	att	vara	noggrann	när	informationen	i	orderkorten	
fastställdes,	all	information	som	var	överflödig	och	inte	tillförde	värde	till	användaren	
behövdes	tas	bort.		

En	ytterligare	potentiell	utmaning	med	Koncept	3	var	att	den	individuella	planeringen	inte	
var	fullt	så	detaljerad	som	i	tidigare	redovisade	koncept	och	att	Produktionsansvarig	därmed	
inte	kunde	jämföra	siffror	för	det	antal	som	planerats	tillverkas	med	utfallet	och	eventuellt	
tillsätta	resurser.	Även	detta	koncept	förutsatte	att	en	order	inte	placerades	på	
planeringstavlan	om	komponenter	saknades.	Följdes	inte	detta	eller	om	det	av	misstag	inte	
fanns	komponenter	i	lager	fallerade	systemet	och	Produktionsansvarig	behövde	genom	
muntlig	kommunikation	hantera	komponentstörningen	då	systemet	inte	var	utformat	att	
medarbetarna	kunde	varna	vid	komponentstörningar.		

Samtliga	koncept	utvärderades	och	utvecklades	sedan	till	ett	slutgiltigt	resultat	som	
redovisas	i	kapitel	4	Del	2:	Utveckling	av	lösningar.		
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Figur	11:	Daglig	styrningstavla,	koncept	3	veckovis	produktionsplanering.	(	Figur	skapad	av	Andréa	
Norberg,	2016).	

Figur 12: Daglig styrningstavla, koncept 3 veckovis produktionsplanering. ( Figur skapad av Andréa 
Norberg, 2016). 
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4.2.3 Utvärdering	av	koncept		

I	detta	avsnitt	presenteras	en	utvärdering	av	utvalda	koncept	som	genomfördes	under	ett	
möte.		

Ett	möte	med	Ztifts	VD	och	Produktionsansvarig	hölls	för	att	presentera	och	utvärdera	den	
process	som	framtagits.	Några	grundläggande	frågor	ställdes	till	Produktionsansvarig	och	VD	
under	mötet	för	att	fastställa	deras	förväntningar	på	daglig	styrningstavlan.		

1. Vad	var	syftet	med	tavlan?	
2. Vilket	innehåll	skulle	finnas?	
3. Vem	skulle	använda	den?		
4. Hur	lång	tidsperiod	skulle	tavlan	visualisera?	
5. Vilken	information	utöver	planering,	exempelvis	värderingar	och	nyckeltalsdiagram	

skulle	tavlan	innehålla?		

Produktionsansvarig	samt	VD	uttryckte	flera	olika	behov	hos	den	dagliga	styrningstavlan	och	
därefter	diskuterades	styrtavlans	olika	användningsområden.	De	behov	och	kriterier	som	
ställdes	på	de	två	utvalda	koncepten	summerades	i	tabell	nedan.	

Behov	 Kriterier	 Koncept	

Orderhantering	 Visualisera	vilken	medarbetare	
som	behandlar	vilken	order	

Veckovis	planering	

Produktionsplanering	 Effektiv	planering	av	tid	och	
resurser	

Långsiktig	planering	

Teamkänsla	 Visualisera	medarbetarnas	
arbete	för	varandra	

Veckovis	planering	

Problem	 Automatiskt	lyfta	problem	och	
hitta	grundorsak	

Veckovis	planering	

Materialstörningar	 Visa	status	av	
komponenthantering	

Veckovis/Långsiktig	planering	

Faktureringsmål	 Visuellt	dokument	för	att	
motivera	medarbetarna	

Veckovis	planering	

Leveransprecision	 Visuellt	dokument	för	att	
motivera	medarbetarna	

Veckovis	planering	

Säkerhet	och	kvalitet	 Uppföljning	av	kvalitetsmål	 Veckovis	planering	

Tavlans	struktur	 Enkel	att	förstå	 Veckovis/Långsiktig	planering	

Användare	 Medarbetarna	samt	
Produktionsansvarig	

Veckovis/Långsiktig	planering	

Tabell	3:	Sammanställning	av	användningsområden	och	innehåll	i	daglig	styrningstavla.	(Tabell	utformad	av	Andréa	
Norberg,	2016).	
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• Orderhantering	

Rent	konkret	visualisera	vem	av	medarbetarna	som	arbetade	med	vilken	order	och	
delprocess.		

• Produktionsplanering	

Produktionsansvarig	skulle	med	hjälp	av	styrmedlet	effektivt	kunna	planera	tid	och	
resurser.		

• Teamkänsla	

Tavlan	skulle	hjälpa	medarbetarna	att	bli	ett	team	som	genomsyras	av	gemenskap	
och	samhörighet.		

• Problem	

Styrmedlet	skulle	eftersträva	att	automatiskt	lyfta	problem	i	det	dagliga	arbetet	där	
medarbetarna	enkelt	kunde	komma	fram	till	grundorsaken	på	problemet	och	
exempelvis	kunna	besvara	varför	produktionen	stannat.	

• Materialstörningar	

Ett	essentiellt	syfte	med	styrtavlan	var	att	tydliggöra	hanteringen	av	processen	kring	
materialstörningar,	från	upptäckt	av	att	en	delkomponent	saknades	tills	dess	att	den	
anlände	till	Ztift.	Vid	väntan	på	komponenter	som	Ztift	behövde	till	produktionen	
inom	två	veckor	beslutades	att	en	order	kunde	startas	innan	komponenterna	
levererats.	Systemet	skulle	uppvisa	status	av	komponenthantering.		

• Faktureringsmål	

För	att	motivera	medarbetarna	samt	indikera	företagets	omsättning	beslutades	att	
användning	av	nyckeltalet,	faktureringsmål	samt	utfall	skulle	ske.		

• Leveransprecision	

Leveransprecision	skulle	uppdateras	dagligen	och	medarbetarna	kunde	då	enkelt	
följa	vilken	volym	de	levererat	mot	uppsatt	leveransmål	dag	för	dag.	En	av	Ztifts	
kunder	skickade	kontinuerligt	leveransprecision	till	Ztift.	Liknande	data	skulle	tas	
fram	från	samtliga	kunder	av	Ztift	genom	införande	av	uppföljning	där	planerat	och	
verkligt	leveransdatum	kunde	jämföras.	Det	beslutades	att	sammanställning	av	dessa	
data	skulle	göras	i	ett	visuellt	dokument	med	aktuell	orderstock	för	4-6	veckor	
framåt,	i	ett	rut-system	i	ett	Excell-ark	med	information	från	Ztifts	affärssystem.		

• Säkerhet	och	Kvalitet	

Säkerhet	och	kvalitet	skulle	även	visualiseras.	Ett	diagram	med	aktuellt	kvalitetsmål	
skulle	skrivas	ut	månadsvis	av	produktionsansvarig.	Det	beslutades	även	att	
ledningen	längre	fram	skulle	formatera	”Ztifts	10	budord”	som	förklarade	hur	
företaget	arbetar,	vilka	Ztift	är	och	företagets	värderingar.		

• Tavlans	struktur	

Gällande	tavlans	struktur	beslutades	att	systemet	skulle	vara	enkelt	att	förstå	och	
uppdateras	dagligen	av	medarbetarna	och	Produktionsansvarig.	En	förenkling	av	
order	skulle	göras	till	styrtavlan	då	det	inte	var	möjligt	att	detaljerat	beskriva	varje	
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order-rad	då	en	order	ibland	innehöll	flera	hundra	rader	vilket	skulle	fylla	styrtavlan	
på	nolltid.	

• Användare	

Det	beslutades	att	daglig	styrningstavlan	skulle	användas	av	samtliga	medarbetare.	
Produktionsansvarig	skulle	använda	sig	av	den	dagligen	och	kunde	planera	orderflöde	
under	en	tidperiod	på	4-6	veckor	samt	veckovis.	I	den	veckovisa	planeringen	hittade	
medarbetarna	dagligen	sin	individuella	planering.	Utdelning	av	arbetsorder	skedde	
manuellt	av	Produktionsansvarig	då	en	automatisering	inte	kunde	ske	förens	MPS	
införts.	Styrtavlan	utformades	efter	Ztifts	rådande	situation.	

Baserat	på	beskrivna	behov	och	kriterier	ovan	utvaldes	Koncept	3	till	Daglig	styrningstavlan	
då	det	ansågs	som	det	mest	fördelaktiga	alternativet	för	situationen.	Koncept	3	löste	de	
mest	betydande	utmaningarna,	resursfördelning,	ansvarsfördelning	samt	
komponentstörningar.	Planeringen	i	Koncept	3	var	inte	lika	detaljerad	som	Koncept	1	och	2	
då	den	inte	fokuserade	på	takttider.	Koncept	3	var	dock	mer	flexibel	än	de	övriga	koncepten	
då	den	inte	styrdes	av	takttider	och	en	fast	och	förutbestämd	planering	för	måndag	till	
fredag.	Istället	möjliggjorde	koncept	3	att	medarbetarna	själva	kunde	ta	större	ansvar	för	
hantering	av	de	order	de	tilldelats	under	tidsperioden.	

Vid	utvärdering	en	av	koncept	för	veckovis	planering	valdes	Koncept	1	och	2	bort	med	den	
främsta	anledningen	att	en	databas	för	korrekta	takttider	inte	fanns.	Om	de	två	koncepten	
med	en	detaljerad	beskrivning	skulle	utgjort	planeringen	skulle	de	med	största	sannolikhet	
ge	missvisande	siffror	då	Produktionsansvarig	för	planeringen	inte	skulle	mäkta	med	att	
kalkylera	dessa	utan	MPS.	Situationen	hade	det	krävt	allt	för	mycket	resurser	vid	en	
planering	av	detta	slag.	Således	valdes	Koncept	1	och	2	bort.	En	annan	faktor	till	att	koncept	
1	och	2	bortvaldes	var	att	det	förutspåddes	att	de	röda	siffrorna	som	skrivit	av	
medarbetarna	kunde	misstolkas	som	att	medarbetaren	inte	arbetade	tillräckligt	bra	och	i	sin	
tur	skapa	dålig	stämning	och	ge	uppkomst	till	konflikter	mellan	medarbetarna	i	
produktionen.	

Flertalet	delar	valdes	att	tilläggas	för	att	förtydliga	styrmedlets	funktion.	Inledningsvis	lades	
funktionen	med	en	blå	magnet	till	för	att	visualisera	situationen	då	ett	verktyg	eller	en	
maskin	var	trasig.	Vid	akuta	maskinstopp	meddelades	det	omedelbart	muntligt	till	
Produktionsansvarig	som	genomförde	nödvändig	åtgärd.	Status	för	avbruten	order	
antecknades	i	systemet	av	ansvarig	medarbetare	och	Produktionsansvarig	kunde	
omedelbart	kontakta	kund	och	bestämma	ett	nytt	leveransdatum.	

Instruktioner	till	daglig	styrningstavlan	valdes	att	inte	göras	och	istället	presenterades	
material	för	företaget	som	beskrev	hur	de	själva	kunde	hantera	och	utveckla	styrtavlan	
utefter	pågående	situation.	De	båda	koncepten	utvärderades	ytterligare	vid	ett	kvällsmöte	
hos	Ztift	och	utvalda	koncept	sattes	ihop	till	en	helhet.		

Den	slutgiltiga	lösningen	som	implementerades	i	verksamheten	beskrivs	i	avsnitt	4.2	Lösning	
2:	Daglig	styrningstavla.	
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Resultat av utvärderade koncept för långsiktig planering samt veckovis produktionsplanering 

Figur	13:	Utvecklat	koncept	för	lång-	och	kortsiktig	produktionsplanering.	(Figur	utformad	av	Andréa	
Norberg,	2016).	
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Under	avsnittet	nedan	presenteras	det	resultat	som	tillsammans	med	VD,	
Produktionsansvarig	samt	Materialplaneraren	tidigare	utvärderats	och	anpassats	till	
medarbetarna	på	Ztift.	I	avsnittet	redogörs	även	ett	återbesök	där	implementering	samt	
mottagandet	av	styrtavlan	samt	tillkomna	ändringar	i	det	slutgiltiga	resultatet	undersöktes	

4.2.4 Införande		

Under	en	kväll	utvärderades	den	framtagna	styrtavlan	i	Produktionslokal	1	hos	Ztift.	Det	
slutgiltiga	resultatet	av	daglig	styrningstavlan	framtogs	och	i	ett	senare	skede	
implementerades	styrmedlet	i	verksamheten.	Tavlans	innehåll	redovisas	nedan.	

	

 
Bild	9:	VD,	Produktionsansvarig	samt	materialplanerare	deltog	vid	utvärdering	och	framtagning	av	slutgiltigt	resultat	av	
daglig	styrningstavla.(Fotografi	taget	av	Andréa	Norberg	den	19	april	2016).	

4.2.5 Slutgiltigt	resultat	

I	avsnittet	presenteras	det	slutgiltiga	resultatet	som	bearbetades	under	ett	
utvärderingsmöte	tillsammans	med	Produktionsansvarig,	VD	och	Materialplaneraren	på	
Ztift.	Resultatet	monterades	slutligen	upp	i	produktionslokalen	och	implementerades.	

• Ledord	
Ztifts	ledord,	säkerhet,	kvalitet	och	miljö	redovisades	i	styrmedlet	för	att	dagligen	
påminna	medarbetarna	om	att	arbeta	utefter	dessa.		

• Orderstock	
Under	orderstock	placerades	de	order	som	var	redo	att	beredas.	En	order	fick	inte	
placeras	i	fältet	om	komponenter	krävdes	för	slutförande	av	order	och	inte	fanns	
tillgängliga	i	lager.	Undantagsvis	var	att	komponenterna	var	beställda	och	skulle	
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levereras	till	Ztift	i	tid.	De	order	som	senare	skulle	förflyttas	in	till	medarbetarnas	
planering	väntade	i	fältet.		

• Orderstock	6	veckor	framåt	
De	order	som	inkommit	för	hantering	inom	6	veckor	placerades	i	fältet.	Detta	
möjliggjorde	planering	för	Produktionsansvarig	på	längre	sikt	samt	att	de	anställda	
kunde	se	ordertrycket	ur	ett	helhetsperspektiv	

• Vecka	
Den	aktuella	tidsperiod	som	de	anställdas	planering	berör	visualiserades	i	fältet.		

• Materialstörning	
De	order	som	bearbetas	i	planeringen	och	avbryts	då	delkomponent	saknas,	flyttas	
från	orderstock	till	fältet	för	materialstörning	av	Produktionsansvarig.		

• Leveransprecision	
Uppsatt	leveransmål	skevs	veckovis	med	siffor	av	Produktionsansvarig	på	tavlan	och	
uppdaterade	kontinuerligt	utfallet.	

• Faktureringsmål	
Uppsatt	mål	för	fakturering	antecknades	veckovis.	Det	aktuella	utfallet	uppdaterades	
dagligen	av	Produktionsansvarig.	

• Vertikala	kolumner	med	de	anställdas	namn	och	order	
Vardera	anställd	hade	en	egen	kolumn	som	förtydligades	med	deras	namn.	I	
kolumnen	fylldes	orderkort	på	av	Produktionsansvarig.	Dessa	orderkort	utgjorde	
medarbetarens	planering	av	aktuell	tidsperiod.	Det	orderkort	som	skulle	hanteras	
först	placerades	högst	upp	i	listan	med	orderkort	och	ordningen	följdes	sedan	
uppifrån	och	ner	tills	samtliga	orderkort	behandlats.		

• Kommentarer	
Under	rubriken	kunde	medarbetarna	lägga	till	kommentarer	som	berörde	
produktionen.	

• Utsidesprocess	
Order	som	bearbetades	i	externa	processer	som	exempelvis	lackering	eller	trumling	
placerades	under	fältet.	Produktionsansvarig	kunde	även	skriva	noteringar	som	
berörde	medarbetarna.		

• Risker/	tillbud/olycksfall	
Vid	uppkomst	av	risker,	tillbud	och	olyckor	skrevs	det	ner	under	rubriken	för	
granskning	samt	för	förtydligande	av	eventuella	säkerhetsutmaningar	som	skulle	
åtgärdas.	

• Frånvaro	

Vid	personalfrånvaro	på	grund	sjukdom	eller	ledighet	markerades	det	i	detta	fält	för	
att	medarbetarna	och	produktionsansvarig	skulle	kunna	vidta	åtgärder.	Vid	
oplanerad	frånvaro	kunde	exempelvis	en	omprioritering	av	orderhantering	utföras.	

• Magneter	
Magneter	i	olika	färger	användes	för	att	signalera	olika	situationer.	En	röd	magnet	
användes	för	att	markera	att	en	order	inte	hanns	slutföras	till	avsatt	tid	och	
indikerade	till	produktionsansvarig	att	fördela	resurser	eller	flytta	fram	
leveransdatum.	En	gul	magnet	signalerade	att	orderhanteringen	var	under	kontroll	
och	gick	som	planerat	utan	några	fel	som	kunde	förlänga	beredningstiden.	Slutligen	
visade	en	grön	magnet	att	orderhanteringen	gick	bra	och	att	arbetet	med	ordern	gick	
som	planerat	och	ansågs	kunna	levereras	till	kund	på	avtalat	datum.	
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• Orderkort		
Orderkort	användes	för	att	delge	den	information	som	var	nödvändig	för	att	
Produktionsansvarig	skulle	kunna	planera	produktionen	på	lång	och	kort	sikt	samt	för	
att	medarbetarna	skulle	kunna	ansvara	för	hantering	av	order	utan	att	i	största	grad	
muntligt	ställa	frågor	till	Produktionsansvarig.	Orderkortet	delades	in	i	interna	och	
externa	processer.	De	interna	processerna	innefattade	samtliga	delprocesser	som	
hanterades	inom	Ztift	och	externa	processer	bestod	av	de	processer	som	Ztift	köpte	
som	tjänst	hos	andra	företag.	Exempelvis	lackning	eller	trumling.	
Intern	process:	
Under	leveransdatum	skrevs	det	datum	då	färdigställd	order	skulle	skickas	från	Ztift	
till	kund.	Den	order	som	behandlades	nämndes	med	ordernummer,	samt	
toppartikelnummer,	en	benämning	på	orderns	huvudartiklar	som	i	sin	tur	bestod	av	
delkomponenter.	Det	antal	enheter	som	skulle	levereras	noterades	under	antal	
(längst	upp	till	höger	i	bild).	Eventuella	delkomponenter	som	saknades	noterades	
under	material,	en	benämning	av	orderns	namn	noterades	samt	orderantal	skrevs	då	
det	ibland	beställdes	flera	av	samma	order,	orderantal.	Det	antal	artiklar	som	skulle	
produceras	noterades	under	produktionsantal	då	Ztift	ibland	valde	att	producera	fler	
produkter	än	det	antal	som	skulle	levereras	och	lade	dessa	i	ett	säkerhetslager.		
Datum	för	när	ansvarig	för	den	första	delprocessen	skulle	vara	klar	och	överlämnas	
till	nästa	delprocess	skrevs	under	datum	(mellersta	till	vänster),	den	person	som	
ansvarade	för	delprocessen	samt	överlämning	skrevs	under	ansvarig	samt	den	artikel	
som	hanterades	skrevs	under	artikelnummer.	Batchstorlek	och	antal	som	skulle	
tillverkas	skrevs	även	ner	under	batchstorlek	respektive	antal	(längst	ner	till	vänster).		
Extern	process:	
Datum	för	när	den	externa	processen	skulle	vara	avklarad	och	order	skickas	tillbaks	
till	Ztift	noterades	under	datum	(längst	ner	till	vänster).	Det	företag	som	utförde	
extern	process	skrevs	under	LEGO.	PO-nummer	eller	Produktionsordernummer	angav	
orderns	delprocessnummer.	Det	antal	som	skickades	till	extern	process	angavs	under	
antal	(nedre	till	höger).	
	
Figur	14	illustrerar	det	slutgiltiga	orderkortet.	
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Figur	14:	Slutgiltigt	orderkort	till	daglig	styrningstavla.(	Figur	illustrerad	av	Mathilda	Arvidsson,	2016).		



	 83		
	

	

  

Figur	15:	Slutgiltigt	resultat	av	daglig	styrningstavla	som	implementerades	i	verksamheten.	(Fotografi	taget	av	Andréa	Norberg	den	19	
april	2016).	
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5 DEL	3:	UPPFÖLJNING	AV	LÖSNINGAR	
5.1 Lösning	1:	Förbättringstavla		

Ungefär	två	veckor	efter	förbättringstavlan	införts	genomfördes	ett	återbesök	där	det	
observerades	att	förbättringstavlan	bortprioriterats.	Medarbetarna	berättade	att	de	
upplevde	att	rutinerna	kring	förbättringstavlan	inte	följdes	korrekt.	Under	denna	period	var	
företaget	under	mycket	högt	ordertryck	och	stor	press	vilket	enligt	dem	låg	till	grund	för	
bortprioriteringen.	I	följande	del	kommer	dessa	observationer	att	beskrivas	och	analyseras.	

Baserat	på	vår	förståelse	av	företagets	struktur	var	en	naturlig	del	av	Produktionsansvarigs	
arbete	att	prioritera	mellan	förbättringsarbete	och	produktion.	Det	var	dock	riskabelt	att	
göra	denna	totala	bortprioritering	i	ett	tidigt	skede	av	förändringen	då	rutinerna	för	
förbättringstavlan	ännu	avsaktades.	Genom	att	förbättringsarbetet	prioriterades	bort	i	ett	
sådant	tidigt	skede	av	förändringsprocessen	var	risken	stor	att	ständiga	förbättringar	inte	
skulle	tas	på	allvar	av	medarbetarna	och	att	den	gemensamma	bilden	av	förbättringsarbete	
skulle	påverkas	negativt.				

I	kartläggningen	av	Ztift	som	inledningsvis	genomfördes	under	examensarbetet	
observerades	medarbetarnas	åsikter	kring	förbättringsarbete	som	”	det	håller	i	två	veckor	
sedan	åtgår	allt	till	det	vanliga	igen”.	Genom	bortprioritering	av	det	nyligen	introducerade	
förbättringsverktyget	kunde	de	ursprungliga	åsikterna	rota	sig	ännu	starkare	hos	
medarbetarna	vilket	vore	förödande.	

Tidigare	kunskap	från	kapitel	3	Del	1:	Lärande	från	andra,	hade	givit	medvetenhet	kring	att	
det	första	steget	i	en	verksamhetsförändring	var	att	få	med	sig	ledningen	i	förändringen.	Det	
uppfattades	tidigare	som	att	ledningen	prioriterade	förändringen	och	det	
förbättringsverktyg	som	införts	men	under	återbesöket	visade	sig	motsatsen	tydligt	då	
förbättringstavlan	bortprioriterats.	När	ordertrycket	ökade	hos	Ztift	och	de	inte	mäktade	
med	arbetsbelastningen	blev	deras	utmaningar	som	tydligast.	De	föll	tillbaka	i	gamla	
mönster,	brandsläckarkulturen.	

Ett	uppföljningsmöte	hölls	kort	därefter	med	Produktionsansvarig	och	VD.	Under	mötet	
återgavs	vår	förståelse	av	situationen	samt	det	förtydligades	att	det	var	ohållbart	att	
bortprioritera	förbättringstavlan.	Under	mötet	förklarades	av	Produktionsansvarig	och	VD	
att	operatörernas	bidrag	till	användandet	av	förbättringstavlan	behövdes	förändras	till	det	
bättre	då	engagemanget	hos	flera	av	dem	var	bristande.	Vår	förståelse	kring	detta	var	att	
det	tydligt	visade	att	Ztift	hade	mycket	arbete	kvar	att	göra	innan	ett	gemensamt	tankesätt	
kring	ständiga	förbättringar	var	inarbetat	hos	medarbetarna.	

En	annan	del	som	klargjordes	under	mötet	var	att	bristande	förståelse	för	ledningens	insats	i	
arbetet	med	ständiga	förbättringar	rådde	i	Ztift.		Det	klargjordes	för	ledningen	att	en	av	
framgångsfaktorerna	för	en	lyckad	implementering	av	förbättringsverktyg	var	att	ledningen	
fortsättningsvis	visade	engagemang.	En	lyckad	implementering	kunde	nås	genom	att	
förbättringsarbete	fortsättningsvis	prioriterades	oavsett	om	arbetsbelastningen	var	låg	eller	
hög.	Genom	detta	kunde	ledningen	visa	för	medarbetarna	att	Ztift	uppmuntrar	till	och	anser	
det	som	viktigt	med	ständiga	förbättringar.	Det	beslutades	följaktligen	att	förbättringsarbete	
i	fortsättningen	skulle	hanteras	gemensamt	av	Produktionsansvarig	samt	VD	för	att	
ytterligare	betona	viktighetsgraden	av	ständiga	förbättringar	i	Ztift.	
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5.2 Lösning	2:	Daglig	styrningstavla		

Cirka	en	vecka	efter	implementering	av	daglig	styrningstavlan	genomfördes	ett	oannonserat	
besök	hos	Ztifts	för	att	observera	hur	arbetet	med	de	båda	implementerade	styrtavlorna	
fortgått.	

En	stor	förändring	som	noterades	var	att	VD	hade	spenderat	avsevärt	mer	tid	i	tillverkningen	
än	vanligtvis.	Förändringen	hade	medfört	många	positiva	följder.	Stämningen	och	energin	
hos	medarbetarna	var	annorlunda	och	de	upplevdes	mindre	stressade	och	gladare.	Insatser	
för	att	lösa	problemen	med	uppkomsten	av	materialutmaningar	hade	påbörjats.	Exempelvis	
utvecklades	i	rådande	stund	ett	Kanban-system	för	komponentlagret	till	montering	av	
komponenter	av	produkter	inom	Produktionskategori	D.	Det	arbetades	även	aktivt	med	att	
anpassa	Daglig	styrningstavlan	maximalt	utifrån	Ztifts	behov.	Detta	medförde	att	VD,	
Produktionsansvarig	samt	Materialplaneraren	tillsammans	hade	analyserat	styrtavlans	
struktur	samt	rutiner	för	produktionsplaneringen	för	utveckling	av	processen.		

Förbättringstavlan	brukades	aktivt,	cirka	10	förbättringar	hade	redan	införts	av	varierande	
storleksgrad.	Exempelvis	hade	en	surfplatta	installerats	på	en	vägg	där	tidrapportering	av	
timanställda	vid	projekt	hanterades.	Denna	förbättring	upplevdes	som	väldigt	positivt	av	
Produktionsansvarig	då	uppföljningen	av	medarbetarnas	arbetade	tid	enkelt	kunde	
godkännas	elektroniskt.	Tidigare	lades	mycket	tid	på	att	manuellt	överföra	data	från	
handskrivna	tidrapporter	till	utbetalning	av	löner.		

Vid	detta	återbesök	endast	en	vecka	efter	den	senaste	implementeringen	var	det	för	tidigt	
att	undersöka	om	de	implementerade	styrmedlen	genererat	önskvärda	resultat.	Emellertid	
såg	förutsättningarna	goda	ut	specifikt	med	VDs	engagemang	och	delaktighet	i	de	
förändringar	som	genomförts.	Enligt	filosofin	Lean	är	det	viktigaste	att	inledningsvis	arbeta	
med	vid	en	förändring	att	övertyga	ledningen	och	få	den	att	visa	intresse	och	känna	
delaktighet	för	förändringen.		 	
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Figur	16:	Uppföljning	av	slutgiltigt	resultat	av	daglig	styrningstavla	som	implementerades	i	verksamheten.	(Fotografi	taget	av	
Andréa	Norberg	den	28	april	2016).	
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6 EPILOG		
I	detta	kapitel	redogörs	inledningsvis	slutsatser	där	samband	mellan	litteratur	och	
observationer	gjorda	hos	Ztift	samt	sammanfattade	svar	på	frågeställningar	ges.	Föreslagna	
förbättringsmöjligheter	av	implementerade	lösningar	och	kringliggande	arbete	på	kort	och	
lång	sikt	presenteras.	

6.1 Slutsatser	

Följande	frågeställningar	har	besvarats	i	examensrapporten:	

1. Vilka	behov	och	krav	ställs	i	ett	litet	producerande	företag	med	hög	variation	och	låg	
produktionsvolym	för	att	implementera	kontinuerligt	förbättringsarbete	och	daglig	
styrning?	

2. Hur	anpassas	visuella	styrtavlor	för	ständiga	förbättringar	och	daglig	styrning	i	ett	
litet	företag	inom	tillverkning	av	små	volymer	och	hög	variation	efter	ställda	behov	
och	krav?		

Liker	(2004)	poängterar	att	vid	införandet	av	förbättringsarbete	är	det	viktigt	att	förstå	
filosofin	bakom	för	att	genomförandet	ska	bli	så	framgångsrikt	som	möjligt.	Ztift	saknade	
denna	förståelse	vid	studiens	inledning.	Detta	tydliggjordes	i	form	av	att	Ztifts	hade	tidigare	
infört	förbättringar	som	inte	standardiserats.	Det	medförde	som	Söderqvist	(2004)	påvisar	
att	resurser	läggs	på	att	upprätthålla	den	accepterade	vardagliga	problemnivån	istället	för	
att	utveckla	verksamheten	genom	att	eliminera	kroniska	problem.	Det	vill	säga	att	en	
brandsläckarkultur	rådde.	Det	i	sin	tur	är	i	sin	tur	en	form	av	9:e	slöseri	(Bengtsson	&	
Osterman,	2014).	Den	bristande	standardiseringen	tillsammans	med	oklara	direktiv	från	
ledningen	och	kommunikationsbrist	medförde	ett	svagt	engagemang	för	förbättringsarbete	
hos	medarbetarna.	En	av	de	10	framgångsfaktorer	vid	införandet	av	förbättringsarbete	som	
Söderqvist,	(2014)	fastställt	är	verksamhetens	genuina	engagemang	för	
organisationsutveckling.	Söderqvist,	(2014)	förklara	ytterligare	att	ledningens	inställning	är	
av	extra	betydelse	då	de	influerar	medarbetarna.		

Bengtsson	&	Osterman,(2014)	understryker	att	de	två	huvudsakliga	faktorerna	för	att	
undvika	det	9:e	slöseriet	är	mognadsgrad	av	Lean	samt	förmågan	att	med	minimala	insatser	
maximera	resultatet	av	förbättringsarbete.	I	rådande	situation	befinner	sig	Ztift	i	en	låg	
mognadsfas	av	Lean.	I	ett	sådant	skede	måste	förbättringsarbete	som	ska	införas	anpassas	
noggrant	till	verksamhetens	krav	då	risken	är	att	onödigt	stora	resurser	tillsätts	i	förhållande	
till	resultatet	vilken	är	en	form	av	det	9:e	slöseriet	(Bengtsson	&	Osterman,	2014).	

Det	kan	vara	direkt	skadligt	att	eliminera	Muda	utan	att	ta	hänsyn	till	Muri	och	Mura	
(Bengtsson	&	Osterman,	2014;	Liker,	2004).	I	denna	studie	har	fokus	varit	på	att	eliminera	
Muda	vilket	även	medfört	att	utmaningar	inom	Muri	och	Mura	identifierats.	Studien	har	
hjälpt	Ztift	att	påbörja	arbetet	i	identifiering	av	grundorsaker	till	Muda	genom	att	visualisera	
problem	in	produktionen	samt	ojämnheter	i	material	och	produktionsplanering.	Styrtavlorna	
och	produktionsmöten	hjälpte	Ztift	att	förbättra	kommunikation	samt	definiera	och	
tydliggöra	roller	och	ansvar.	Styrtavlorna	utgav	även	grunden	för	främjande	av	arbete	med	
ständiga	förbättringar	hos	medarbetarna.	Trots	detta	har	fokus	hos	Ztift	i	denna	studie	varit	
att	förbättra	kommunikation	och	struktur	genom	att	utveckla	och	införa	visuella	styrtavlor	
trots	att	Ztift	är	i	behov	av	att	avlägsna	utmaningar	kopplade	till	Muri	och	Mura.	
Anledningen	till	att	detta	valdes	att	studeras	var	att	identifierade	utmaningar	inom	Muri	och	
Muda	inte	var	Ztifts	önskemål.	Därmed	har	inte	slöserier	inom	onödiga	lager	och	
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överproduktion	tagits	i	beaktning	då	Ztift	tidigare	inte	utjämnat	produktionen	och	var	i	
behov	av	säkerhetslager	för	att	kunna	uppfylla	leveransprecision.		

Som	tidigare	nämnt	i	avsnitt	3.1	Litterarur	är	visuella	styrtavlor	och	produktionsmöten	
fördelaktiga	för	att	förbättra	kommunikation,	skapa	större	gemensam	förståelse,	
resursfördelning,	förmåga	att	prioritera	arbetsuppgifter,	dela	och	använda	information	på	
ett	effektivt	sätt.	I	The	Toyota	Way	filosofin	uttrycks	Princip	6	och	7	från	de	14	principerna.	
Dessa	principer	förespråkar	vikten	av	standardisering	av	arbete	för	att	underlätta	ständiga	
förbättringar	samt	användning	av	visuell	styrning	så	att	inga	problem	förblir	dolda	(Liker,	
2004).	Således	ansågs	visuella	styrtavlor	för	förbättringsarbete	och	daglig	styrning	som	
lämpliga	lösningar	på	Ztifts	rådande	utmaningar.		

Nedan	lyfts	de	viktigaste	behov	och	krav	som	ställts	på	de	visuella	styrtavlorna	för	ständiga	
förbättringar	och	daglig	styrning,	samt	hur	styrmedlen	anpassats	för	att	uppfylla	ställda	
förväntningar.		

Materialplanering:	

Ett	tydligt	behov	av	bättre	kommunikation	uppmärksammades	hos	Ztift.	För	att	eliminera	
bristfällig	kommunikation	vid	exempelvis	avsaknad	av	delkomponenter	har	visuella	
styrtavlor	där	hantering	av	materialutmaningar	uppmärksammas	genom	att	visualisera	dess	
uppkomst	och	hantering	på	styrtavlan.	Denna	anpassning	möjliggör	att	muntlig	informell	
kommunikation	används	i	lägre	grad.		

Kommunikation:	

Behov	av	ett	system	som	inte	är	beroende	av	individers	närvaro	för	att	framföra	rätt	
information	utrycktes.	Detta	behov	anpassades	genom	att	förflytta	information	som	
medarbetarna	tidigare	behöll	i	huvudet	till	skrift	på	styrtavlor.	Syftet	med	detta	är	att	
oavsett	vilken	medarbetare	som	passerar	styrmedlen	ska	denne	förstå	rådande	
produktionsläge	samt	pågående	förbättringsarbete.		

Ansvarsfördelning:	

Ett	krav	som	ställdes	på	styrmedlen	var	att	förtydliga	ansvarsfördelning	hos	medarbetarna.	
Detta	krav	anpassades	till	att	medarbetarna	efter	införda	styrmedel	tar	större	ansvar	samt	
egna	beslut	i	det	dagliga	arbetet.	Medarbetarna	använder	styrtavlor	för	att	visualisera	
orderhantering,	markerar	om	problem	eller	materialutmaningar	uppstått.	Styrmedlen	
medför	att	medarbetarna	får	tydligare	ansvarområden	och	förväntningar	genom	delaktighet	
i	användning	av	styrmedel.	Styrmedlen	gör	att	de	tar	ansvar	för	att	föra	upp	problem	till	ytan	
och	tydliggöra	dem	för	varandra.			

Förbättringsarbete:	

Ett	behov	att	skapa	en	gemensam	förståelse	kring	förbättringsarbete	fanns	i	företaget.	Ett	
krav	om	att	Ztift	omedelbart	skulle	börja	arbeta	med	att	hitta	och	genomföra	förbättringar	
ställdes.	Förbättringslistor	introducerades	tidigt	och	på	så	sätt	uppmärksammades	
medarbetarnas	förbättringsförslag	direkt.	Ständiga	förbättringar	arbetades	vidare	med	och	
ett	styrmedel	för	att	omedelbart	uppmärksamma	utmaningar	oavsett	storlek	infördes.	Det	
uppmärksammade	problemet	att	skapa	en	gemensam	förståelse	anpassades	genom	
delaktighet	i	användning	av	styrmedel.	Samtliga	av	medarbetarnas	förbättringsförslag	
uppmärksammas	och	hanteras	tillsammans	i	arbetsgruppen.	

Produktionsplanering:	
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Ett	uppmärksammat	behov	var	att	det	saknades	tydliga	direktiv	gällande	orderhantering	från	
Produktionsansvarig	till	medarbetarna.	Genom	uppbyggnad	av	styrmedel	underlättas	
arbetet	med	veckovis	produktionsplanering.	Instruktioner	gällande	dagens	arbetsbelastning	
ges	till	medarbetarna	vid	morgonmöten,	då	sker	även	en	avstämning	av	pågående	
produktion	och	en	och	uppföljning	av	gårdagens	arbete.	Dessa	förbättringar	förenklar	
produktionsplaneringen	och	möjliggör	en	visualisering	av	information	som	
Produktionsansvarig	samt	medarbetarna	tidigare	behöll	i	sina	tankar.		

Produktionsansvarig	önskade	även	att	medarbetarna	skulle	få	insyn	i	orderbelastningen	
under	en	längre	tidperiod	än	bara	de	order	som	behandlades	i	rådande	situation.	Genom	en	
visualisering	av	orderstock	i	långsiktig	planering	på	daglig	styrningstavla	har	ett	holistiskt	
perspektiv	av	verksamheten	i	helhet	skapats.	För	att	följa	upp	produktionen	i	sin	helhet	har	
nyckeltal	som	skapar	värde	för	medarbetarna	införts.	Dessa	förklarar	hur	företaget	skött	sig	
under	föregående	månad,	om	uppsatta	mål	följs	eller	inte	och	ger	medarbetarna	större	
inblick	i	företaget	vilket	kan	medföra	att	de	känner	stolthet	av	att	vara	en	del	av	företaget.	

6.2 Förbättringsmöjligheter	

I	avsnittet	förklaras	kort	och	långsiktiga	förbättringsmöjligheter	av	genomförda	styrmedel	
för	att	underlätta	daglig	styrning	och	ständiga	förbättringar	i	Ztifts	verksamhet.	I	delen	
kortsiktiga	beskrivs	de	förbättringar	av	styrmedel	för	ständiga	förbättringar	och	daglig	
produktionsstyrning	som	Ztift	omedelbart	kan	genomföra.	I	avsnittet	långsiktiga	redogörs	de	
förbättringsmöjligheter	som	kan	planeras	i	rådande	situation	och	genomföras	kontinuerligt	
under	ett	längre	tidsperspektiv	för	att	framgångsrikt	anpassa	innehållet	i	och	hanteringen	av	
styrtavlorna	efter	företagets	behov.		

6.2.1 Kortsiktiga		

Större	förbättringar:	

System	för	större,	långsiktiga	förbättringar,	exempelvis	genom	metoden	PDCA.	Planera,	
definiera,	kontrollera	och	agera.	Metoden	behandlar	större	förbättringsarbeten	som	inte	
kan	påbörjas	omgående	utan	kräver	planering	innan	start.	Dessa	projekt	tar	vanligen	längre	
tid	att	genomföra	eller	kräver	beslut	från	VD.	Förbättringsarbetet	sker	i	grupp	om	2-4	
medarbetare,	där	en	ansvarig	i	gruppen	ansvarar	för	förbättringsarbetet.	Gruppen	planerar	
åtgång	av	tid	och	pengar	för	att	genomföra	förbättringen	i	samråd	med	Produktionsansvarig	
och	VD.	

Använda	styrmedel	i	produktionen:	

Fokus	under	examensarbetet	har	varit	att	anpassa	Ztifts	behov	och	krav	till	styrningstavlor.	
Styrtavlorna	har	i	en	viss	mån	introducerats	till	Produktionsansvarig,	VD	och	ett	fåtal	
medarbetare.	Nästa	steg	för	Ztift	är	att	introducera	styrmedel	till	samtliga	medarbetare	och	
använda	dessa	dagligen	för	att	sedan	kunna	utvärdera	dem	och	eventuellt	anpassa	dem	
ytterligare	efter	verksamheten.		

Kontinuerlig	uppföljning	av	nyckeltal:	

Ett	förslag	till	att	manuellt	följa	upp	verkligt	leveransdatum	och	sammanställa	data	till	ett	
dokument	där	leveransprecision	visualiseras	framfördes.	Ett	förbättringsförslag	till	Ztift	är	att	
standardisera	denna	process.	
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6.2.2 Långsiktiga		

Automatisera	processer:		

Ett	långsiktigt	förbättringsförslag	är	att	arbeta	kontinuerligt	med	att	automatisera	många	av	
de	processer	som	i	nuläget	görs	manuellt.	Exempelvis	skrivs	arbetsbeskrivningar	ut	manuellt	
och	ges	fysiskt	till	den	medarbetare	som	hanterar	order.	Genom	att	automatisera	denna	
process	skulle	Produktionsansvarig	spara	mycket	tid.	Minskning	av	denna	och	liknande	
processer	baserade	på	icke	värdeadderande	tid	kan	resultera	i	att	antalet	övertidstimmar	
minskas	drastiskt.	På	kort	sikt	leder	det	till	att	personalen	får	en	trivsammare	arbetsplats	och	
på	ett	långt	perspektiv	kan	det	leda	till	att	risken	att	personalen	blir	utbrända	minskar.	

MPS:	

Genom	att	införa	ett	fungerande	MPS	kan	produktionsplanering	göras	betydligt	enklare	än	i	
rådande	situation,	lagersaldo	av	material	uppdateras	automatiskt	och	företaget	kan	lägga	
mycket	tid	på	annan	typ	av	arbete.		

Utbildning:	

En	utbildningsplan	för	kompetensutveckling	av	samtliga	medarbetare	bör	göras.	En	
identifiering	av	vilka	områden	personalen	skulle	vilja	utvecklas	inom	i	företaget,	vilka	
personer	som	har	intresse	för	administrativa	uppgifter	och	ledarskap	kan	inledningsvis	göras.	
Sedan	skapas	en	kompetensutvecklingsplan	för	varje	enskild	medarbetare	som	följs	upp	
kontinuerligt.	Produktionsansvarig	skulle	lära	mycket	av	att	läsa	en	kurs	inom	praktiskt	
ledarskap	eller	produktionsplanering	för	att	utveckla	de	kunskaper	som	i	rådande	situation	
är	bra	och	i	framtiden	bör	utvecklas	med	företagets	utveckling.		

6.3 Förslag	till	fortsatt	framtida	arbete		

Följande	nya	frågeställningar	uppkom	under	examensarbete:	

• Vilken	är	den	ekonomiska	effekten	av	implementerade	styrtavlor?	
• Vilken	är	den	tidssparande	effekten	av	implementerade	styrtavlor?	
• Hur	har	mognadsgraden	av	Lean	påverkats	i	företaget?	
• Hur	kan	framtagna	styrtavlor	vidareutvecklas	efter	införande	av	MPS?	

	 	



	 91		
	

7 KÄLLFÖRTECKNING	
ABB.(2016).	Collaboration	Board.	Hämtad	2016-05-18,	från	
http://new.abb.com/se/elfack/valkommen-till-elfack/collaboration-board		

Behrouzi,	F.,	&	Wong,	K.	Y.	(2011).	Lean	performance	evaluation	of	manufacturing	
systems:	A	dynamic	and	innovative	approach.	Procedia	Computer	Science,	3388.	
doi:10.1016/j.procs.2010.12.065	

Bengtsson,	M.,	&	Osterman,	C.	(2014,	September).	Improvements	in	vain—the	9th	
waste.	In	Proceedings	of	Swedish	production	symposium,	SPS14,	Göteborg,	Sverige.	

Bergman,	B.	Klefsjö,	B.	(2012)	Kvalitet:	från	behov	till	användning.	(5:6).	Polen:	
Dimograd,	2015.	

Bicheno,	J.,	Anhede,	P.,	Holweg,	M.,	&	Hillberg,	J.	(2011).	Ny	verktygslåda	för	Lean	:	
Filosofi,	transformation,	metoder	och	verktyg	/	John	Bicheno...	;	till	svenska	av	Tess	
Whitty.	Göteborg	:	Revere,	2011.	

Bond,	T.	C.	(1999).	The	role	of	performance	measurement	in	continuous	
improvement.	International	Journal	Of	Operations	&	Production	Management,	
19(12),	1318.	

Bortolotti,	T.,	Boscari,	S.,	&	Danese,	P.	(2015).	Successful	lean	implementation:	
Organizational	culture	and	soft	lean	practices.	International	Journal	Of	Production	
Economics,	160182-201.	doi:10.1016/j.ijpe.2014.10.013	

Covi,	L.,	Olson,	J.,	Rocco,	E.,	Miller,	W.,	&	Allie,	P.	(1998).	A	room	of	your	own:	What	
do	we	learn	about	support	of	teamwork	from	assessing	teams	in	dedicated	project	
rooms?.	Cooperative	Buildings,	137053-65.	

Denton,	P.	D.,	&	Hodgson,	A.	(1997).	Implementing	strategy-led	BPR	in	a	small	
manufacturing	company.	Iee	Conference	Publication,	(435),	1-8.	

Eppler,	M.	J.,	&	Burkhard,	R.	A.	(2007).	Visual	representations	in	knowledge	
management:	Framework	and	cases.	Journal	Of	Knowledge	Management,	11(4),	112-
122.	doi:10.1108/13673270710762756	

Javadi,	S.,	Shahbazi,	S.,	&	Jackson,	M.	(2013).	Supporting	production	system	
development	through	the	Obeya	concept.	Springer	New	York	LLC.	doi:10.1007/978-3-
642-40352-1_82		

Jina,	J.,	Bhattacharya,	A.	K.,	&	Walton,	A.	D.	(1997).	Applying	lean	principles	for	high	
product	variety	and	low	volumes:	some	issues	and	propositions.	Logistics	Information	
Management,	10(1),	5.	doi:10.1108/09576059710159655	

Karlsson,	F	(2015,	oktober).	Här	är	svensk	industris	dolda	möjligheter.	NyTeknik,	10.	
Tillgänglig:	http://www.nyteknik.se/nyheter/har-ar-svensk-industris-dolda-
mojligheter-6344214	

Liker,	J.	K(2004)	The	Toyota	Way(1:1)	Malmö:	Liber	2009.	

Lindlöf,	L.	A.,	Söderberg,	B.	A.,	Chalmers	tekniska	högskola,	I.	P.,	&	Chalmers	
University	of	Technology,	D.	P.	(2011).	Pros	and	cons	of	lean	visual	planning:	



	 92		
	

experiences	from	four	product	development	organisations.	International	Journal	Of	
Technology	Intelligence	And	Planning,	269.	

Mälardalens	högskola.	(2014).	Produktionslyftet.	Hämtad	2016-04-7,	från	
http://www.mdh.se/samverkan/projekt/produktionslyftet	

Nordin,	N.	P.,	Deros,	B.	P.,	Wahab,	D.	P.,	&	Mohd	Nizam	Ab	Rahman	(Sonstige	
beteiligte,	P.	(2012).	A	framework	for	organisational	change	management	in	lean	
manufacturing	implementation.	International	Journal	Of	Services	And	Operations	
Management,	12(1),	101-117.	

Ohno,	T.,	&	Bodek,	N.	P.	(Sonstige	beteiligte	Personen).	(1988).	Toyota	production	
system	:	beyond	large-scale	production.	New	York,	NY.	

Sandholm,	L.(2001)Kvalitetsstyrning	med	totalkvalitet.	Lund:	Studentlitteratur		

Spear,	S.,	&	Bowen,	H.	(1999).	Decoding	the	DNA	of	the	Toyota	Production	System.	
Harvard	Business	Review,	77(5),	96-+.	

Söderqvist,	L.(2004)Ständiga	förbättringar	(2004:04)Lund:	Studentliteratur	

Whyte,	J.,	Ewenstein,	B.,	Hales,	M.,	&	Tidd,	J.	(2008).	Visualizing	Knowledge	in	
Project-Based	Work.	Long	Range	Planning,	41(Managing	Through	Projects	in	
Knowledge-Based	Environments),	74-92.	doi:10.1016/j.lrp.2007.10.006	

Womack,	J.	P.,	&	Jones,	D.	T.	(1996).	Lean	thinking	:	banish	waste	and	create	wealth	
in	your	corporation	/	James	P.	Womack	and	Daniel	T.	Jones.	New	York	:	Simon	&	
Schuster,	cop.	1996.	

Womack,	J.	P.,	Roos,	D.,	&	Jones,	D.	T.	(2007).	The	machine	that	changed	the	world	:	
[the	story	of	lean	production	--	Toyota's	secret	weapon	in	the	global	car	wars	that	is	
revolutionizing	world	industry]	/	James	P.	Womack,	Daniel	T.	Jones,	Daniel	Roos.	
London	:	Simon	&	Schuster,	2007.	

	 	



	 93		
	

Bilagor	

Bilaga	1:	Resultat	av	tidigare	studie	hos	Ztift.	(Value	Stream	Map,	2015).	

 
 

!
!

VALUE STREAM MAP 
Ztift AB 

GROUP 1 
ARVIDSSON MATHILDA 
FRIDHOLM VICTORIA 
NORBERG ANDRÉA 

Course: Competitive production system 
Course code: PPU406 
Subject: Mechanical Techniques 
Examination: INL1 
Hp: 4,5 hp 
Program: Engineering program in innovation, 
production and logistics 
 
 
 

Instructors: Anders Hellström, Daniel Gåsvaer, 
Martin Kurdve 
Examiner: Anti Salonen 
Company contact: Henric Johansson, VD, Ztift AB 
Industrial contact: Hampus Amnebjer, production 
manager, Ztift AB 
Date: 2015-10-13 
Authors:  
Andréa Norberg 
Victoria Fridholm 
Mathilda Arvidsson 
 

!



	 94		
	

 
 
 
  

!
!

List of contents 

1 PREAMBLE 2 

1.1 PREHISTORY 2 
1.2 AIM AND GOAL 2 
1.3 DELIMITATIONS 2 
1.4 LITERATURE 2 

2 WORKFLOW 3 

3 PRODUCTION FLOW 3 

4 CURRENT STATE 4 

5 ANALYSIS 5 

6 CONCLUSION 9 

7 REFLECTIONS 9 

8 BIBLIOGRAPHIC 9 

9 ANNEX 10 

  
 
Nomenclature 
Title Symbol Unit 
Cycle time C/T sec 
Change over time/Set-up time C/O sec 
Uptime Uptime % 
Leadtime L/T days 
Value adding time V/A h 
Takt time TK sec or h 
Inventory Lead Time ILT h 
Inventory Lead Time (days) ILTd days 
 
Abbreviations and concepts 
Cycle time  the time that elapses between two parts coming out of a process.  
Process time  equals the time one unit needs to be processed.  
Change over time/Setup time the time it takes to change from producing one product variant to 

another. 
Machine uptime the available time for a machine that persists when maintenance and 

breakdown time is subtracted. 
Available Time scheduled working time with breaks subtracted. 
Number of operators the number of operators a process requires. 
Shared or dedicated process determines if the process is dedicated to a specific product or shared 

with other value streams. 
Takt time Available time per shift/customer demand per shift 
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Value adding time  lead-time with the ‘unnecessary time between processes that do not 
add value for the customer’ subtracted. 

Inventory Lead Time !"#!!!"#$!×!!"#$"%&'( 
Inventory Lead Time (days) !"#$"%&'(!!"#$!!"#$

!"!#$!%$&!!!"#�!!"#!!"#   

Lean Philosophy Valuing actual implementation, seeing gaps and taking action by it. 
7 Wastes a tool to help identify where potential improvements is applicable. 
5 Why’s a tool to help identify the root cause of a problem. 
Value Stream Map a tool that maps a production flows’ lead-time. 
Poka Yoke something constructed to only fit one way, like a contact to a socket. 
Power Shear a machine that cuts sheet metal. 
Excenter press a machine that punches out profiles. 
Tumble machine a machine that grinds the edges of a profile. 
Inventory turnover how many times a year a stock is renewed. 
Pull system customer oriented production. 
Push System inventory oriented production. 
Just In Time (JIT)     producing by customer demand. 
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1 Preamble 
The Toyota Way by Jeffery K. Liker talks about the philosophy and the principles of LEAN 
production. Alongside a lot of other factors, it clarifies the importance long-term thinking, Just In 
Time and the interaction between hansei and kaizen. This report is going to immerse into the 
production flow of an industrial production with the help of a Value Stream Map (VSM). Using an 
appropriate product and time measurements the VSM will locate the whereabouts of the production 
flows’ prime wastes. From this the project aims to come up with solid solutions by using the different 
tools of LEAN and comparing the pros and cons of different scenarios. 

1.1 Prehistory 
Ztift AB has its roots back in 1918 and a company named Aktiebolaget Möbellås who specialised in 
development and production of furniture locks. 1994 the company became Mobella and Mobella Inc. 
and started original equipment manufacturing of locks and fittings. Still a family owned business and 
now leaders on the market for boats in America. In 2003 Southco Marine Inc. acquires the company 
and becomes a globally focused unit still oriented towards locks and fittings but with a wider range 
towards leisure vehicles. Around 2007-2008 Southco reorganises within the company, which results in 
four business units getting reduced to two. The production is moved to the British factories and the 
organisation within Eskilstuna is shut down. In 2009 Lars Andersson develops a company named 
Onmar who distributes Southco’s products and takes over the Scandinavian marine market including 
close markets. 
 
In the year of 2010 Henric Johansson establishes the company Ztift AB. They come to specify in 
advising in industrial design, product development and offers an overall commitment in product 
realization. Two years later the company initiated a joint work through a contract with ASSA Abloy. 
Today Ztift AB define themselves by Design and Innovation, Product Validation and Contract 
Manufacturing and are certified according to ISO 9001 and ISO 14001. 
 

1.2 Aim and goal 
This project aim to visualise the production flow through a value stream map and by it identify 
potential flaws and come up with realistic improvements. The goal of the project is to calculate and 
map out disadvantages and how they limit the utilization of the production system. 
 

1.3 Delimitation 
The project has been limited to the directives of the course Competitive Production Systems 
(PPU406), which is to analyse only one product or product family. 
 

1.4 Literature 

• Lära sig se (Learn to see) Mike Rother, John Shook 
• The Toyota Way, Jeffery K. Liker 
• Lecture PowerPoint presentation



	 97		
	

 
  

2 Workflow 
The course required the group to contact a company to collaborate with. The company had to be a 
producing company with a measurable production process. 
The group came in contact with Ztift AB - an industrial production company that specifies in design 
and innovation, product validation and contract manufacturing. 
To be able to complete the project the group have had fixed meetings at both the office and in the 
production facilities. The first office meeting were mainly to gain knowledge about the company, its 
values and their expectations of this cooperation, but also about what the group wanted to get out of 
working together. The following Thursday the group had a meeting at the production facilities to 
review the production layout and roughly clarify how the production flow of the chosen product was 
going to be like. This was essential to be able to make a first draft of the Value Stream Map. 
Afterwards another meeting was set for the group to come and clock the production of a sealing 
attachment1. 
 
The times from the clocking were thereafter put into the VSM draft and a more accurate situation 
analysis was formed. By using the tools of the VSM and the seven wastes the group were able to 
identify where the critical points in the production were located. After this the group requested an 
opportunity to reflect different aspects of the result with Daniel Gåsvaer and Martin Kurdve from 
MITC. This was quite essential to the following work and helped the group categorize and evaluate 
what the end product of the study was to be. 
 
Apart from self-studies the group gained an overall understanding of the whys and hows to execute a 
VSM and identify gaps and possible solutions from lectures and a field trip to VOLVO. This 
information was very valuable in the analysis of the VSM, because if applied to the Ztift scenarios the 
wastes and flaws became clearer. 

3"In%house"production"flow"
 

Power Shear (first step in production process) 
1. Bring out raw material from the shelf and place in front 
of the power shear. 
2.  Change coordinates on the machine display to cut the 
sheet metal. 
(This is a manual process being handled by one person 
only). 
3. Cuts a sheet metal strip and controls the width. 
4. Change the coordinates if needed. 
5. Cut a correct strip.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 A component used to attach a sealing to the handle on emergency doors. 
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Excenter press (second process step) 
Set-up process 
1. Bring down the tool from the shelf. 
2. Make needed measurements of the tool before fitting it 
into the machine. 
3. Fit the tool into the machine. 
4. Set the mass airflow sensor. 
5. Set the length of the stroke. 
 
(This is a manual process being handled by one person 
only) 

 

Stroking process 
6. Set up tool to fit the sheet metal strip 
7. Test to stroke out a profile 
8. Make changes to settings if needed 
9. Stroke out a correct profile 

 

Despatch department 
1. The finished profiles are put at the despatch gate. 
2. The transport company picks them up and transports 
them to the tumbling company. 

4"Current"state"
The scenario that 
has been 
evaluated 
required 10’000 
pcs to be 
produced 
because the stock 
balance for this 
product was 
down to zero. 
From the current 

state the following conclusions can be made that the production has a push system, two external 
processes (the two lower orange boxes) and two controls being made at the Ztift factory. Thus the 
product is being transported from the factory to the tumbling company, back to Ztift, and then half of 
the tumbled components (5000 pcs) are put in stock while the rest (5000 pcs) are transported to the 
next company who does the varnish and thereafter transported back to Ztift for a second control. After 
the second control half of the varnished components (2500 pcs) are put in stock while the other half is 
packed up and transported to the customer, ASSA Abloy. (See annex 7.4 for bigger picture of VSM)

Aston Carlsson AB

Raw material 

1500kg/year

Packaging quantity 

500kg/delivery

1 Shift

I

3 times/year

Materialstock 
100% of delivery

ASSA Abloy

7500psc/year

2500 pcs/box

1 shift

3 times/year

Production planning

Monthly
Monthly Forecast 

and Order

Power shear Excenter press Varnish Packaging Despatch 
department

C/T= 120 sec

C/O= 633 sec

UPTIME=100%

C/T=173 sec

C/O= 2568 sec

UPTIME=74%

P/T=14 400 sec C/T=240sec

C/O= 0 sec

Inspection

C/T=30Sec

C/O= 0 sec

Tumble machine

P/T=10 800 sec

Inspection

C/T=30 sec

C/O= 0 sec

C/T=300 sec

C/O= 0 sec

1

10 000

1

0 0

1 2

3

0

0

2

0
2

0

0

4

2

0

120 Sec 173 Sec

80 days

10 800 Sec 30 Sec 14 400 Sec

7,2 days

30 Sec 240 Sec

0,065 days

300 sec

0,065 days

V/A=7,2h

L/T=88,5 
work days
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5 Analysis 
The present way of producing can be considered overproduction because of several reasons. Primarily 
there is stock in between phases, secondary the volume of production is not based on customer 
demand but on inventory safety, which leads to unnecessary bound costs. In an attempt to identify 
problems the 7+1 wastes method was used. Note that one specific waste could be placed under more 
than one category. 

1. Transportations: 
a. Unnecessary transports back and forth to Ztift are non-value adding time for the customer, and 

extend the lead-time. 
Proposition 1: outsource the inspections to the varnish company as reviewed in the scenario 
analysis that follows. Proposition 2: purchase a tumble machine. 

2. Movements: 
a. Manual movements that lead to risks for the staff. Lifting the sheets of metal is both heavy and 

inconvenient. 
Proposition: Lifting tools to relieve workload. 

b. During the production the operator had to move a trash bin between stations. Proposition: A 
trash bin at every station. 

c. Operator shifted between process steps in attempt to ease the workload. 
Proposition: more ergonomic working position.  

d. Piled up material in the material stock. (See annex 7.3 Pic 1) Material had to be moved in 
order to reach the material for this specific production process. 
Proposition: There is room for more shelves to be put up. 

e. A mobile unit was used as a support area for tools needed for the process, but not optimised 
according to ergonomic needs or safety. The tools put on the support area rolled off and the 
operator had to bend down not only to pick the tools up from the floor, but also from the unit. 

f. There were objects that had to be moved in order to continue the production. 
g. The operator had to go searching for tools. 

Proposition c-e: Customise the workspace by the need of tools at every station. Optimise 
drawers or tool boards by the tools most used. “A place for everything and everything in its 
place.” 

3. Inventory: 
a. There is unnecessary stock due to overproduction. The consequences of this are the need of 

inventory management and bound up capital. 
Proposition: base production volume on customer demand. 

4. Over production: 
a. Had to throw away material because to many sheet metal stripes had been cut. 

Proposition: calculate the amount of sheet metal stripes needed and add to work order 
5. Quality: 

a. The sheet metal stripes were not cut straight or with the correct measurements. In the power 
shear there is a tool to help cut the stripes straight that was probably not being used properly. 
Proposition: Standardize the set up process. Clarify the importance of the support console. 

6. Waiting: 
a. During the excenter press process, the tool needed to be sharpened and the oil had to be 

refilled. This took two hours from the process itself and thereby delayed the production. 
Proposition: Standardise daily maintenance through visual documentation. Ex: a sheet by the 
machine to clarify previous maintenance. 

7. Over processing: 
a. The excenter press shot off profiles outside of the bin, which forced the operator to pick up 

profiles during the time of process. 
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Proposition: take advantage of the staff’s proposals. 
8. Personnel creativity: 

a. The operator had an idea of how to solve the waste of 7a with a custom made container to help 
lead the profiles into the bin instead of on the floor. According to the operator he cannot 
dedicate time to implement this improvement. 
Proposition: set aside time every week to implement improvements. 

To analyse different production scenarios the following self-constructed examples of 
flows has been reviewed and compared to each other from the perspective of the 
Japanese sea. 
 

 
Flow 1 Over production 

First 15’000 pcs from Ztift are transported to T (tumbling). 
Thereafter transported back to Ztift to be inspected. 
10’000 pcs are put in storage while the remaining 5’000 
pcs are transported to V (varnish). Next the 5’000 goes 
back to Ztift for another inspection and finally 2’500 goes 
to storage and the rest goes to ASSA (customer). 

 
Flow 2 Over production - outsourcing 

This is a scenario of outsourcing where V-company is in 
charge of the chain between T and V, but also inspection 
and transportation back to Ztift.  
 
First 15’000 pcs from Ztift are transported to T/V. 
Thereafter transported back to Ztift where 12’500 finished 
units are put I stock while the remaining are transported to 
ASSA. 

 
Flow 3 Just in time production 

First 2’500 pcs from Ztift are transported to T. Thereafter 
transported back to Ztift to be inspected. 2’500 pcs are 
transported to V. Next the 2’500 goes back to Ztift for 
another inspection and then to ASSA. 

 
Flow 4 Just in time production - 
outsourcing 

This is another scenario of outsourcing based on the same 
conditions as in flow 2. 
 
First 2’500 pcs from Ztift are transported to T/V. 
Thereafter transported back to Ztift where 2’500 finished 
units are transported to ASSA. 
 
 

 



	 101		
	

 
 
 
  

 
The image aims to explain the connection between 
overproduction and Just in time. Overproduction 
gives a higher water level and hides the problems 
under the surface. Changing the production volume 
to a more customer based production volume lowers 
the water level and brings hidden problems up to 
surface. Finding these problems can ease the process 
of finding the root cause.  
 
Presently Ztift produces batches of 10’000 pieces 

which no basis of reference in the production flow. The tumbler takes up to 15’000 pieces per 
tumbling which means that Ztift only uses 2/3 of the capacity. Therefor we have chosen to bring forth 
the scenario of flow 1 which purpose is to show how the chain is affected by high volume of 
production. Even though the unit price will decrease and the number of transports decreases as well, 
the negative effects still outnumbers the positives. The negative effects of producing 15’000 pieces 
involves low flexibility. Meaning the risk of a customer ordering the product in a different execution. 
The stock would then be a liability because it would no longer be valid. It also involves a higher risk 
of unplanned maintenance because the tool in the excenter press demands maintenance between 
10’000 to 15’000 pieces. The maintenance would require at least two hours and would put this 
production on hold.  
 
Reflecting over this, suppose that the maintenance would require external service. The waiting time 
would be out of control. Producing this type of volume would bind up capital in stock, which in turn 
decreases the inventory turnover to 2 times a year and affects the cash flow. The large stock would 
also require the staff to manage the inventories. Longer storage can cover undetected product defects 
for a longer period and thereby be harder to track. The solution could be to produce lower batches 
more frequently. 
 
A suggestion of improvement for the case of flow 1 could be to cut down on transports between the 
external processes. This would be enabled through outsourcing. The Varnish Company would be 
responsible for the chain, starting from the tumbling process before the varnishing, to the delivery 
back to Ztift - including inspection and transportation. This would result in fewer transports per year 
and thereby less paperwork and in-house responsibilities. The problems from flow 1 still remain and 
are hidden below the surface of the sea (picture 1). Using the 5 why’s we found that the root of the 
problems are the large stock volume.  This led us to the scenario in flow 3. The flow aims to mirror a 
customer-oriented production, just in time. Comparing to overproduction, just in time production is 
more compatible with prearranged maintenance because of the lower batches. Maintenance for this 
scenario can be arranged to coincide between productions instead of during them. Lower batches also 
benefit the ability to find hidden problems (picture 1). Thus the tact-time is continuous. The smaller 
batches and more production occasion’s lead to a better work load for the employees. The process is 
shorter and the procedure is periodic.  Having a periodic procedure also brings higher flexibility and a 
more even cash flow - for there is no safety stock to bind up capital.  
 
The less capital added to storage could bring more capital to investments instead. No safety stock can 
also be a negative factor because it creates lower delivery reliability. If the short-term prognosis is 
higher than usually there is no storage to deliver from, which also is a risk. To lower those risks 
communication with external parties is crucial, regular and quick prognoses contribute to a good 
foresight. Communication is also very important part in flow 4 because of the outsourcing situation. 
This flow may have less transportation than the previous flow, but compared to the over-production-
case there are more transports per year. Another effect of lower batches is that the price per unit 
increases. Because of this it is important not to forget one of the 14 principles of LEAN production 

Picture 1 – the japanese sea (collected from webb) 
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that implies basing decisions on long-term thinking is better even if they may befall on the cost of 
short-term finances. 
 
The positive impacts of flow 3 are also included in flow 4 with another positive impact of less 
transportation and less in-house responsibilities. Less in-house activities can also be negative because 
with outsourcing comes loss of control between the phases.  
 
Scenario Nuläge Nu15000 Out15000 Nu2500 Out2500  
Lead-time 88,5 120 113,7 20 13,7 days 
Value-added time  7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 hours 
No-value-added-t 81,3 112,8 106,5 12,8 6,5 hours 

 
Material 750 1125 1125 187,5 187,5 sek 
Tumbling 385 385 385 385 385 sek 
Varnish 29500 44250 44250 7375 7375 sek 
Transport 600 400 1000 2400 6000 Sek/year 
       
Transport 12 8 4 48 24 Times/year 
Staff cost - - - - - sek 
Rent - - - - - sek 
Inventory turnover 3 2 2 12 12 Times/year 

 
Sum  31235 46160 46760 10348 13948 Sek 
 
 

  
Diagram 1 Illustrating the relation between lead-time and value adding 
time 

 

 

 

 

 

V/A!
Non!V/A!

  "Process step" Hours 
1 C/O Power Shear 0,1758 
2 C/T Power Shear 0,033 
3 C/O excenter press 0,7133 
4 C/T Excenter press 0,0481 
5 Queue 2,5 
6 Transport 0,25 
7 Queue 10,5 
8 P/T Tumbling 3 
9 Queue 10,5 

10 Transport 0,25 
11 Control 0,0083 
12 Transport 0,25 
13 P/T Varnish 4 
14 Transport 0,25 
15 Control 0,0083 
16 Queue 1,56 
17 Packaging 0,0667 
18 Queue 1,56 
19 Despatch 0,0833 
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6 Conclusion 
As a conclusion the following suggestion is made that the company could strive towards a Just In 
Time production. In order to reach this goal it is also suggested that the company look at the 7+1 
wastes and take appropriate actions towards the different problem areas.  

7 Reflections 
Looking at the lead-time, the ‘2500 pcs outsourcing scenario’ is the best option. It has a lower 
non-value adding time (6,5 h) than the value adding time (7,2 h) – which is desirable for any 
producing company. On the other side, we estimate the price per unit to be almost twice as 
high. This without looking at other overhead costs but only at the material cost. By this we 
can point out that outsourcing probably would be the most expensive alternative. We propose 
that a contract be made with the transport company to lower the cost due to the more frequent 
transport occasions. Another proposition is to outsource the inspections to the tumbling-
company by a mutual agreement to sharpen the guidelines for inspections. Basically this 
would mean that the external companies do an inspection by Ztift’s requirements before the 
goods are sent to the next process step.  
 
At this moment the company is introducing a production system called MPS. The system will 
make it easier to find relevant data to make reality-based calculations. 
For continuous work it would be interesting to learn more about production system planning, 
and also learn how to use common methods to analyse and calculate how to optimise the 
production.  
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9"Annex"
Flow"1"&"2"Overproduction"
House = Ztift, T = Tumbling company, V = Varnish company
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Flow"3"&"4"Just"in"time"production"
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Pic 4 material stock Pic 3 trash bin 

Pic 2 power shear Pic 1 dispatch of the sealing attachment 
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Pic 8 Sheet metal stripes going into the 
Excenter press 

Pic 7 Sheet metal stripes coming into the tool 
of the excenter press 

Pic 6 the support stand to the sheet metal 
stripes 

Pic 5 the tool for making the sealing 
attachment 
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Sealing"attachment"
The!green!stripe!is!the!sealing!and!the!sealing!attachment!is!the!green!small!object!
attached!to!the!baseplate!opposite!from!the!handle.!
!
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Project"notations"

Calculations"VSM"
Power&Shear&cutting&process&

!/! = 3+ 4,55+ 3 = 10,55min = 633!!"# 
C/T = !2!min!för!en!plåt = !120sek 

We chose to clock the cycle time on one metal sheet since Ztift don’t cut less than one sheet 
when making the sealing attachments. 

!/! = 1×9ℎ − 1ℎ − 15!"# = 7ℎ!45!!"# = 25200+ 2700 = 27900!"# 
!/! = 7h!45min!– !0!min! = !7h!45min = !27!900sek 

!"#$%& = 27900
27900 = 100% 

T/K = ! 9ℎ − 1ℎ − 15!"#
( 2500
20!"#$ ∗ 1!ℎ!"#)

= !27900125 = 223,2!!"#! = 3,72!min 

Therefore we produce one sealing attachment every fourth minute. 
 

!"#$"%&'(!!"#$!!"#$ = 223, 2! ∗ 10!000 = 2!232!000!sek! = !620h 

!"#$"%&'!!"#$!!"#$! !"#$ = ! 6207,75 = 80days&
&
Excenter&press&punching&process&

! ! = 25+ 5,8+ 12 = 42,8min = 2568!!"#!
!

! ! = 2,356!"# + 32!"# = 141,4+ 32 !"# = 173,4!!"#!
!

!" = 1 ∗ 9ℎ − 1ℎ − 15min = 7ℎ!45min = 27900!!"#!
!

!" = 7ℎ45min−!2ℎ − 1,5min = 27900− 7200− 90 = 20610!!"#!
!

!"#$%& = !2061027900 = 0,7387 = 73,87!%!

!

!"#$!!"#$ = 9ℎ − 1ℎ − 15!"#
2500

20!!"#$!×1!ℎ!"#
= !27900125 = 223,2 = 3,72!!"#!!

 
Tumbling and varnish process 
 
Tumbling P/T= 3h=10 800 
Left from Ztift on Thursday at 13:30 and came back Tuesday at 13:00 !  
 

2,5h+ 8h+ 8h+ 6h = 24,5ℎ 
 

24,5ℎ
8 = 3,0625!!"#$ 

 
Queue: 3h+1h= 4h – control 2 min = 3h 58 min = 238 min = 0,495 days 
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Control: 2 min  
 
Varnish P/T = 4h 
 
Wednesday at 08:00 the products left for varnish and came back Monday at 13:00 !  
 
7h+8h+8h+6h=!"! = 3,625!!"#$ 

 
Packaging 
 
Packing the products took 4 min 
Queue to ASSA pickup: 1h 

Notes"from"meetings:"calculations"on"propositions"(OBS,"in"Swedish)"
 
Vad kostar det att ha fästena liggandes i lager? 
 

1. Kostar 0,075kr i materialkostnad/enhet  
2. Kostar 385kr att trumla 15000st 

 
 
PIA-lager 15 000 enheter (Scenario 1): 
0,075 * 15 000=1125kr+385=1510kr  
1510/3=503,333*2 = 1006,667+ transporter + sölerier med tid+ lönekostnader =? I PIA- lager. 
Resterande 5000 enheterna d.v.s. värdet 504,333 fortsätter i flödet framåt.  

 
PIA-lager på 10 000 produkter: 
0,075 * 10 000=750+ 385= 1135Kr 
1135/2=567,5 + transport + slöseri med tid+ lönekostnader=? 
 

 
PIA-lager på 5000 produkter: 
0,075 * 5000=375+385= 760 kr  
Får inget lager 
 
 
PIA-lager på 2500 enheter (Scenario 2): 
0,075* 2500=187,5 kr + 385 = 572,5 kr  
Får inget lager 
 
 
(375 kr kostar 5000 enheter i bara materialkostnader.) 
 
Lackning kostar 2,95 kr 
 
Vad det kostar att lacka olika stora volymer(om det inte har något minimum): 
 
2500st= 2500*2,95=7375kr 
5000st=5000*2,95=14750kr  
10000st= 10000*2,95=29500kr   
15000st=15000*2,95=44250 
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Vad färdiglagret kostar beror på hur stor mängd de trumlat. 
 
Ex1: Om vi har trumlat 15 000 men ska lacka 5 000st 
1510/3= 503,333+14750= 15 253,33 kr  
15 253,33/2= 7626,665kr= färdiglager som ligger och väntar på nästa order + kostnader för sölerier. 
 
Ex2: Om vi har trumlat 10 000 men ska lacka 5 000st 
1135Kr /2=567,5kr + 14750= 15 317,5 kr  
15 317,5/2= 7 658,75 kr = färdiglager som ligger och väntar på nästa order + kostnader för sölerier. 
 
Ex3: Om vi har trumlat 2500 och lackat 2500st 
572,5 + 7375= 7 947,5 kr 
Då har vi 0 kr i färdiglager 
 
Billigaste!ordern:!
0,075!*!15!000=1125+385=1510/6=251,666+7375=7626,6667!
!
Dyraste!ordern:!
0,075*2500=187,5!+385=572,5*7375=!7!947,5!
!
Skillnaden:!!
320,8333kr!
!
Skillnaden/år:!!
320,833*12=3849,9996kr!!
!
Enligt!färdiglager:!

Så mycket mer det kostar om året i materialkostnader att producera efter just in time. 
Enligt materialkostnader blir det ca 320 kr dyrare/order att producera efter just-in-time. 
(Måste plussa på PIA-lager) Men vad kostar det inte att hantera PIA och färdiglager? Plats, 
inventering, hantering m.m.?  
Lönekostnaderna blir lägre för personalen tillverkar något som en kund efterfrågar. 
&
Beräkning&av&Inventory&Lead<Time&
Nu!15000:!223,2*15000=3348000sec/60=558000min/60=930h/7,75=!120!days!
!
Out15000:!!
Nuvarande!leadTtid=120!days!
Vi!uppskattar!1,5!h!totalt!för!transport!via!outsourcing.!1,5h/8=0,1875!days!
Total!tid!för!outsourcing!med!P/T=!7,2days!
P/T=!3h(trumling)+4h(lackning)=7h/8=0,875!days!
Tiden!för!transport!i!nuläget=!7,2T0,875=6,325days!!
6,325days=!tid!som!inte!skapar!värde!för!kunden!som!ska!dras!bort!från!LeadTtime!i!
nuläget.!!
!
120!daysT6,325!days=113,675!!
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!
Nu:!2500:!223,2*2500=558000sec/60=9300min/60=!155h/7,75=!20!days!!
!
Out:!2500:!20!daysT6,325!days=13,675!days!
&
Kostnader&för&transport&
!
Uppskattning!av!pris:!nu:200!kr/!order!
! !!!!!!!!!!!!!!!!!Out:500kr!
!
Nuläge:!200*3=600kr!!
Nu15000:!200*2=400kr!
Out15000=500*2=1000kr!
Nu2500:!200*12=2400kr!
Out2500:!500*12=6000kr!
!
!

Övrig kuriosa: 

Ztift!menar!på!att!de!inte!har!tid!att!lägga!på!arbete!som!genererar!förbättringar.!!
Den!tiden!som!de!lägger!på!onödiga!saker!som!t.ex.!att!flytta!på!skrotlådor!ska!gå!åt!till!
förbättringar.!!
!
De!måste!standardisera!outsourcingen,!kan!fungera!likadant!som!ett!abonnemang.!!!
Måste!man!använda!outsourcing?!Kan!man!inte!bara!standardisera!alla!parter.!
!
Scenario! Nuläge! Nu15000! Out15000! Nu2500! Out2500! !
LeadTtime! 88,5! 120! 113,7! 20! 13,7! days!
ValueTadded!time!! 7,2! 7,2! 7,2! 7,2! 7,2! hours!
NoTvalueTaddedTt! 81,3! 112,8! 106,5! 12,8! 6,5! hours!
!
Material! 750! 1125! 1125! 187,5! 187,5! sek!
Tumbling! 385! 385! 385! 385! 385! sek!
Varnish! 29500! 44250! 44250! 7375! 7375! sek!
Transport! 600! 400! 1000! 2400! 6000! Sek/year!
! ! ! ! ! ! !
Transport! 12! 8! 4! 48! 24! Times/year!
Staff!cost! ! ! ! ! ! sek!
Rent! ! ! ! ! ! sek!
Inventory!turnover! 3! 2! 2! 12! 12! Times/year!

!
Sum!! 31235! 46160! 46760! 10348! 13948! Sek!
!
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Notes"from"meetings"(OBS,"in"Swedish)"
!
Uppföljning&möte&2&
!
Produktionsstegen!

1. Råmaterial kommer in (600kg per leverans) 
a. De producerar 10’000 detaljer vid varje produktionstillfälle. 
b.  

2. Gradsaxen 
a. Ställer in bredd 50 mm på displayen 
b. Klipper remsor 
c. Kontroll 

3. Externpress (Pepparkaksdeg – allt i samma steg) 
a. Klipper ut profil 
b. Bockar 
c. Stansar 2 hål 

i. Får ut 130 st från en remsa 
ii. Material per bit ca 30g – effektiv användning ca 10g (Kan det vara en 

intressant infallsvinkel att räkna på hur kostnadseffektiv produktionen är med 
avseende på material-/återvinningskostnad?) Material DC01121 

d. Kontroll (ca var 4:e remsa) 
4. Trumling hos Legoplåt – betalade per trumling tar 10’000 st/gång 
5. Tillbaka till Ztift för kontroll 
6. 5000 läggs på Ztifts komponentlager 
7. 5000 st iväg på lackning (Sprut och bränn) (För dyrt att göra alla på samma gång? Varför inte 

2500? Förebyggande? Kommer ytterligare en order om ca 3 veckor) 
8. Tillbaka till Ztift från S&B – Kontroll av färg 
9. Paketering 
10. 2500 skickas till kund (2500 läggs i Komponentlager) 
11.  
12.  

!
Ur!kundens!perspektiv!(Köper!låssmederna!från!ASSA!eller!direkt!ifrån!Ztift?)!är!
leveranstiden!4!veckor!T!eftersom!det!är!en!simpel!komponent.!
!
De!får!i!snitt!order!på!29000!komponenter!per!år!med!3!veckors!mellanrum.!
!
Uppföljning&möte&3&
Moment!1:!Ställa!in!verktyg!till!externpressen!
Total!tid:25!min!!
!

1. Ta ner verktyget från hyllan. Ett verktygsskåp stod i vägen, var tvungen att flytta på. Använde 
en hiss för att ta ner verktyget. Måste mäta verktyget innan man föser över på pressen. 
Eftersom verktyget ställs in för hand.  

2. Ställa in luftreglatorn, den ska man egentligen inte behöva ställa in varje gång men vill inte att 
den ska stå och pysa. Ca 15 sec för att hämta stege.  

3. Flytta slaglängd. På nya maskiner ställs det in automatiskt. Men en ny maskin kostar ca 0,5 
miljoner.  Måste nu hissa upp förhand 

4. Mäta igen. 
5. Ställa in verktyget med ”block” (ställverktyg) 
6. Det var bra att de hade ett mobilt remställ  

!
Moment!2:!Ta!fram!råmaterial!!
Total!tid:!3!min!



	 115		
	

	
	 	

!
1. Flyttade på truck som stod i vägen. 
2. Tog ny truck flyttade ner 2 pallar med material som stod på varandra. Körde till 

avlastningsplats, körde sedan tillbaka översta pallen. 

!
Moment!3:!Ställa!in!gradsax!
Total!tid:!4,55!min!
!

1. Ställer in program, 2 min  
2. Klipper en remsa, 16 sec 
3. Kontrollerar toleransen på remsan med skjutmått, 47 sec 
4. Ändra inställningarna, 50 sec 
5. Klipper ny remsa, 20 sec  
6. Kontrollmäter igen, 20 sec 

!
Moment!4:!Ställ!in!externpress!till!remsorna!!
Total!tid:!5,8!min!
!

1. Gick mellan gradsax och externpress, 15 sec 
2. Ställ in mobil remställ 
3. Ställ in stans med remsa 
4. Provstansa, 3 sec 
5. Ställ om stans, 15 sec 
6. Provstansa igen, ca 30 sec 
7. Spill på ca 13 st.  
8. Plocka upp plomberingshäften som ramlat på marken och släng, 1,5 min 
9. Ställ dit låna, hade ingen inne vid maskinen som de brukar utan var tvungen att gå och hämta, 

1,5 min 
 

Moment!5:!Klippa!remsor!i!gradsaxen!
Tid/plåt:!ca!2!minT!omställningstid!
!

1. Klippa 1 plåt: 19 st, 2 min. Med lägga upp råmaterial och slänga skräp  
2. Ska vi dra av för omställningstid? 
3. Behöver totalt ca 80 remsor, hade klippt 55 med sparremsor.  
4. 50-60mm spill på varje plåt 

!
Moment!6:!Stansa!
Räkna!ut!medelvärde!på!värde!under!!
!
1. De remsorna som vi tog tiden på att stansa var, 2,44; 2,22; 2,41; min 
2. Omställningstiden mellan remsorna som vi klockade var; 38;26;32 sec. I omställningstiden ingick 

att tömma lilla behållaren med material från de utstansade hålen, slänga ”pepparkaksdegen” samt 
sätt i e ny remsa.  

3. Ett oplanerat stopp var att byta olja, 1,50 min. Uppskattades behövdes fyllas på var tredje vecka.  
4. Luftkompressorn kunde skötas automatiskt men då sköt den med regelbunden tid och om ett 

fäste fastnade blev det komplicerat.  
5.  Måste gå med magnet och plocka upp alla festen 

!
Moment!7:!Plocka!ner!verktyget!!
Total!tid:!15!min?!
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!
Potentiella&förbättringsförslag&som&ska&undersökas&&
!
Moment!1:!Ställa!in!verktyg!till!externpress!

1. Att arbetarna har ett skuttmått 
2. Har andra industrier på sin luftregulator på hela tiden? 
3. Att ha alla komponenter i lager efter trumling och skicka på lackning vid kundbehov, för att 

binda mindre kapital i lager? 
4. Ha en press som kan ställa in slaglängd själv. 
5. Måste pressen bredvid stå så nära? Då den göra att verktyget måste ställas in snett pga. annars 

går den 2m metallremsan emot pressen.  
6. Var inte prydligt sorterat i lådorna med ”blocken” tog tid att leta efter rätt block.  
7. Kan vi utnyttja takhöjden på ett bättre vis? Hyllorna gick inte hela vägen upp. 
8. Bättre mobila arbetsbänkar?  
9. De hade skräp på mobila vagnar, ej 5S. 
10. Ha mer ordning bland alla verktygen som användes för att ställa in pressen.  

 

Moment!2:!Ta!fram!råmaterial!
1. Att utnyttja alla lagerplatser i hyllan på lagerplats för råmaterial (fanns plats) så slipper två 

pallar ligga ovanpå varandra.  
 

Moment!3:!Ställa!in!gradsax!
 

1. Personalen har ett skjutmått på sig  
 

!
Moment!4:!Ställ!in!externpress!till!remsorna!!

1. Vad är det som påverkar om det finns en låda eller ej? Kan personen som tog den sista ställa 
dit en ny? 

!
Moment!6:!Stansa!

1. Ha högre lufttryck så utövaren inte behöver ”skaka ut” fäste. 
2. De säger att verktyget måste slipas mellan var 10 000 komponent. De skriver de i kommentar i 

”ordern” tar ca 2h. Kan det bli ett oväntat stopp för nästa person som ska använda verktyget. 
D.v.s. informationen går ej fram.  

3.  Tjänar de på att överlappa gradsaxen och stansningen? 
4. Går mellan, sax och stans, tar inte remsor samtidigt. 
5. Om flera arbetare kan utföra samma arbete, byta arbetsuppgift efter halva dagen så att inte 

alla behöver göra samma uppgift. Känns inte agronomiskt bra.  
6. Verktyg för att kunna mata in sista biten material och få mindre spill?  
7. Behöver flytta skräpcontainern mellan sax och stans. Ha två stycken eller tar det för mycket 

plats? 
8. Specialtillverka ett slags av stänkskydd, eller ”rör” som leder mellan utmatning och låda 

!
Frågor!Hampus!svarade!på:!

3. Aston Carlsson AB 
4. Volym/år. 2015:1300kg; 2014:1800kr; 2013:1000kg 
5. Volym/lev: 500-600kg 
6. Ofta:2-3gg/år 
7. Fick den 21/9 
8. Går åt 100kg till fäste  
9. Kostar 0,075kr i materialkostnad/fäste  
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10. Tid mellan maskin och lego minde än 24h 
11. Tid mellan trumling och få tillbaka mindre än 24h 
12. Kostar 385kr att trumla 15000st 
13. Kontroll går snabbt 
14. Lackning 2950kr/7000-5000st 
15. Bokar transport via M4 
16. ASSA har ca 1 vecka ledtid  
17. Ztift till ASSA har 4 veckor leveranstid 
18. Godsmottagningen på ASSA är seg så stift har som tumregel att lev 1-2 dag före. Blir fel i 

ASSAs omdöme om Ztift annars 
19. ASSA har +- 3 dagar  
20. Ztift får order 1/månad 
21. Ztift levererar 1/ månad 
22. Det händer att Aston Carlsson frågar Ztift hur deras produktion ser ut. (prognos) 
23. Maskin- muntligt 
24. Legoplåt AB- muntligt och elektroniskt 
25. Sprut och bränn industri lack- muntligt och elektroniskt 
26. ASSAs verktyg deras stans 

Uppföljning&möte&4&
Information!från!möte!3!som!inte!framkom!då:!

1. De var tvungna att slipa verktyget igår under processen tog 2h. 
2. Det gick åt spillremsor eftersom de var för tjockt klippta i gradsaxen. Han kunde hållit plåten 

lite snett. 
!
Saker!de!gjorde!innan!vi!tog!tid:!
!

1. Plocka upp bitar 
2. Plocka upp skräp  
3. Slängde överblivet material, helt fungerande remsor. Hade klippt för många 

!
Moment!8:!Rivning!!
Total!tid:!12!min!
!

1. Kör bort skrotvagnen, 45sec 
2. Plockar undan verktyg 
3. Tar nr order 
4. Rensar maskinen från fäste  
5. Verktyg hiss 
6. Flytta skräp igen 
7. Stege till luftreglatorn 
8. Hämta truck till att ta bort fästen 
9. Plocka upp fästen igen, med sopborste. 
10. Oljeduk i vägen 
11. Flytta tillbaka skåp 
12. Flytta över fäste till 2 lådor 
13. Flytta ihop lådor inför frakt med maskin. 

!
Förbättringsförslag!

1. Ha bättre kontroll av maskinen före och efter. Göra slipningen av verktyget då så man 
undviker onödig uppstart och ruvningstid. 

2. Kan man undkomma att klippa remsorna för tjocka  
3. Räkan ut hur många remsor som behöver klippas  
4. Ni kanske vet detta, men då ligger problemet kanske i att motivera folk till att göra det. 

Utbildning  
Tar!nog!längre!tid!än!10!min!att!plocka!ihop!fäste!då!de!plockar!dem!vid!flera!tillfällen.!
!
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Uppföljning&möte&5&
!
Väsentligt!sätt!att!tänka!
Rent!praktiskt!att!kunna!styra!produktion!
Grundläggande!planering,!upprätta!planeringsverktyg!i!affärssystem?!
5!dagar!från!beställning!till!kund!
!
Gradsax&
!
Räkna!ut!remsor!innan!process!start!
Om!man!tappar!pall!med!material,!hur!gör!man?!
Överproduktion,!!
Vad!får!man!ut!av!en!plåt?!Effekten!av!ställtid,!trumlingskostnad,!lackning!
Scenario:!”Handla!upp!trumling!till!lackning”!T!outsourcing!
Lackning!2,95kr/fäste!!
Lackning!+!transport,!trumling!+!transport!ställt!emot!att!de!höjer!priset!på!(lackning!+!
trumling)!
!
Volymen!är!inte!optimal!(väntetid!i!excenterpress!till!efterkommande!produktion)!
!
Ta!tillvara!på!kompetens!–!göra!låda!(icke!värdehöjande!tid)!10T15%!utanför!lådan,!inte!
bara!räkna!utan.!Få!ett!exakt!värde!på!hur!många!som!pressas.!(vill!slippa!väga!innan!
lager!)!T!Tratt,!låda!och!våg!i!samma!steg!
!
Utbildning,!kartlägga!i!MPS,!daglig!styrning!(hur!ska!de!jobba?),!problem!och!lösning,!
varje!process!tar!ansvar!för!sitt!resultat,!stanna!upp,!analysera!och!handla.!
!
Varje!person!motsvarar!20!%!av!arbetsstyrkan.!
!
Uppföljning&möte&6&
&
Vad&kostar&det&att&köpa&in&en&egen&trumma?&
!
Varför!Ztift!sänker!styckpriset!på!plomberingsfästena!genom!att!trumla!många!
samtidigt!kan!vara!oviktigt!om!det!kostar!företaget!att!ha!produkterna!i!lager.!
!
Enligt!Legoplåt!AB!kostar!deras!trumma!ca!350!000kr!och!den!tar!en!volym!på!800L.!
Den!har!en!livslängd!på!ca!15T20år!om!trumman!hanteras!väl!och!packningar!m.m.!byts!
ut!vid!behov.!Legoplåt!uppskattade!också!att!det!inte!fanns!någon!stor!
andrahandsmarknad!då!trummorna!utsätts!för!stort!slitage.!!
!
Antar!vi!att!15!000!plomberingsfästen!=!800!L,!eftersom!Ztift!max!kan!köra!15!000!
enheter!åt!gången.!!
Volymen!för!en!enhet:!800/15000=!0,05333!!
Volymen!för!2500!enheter:!0,05333*!25000=!133,333!
!
Alltså!behöver!Ztift!en!trumma!på!minst!134!L!för!att!kunna!trumma!en!order.!!
!
Vi!har!inte!hittat!några!trummor!med!snarlik!volymstorlek.!!
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Bilaga	2:	Flödesbeskrivning	av	instruktioner	till	första	utkast	av	förbättringstavlan.	Utformad	
av	(Mathilda	Arvidsson,	2016).		
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Bilaga	3:		Instruktioner	till	medarbetare	och	Produktionsansvarig	av	implementerat	första	
utkast	av	förbättringstavla.	(Utformat	av	Andréa	Norberg,	2016).	
	

 
 

Instruktioner	–	Förbättringstavla	

Steg	1:	Hitta	förslag	
	
Vad?	Hitta	problem	och	skriv	dem	på	förbättringstavlan	
	
Var?	”Förslag”	
	
När?	Dagligen	
	
Vem?	Alla	i	produktionslokal	1	
	
Hur?	Problem	och	förbättringsmöjligheter	som	dagligen	hittas	av	medarbetarna	skrivs	
omedelbart	in	på	en	post-it	under	”förslag”.	

Steg	2:	Förbättringsmöte	
	
Vad?	Kategorisera	förbättringsförslag	
	
Var?	”Insats/effekt-diagram”	
	
När?	Under	veckovisa	förbättringsmöten	
	
Vem?	Alla	med	ledning	av	Produktionsansvarig	
	
Hur?	Under	det	veckovisa	förbättringsmötet	som	hålls	vid	förbättringstavlan	tas	hittade		
problem	från	”förslag”	upp	av	ansvarig	(Produktionsansvarig).		Tillsammans	avgörs	om	
förbättringsförslagen	på	post-it	under	”förslag”	kräver	en	stor	eller	liten	resursinsats	samt	
om	de	genererar	en	liten	eller	stor	effekt.	

Steg	3:	Förbättringsmöte	
	
Vad?	Välja	ut	förbättringsförslag	att	arbeta	med	
	
Var?	”Pågående	åtgärder”		
	
När?	Under	veckovisa	förbättringsmöten	
	
Vem?	Alla	med	ledning	av	Produktionsansvarig	
	
Hur?	Produktionsansvarig	väljer	ut	de	förbättringsförslag	som	ska	arbetas	med	i	nuläget.	
Dessa	förbättringsförslag	översätts	till	åtgärder	och	skrivs	manuellt	in	med	White	board-
penna	under	”Pågående	åtgärder”.	Med	ledning	av	Produktionsansvarig	beslutas	
tillsammans	vem	som	ska	ansvara	för	att	åtgärden	genomförs.	Ansvarigs	initialer	skrivs	in	
under	rubriken	”Ansvarig”.	Tillsammans	avgörs	ett	datum	för	när	åtgärden	planeras	vara	
genomförd	som	skrivs	in	under	rubriken	”beräknat	klart	till”.	
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Steg	4:	Förbättringsmöte	
	
Vad?	Välja	ut	förbättringsförslag	att	pausa	
	
Var?	”Pausat”	
	
När?	Under	veckovisa	förbättringsmöten	
	
Vem?	Alla	med	ledning	av	Produktionsansvarig	
	
Hur?	Produktionsansvarig	väljer	ut	de	förbättringsförslag	som	tidigare	placerats	i	
”Insats/effekt-diagram”	som	ska	pausas,	dessa	post-it	flyttas	till	rubriken	”Pausat”.	
Anledningen	till	att	förslag	pausas	kan	vara	att	de	för	tillfället	inte	är	möjliga	att	genomföra	
men	tas	i	åtanke.	En	annan	anledning	kan	vara	att	vissa	förbättringsförslag	är	större	och	
behövs	analyseras	och	arbetas	med	på	längre	sikt.		

Steg	5:	Förbättringsmöte	
	
Vad?	Välja	ut	förbättringsförslag	där	man	väntar	på	beslut	
	
Var?	”Väntar	beslut”	
	
När?	Under	veckovisa	förbättringsmöten	
	
Vem?	Alla	med	ledning	av	Produktionsansvarig	
	
Hur?	Produktionsansvarig	väljer	ut	de	förbättringsförslag	som	tidigare	placerats	i	
”Insats/effekt-diagram”	som	ska	flyttas	till	”väntar	beslut”	eftersom	ett	förslag	för	tillfället	
inte	kan	genomföras	av	medarbetarna	innan	man	fått	svar	från	extern	part.		T.ex.	att	man	
väntar	på	svar	från	en	hantverkare	som	ska	genomföra	en	reparation	av	en	maskin.		

Steg	6:	Förbättringsmöte	
	
Vad?	Stämma	av	status	av	pågående	åtgärder	
	
Var?	”Pågående	åtgärder”	
	
När?	Under	veckovisa	förbättringsmöten	
	
Vem?	Alla	med	ledning	av	Produktionsansvarig	
	
Hur?	Produktionsansvarig	ställer	en	rad	frågor	till	ansvarig	för	en	förbättring,	t.ex.	hur	
arbetet	går,	om	man	följer	tidsplanen,	har	eventuella	problem	uppstått?	Behövs	mer	
resurser	avsättas?	Under	rubriken	”tid	%	“	fyller	Produktionsansvarig	i	om	ansvarig	för	
förbättringen	klarat	av	25	%	(första	rutan	ifylld),	50	%	(första	och	andra	rutan	ifylld),	75	%	
(första,	andra	och	tredje	rutan	ifylld),	eller	100	%	(samtliga	rutor	ifyllda)	av	förbättringen.	
När	en	förbättring	är	klar	flyttas	den	av	Produktionsansvarig	ner	till	rutan	”Uppföljning”	
samt	suddas	ut	från	”pågående	åtgärder.		
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Steg	7:	Förbättringsmöte	
	
Vad?	Uppföljning	av	avklarade	åtgärder	
	
Var?	”Uppföljning”	
	
När?	Under	veckovisa	förbättringsmöten	
	
Vem?	Alla	med	ledning	av	Produktionsansvarig	
	
Hur?	Produktionsansvarig	ställer	en	rad	frågor	till	ansvarig	för	en	förbättring,	t.ex.	hur	
arbetet	fungerar	efter	genomförd	förbättring,	har	eventuella	nya	problem	uppstått?	Behövs	
problemet	förbättras	ytterligare	eller	kan	det	avslutas?	
	
Behöver	man	arbeta	vidare	med	förbättringsförslaget	översätts	det	till	en	åtgärd	och	flyttas	
till	”förslag”.	Om	man	anser	att	den	genomförda	förbättringen	fungerar	felfritt	så	noteras	
det	av	Produktionsansvarig	som	inför	det	i	dokumentet	med	”genomförda	aktiviteter”	som	
sätts	upp	på	tavlan	inom	kort.	Under	kategorin	”genomförda	aktiviteter”	summeras	
samtliga	genomförda	förbättringar	kortfattat	av	Produktionsansvarig.	Tanken	med	denna	
standardisering	är	att	kunna	återkoppla	om	liknande	problem	uppstår	igen.	Man	kan	då	kika	
på	hur	man	löst	problemet	tidigare.			
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Instruktioner	-	förslag	produktionslokal	2	

Steg	1:	Hitta	förslag	i	produktionslokal	2	
	
Vad?	Skriva	upp	hittade	problem	från	produktionslokal	2	
	
Var?	Plastficka	markerad	med	”Förslag”	i	produktionslokal	2	
	
När?	Dagligen	
	
Vem?	Alla	i	produktionslokal	2		
	
Hur?	Problem	och	förbättringsmöjligheter	som	dagligen	hittas	av	medarbetarna	i	
produktionslokal	2	skrivs	omedelbart	in	på	en	post-it	och	läggs	i	en	plastficka,	”förslag”.	

Steg	2:	Förslag	till	förbättringstavla	
	
Vad?	Ta	med	hittade	problem	från	produktionslokal	2	till	förbättringstavlan	
	
Var?	”Förslag”	
	
När?	Veckovisa	förbättringsmötet	
	
Vem?	Ansvarig	från	produktionslokal	2		
	
Hur?	Förbättringsmöjligheter	som	hittats	av	medarbetarna	i	produktionslokal	2	tas	med	till	
förbättringstavlan	i	produktionslokal	1	och	sätts	upp	under	rubriken	”förslag”.		
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Instruktioner	–	Produktionsansvarig,	förbättringstavla	

Steg	1:	Hitta	förslag	
	
Vad?	Hitta	problem	och	skriv	dem	på	förbättringstavlan	
	
Var?	”Förslag”	
	
När?	Dagligen	
	
Vem?	Alla	i	produktionslokal	1	
	
Hur?	Problem	och	förbättringsmöjligheter	som	dagligen	hittas	av	medarbetarna	skrivs	
omedelbart	in	på	en	post-it	under	”förslag”.	
	
Produktionsansvarig	roll:	Se	till	att	problem/förslag	skrivs	ner	genom	att	ställa	frågor	till	
medarbetarna.	T.ex.	Har	du	hittat	något	problem?	Observera	om	medarbetarna	själva	
skriver	upp	problem/förslag	på	förbättringstavlan.		
	

1. Om	de	skrivit	upp	problemen/förslag,	bekräfta	att	du	sett	att	de	skrivit	upp	ett	
problem	genom	ord.	T.ex.	Jag	såg	att	du	lyft	problemet	med	bockmaskinen	på	tavlan,	
toppen!	

2. Skriver	de	inte	upp	problem/förslag	på	tavlan	behöver	du	påminna	dem	att	skriva	
upp	hittade	problem/förslag	när	de	hittas.	T.ex.	Det	här	borde	vi	förbättra,	skriv	upp	
det	på	tavlan	så	tar	vi	upp	det	på	förbättringsmötet.	

Steg	2:	Förbättringsmöte	

	
Vad?	Kategorisera	förbättringsförslag	
	
Var?	”Insats/effekt-diagram”	
	
När?	Under	veckovisa	förbättringsmöten	
	
Vem?	Alla	med	ledning	av	Produktionsansvarig	
	
Hur?	Under	det	veckovisa	förbättringsmötet	som	hålls	vid	förbättringstavlan	tas	hittade		
problem	från	”förslag”	upp	av	ansvarig	(Produktionsansvarig).		Tillsammans	avgörs	om	
förbättringsförslagen	på	post-it	under	”förslag”	kräver	en	stor	eller	liten	resursinsats	samt	
om	de	genererar	en	liten	eller	stor	effekt.	
	
Produktionsansvarig	roll:	leda	kategoriseringen	av	problem	i	”Insats/effekt-diagram”.	
Tillsammans	med	medarbetarna	kategoriseras	hittade	problem/förslag	som	skrivits	på	post-
it	under	rutan	”förslag”.	Problem/förslag	översätts	först	om	möjligt	till	åtgärder	dvs.	en	
konkret	lösning	på	problemet/förslaget.	Därefter	kategoriseras	de	efter	hur	stor	insats	
(resurser,	t.ex.	pengar	&	tid)	som	krävs	för	att	genomföra	förbättringen	samt	hur	stor	effekt	
det	får	för	medarbetarna	(direkt)	och	Ztift	(indirekt).		
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Stor	insats:	Krävs	många	timmar	eller	kostar	mycket	att	genomföra.	Denna	typ	av	
problem/förslag	kräver	ofta	förarbete	och	placeras	därför	tillsvidare	under	”pausat”.		
	
Produktionsansvarig	arbetar	vidare	med	att	analysera	denna	typ	av	större	problem/förslag	
och	sätter	ev.	ihop	förbättringsgrupper	där	tid	avsätts	att	genomföra	förslaget.	(Mer	info	om	
detta	kommer).		
	
Liten	insats:	Problem/förslag	som	är	enkla	att	genomföra,	går	relativt	snabbt	och	kostar	inte	
allt	för	mycket.		
	
Stor	effekt:	Resultatet	av	lösningen/förbättringen	på	problemet	har	stor	effekt	på	
medarbetarna	och/eller	verksamheten.	T.ex.	byggnation	av	ett	lunchrum	à	medarbetarna	
slipper	trängas	och	får	en	bättre	arbetsmiljö.		
	
Liten	effekt:	Resultatet	av	lösningen/förbättringen	på	problemet	har	liten	effekt	på	
medarbetarna	och/eller	verksamheten.		

Steg	3:	Förbättringsmöte	
	
Vad?	Välja	ut	förbättringsförslag	att	arbeta	med	
	
Var?	”Pågående	åtgärder”		
	
När?	Under	veckovisa	förbättringsmöten	
	
Vem?	Alla	med	ledning	av	Produktionsansvarig	
	
Hur?	Produktionsansvarig	väljer	ut	de	förbättringsförslag	som	ska	arbetas	med	i	nuläget.	
Dessa	förbättringsförslag	översätts	till	åtgärder	och	skrivs	manuellt	in	med	White	board-
penna	under	”Pågående	åtgärder”.	Med	ledning	av	Produktionsansvarig	beslutas	
tillsammans	vem	som	ska	ansvara	för	att	åtgärden	genomförs.	Ansvarigs	initialer	skrivs	in	
under	rubriken	”Ansvarig”.	Tillsammans	avgörs	ett	datum	för	när	åtgärden	planeras	vara	
genomförd	som	skrivs	in	under	rubriken	”beräknat	klart	till”.	
	
Produktionsansvarig	roll:	De	förbättringsförslag	som	ska	arbetas	med	i	nuläget	väljs	av	
Produktionsansvarig	ut	från	”Insats/effekt-diagram”	innan	förbättringsmötets	start.	Under	
mötet	skrivs	dessa	ner	på	tavlan	under	”Pågående	åtgärder”	vid	behov	(när	tomma	rader	
finns).	Nästa	del	är	att	tillsammans	besluta	vem	som	ska	ansvara	för	att	åtgärden	genomförs.	
Ansvarigs	initialer	skrivs	in	under	rubriken	”Ansvarig”.	Tillsammans	avgörs	ett	datum	(som	är	
rimligt	dvs.	inte	för	kort	eller	lång	tid	att	genomföra	uppgiften)	för	när	åtgärden	planeras	
vara	genomförd	som	skrivs	in	under	rubriken	”beräknat	klart	till”.	

Steg	4:	Förbättringsmöte	
	
Vad?	Välja	ut	förbättringsförslag	att	pausa	
	
Var?	”Pausat”	
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När?	Under	veckovisa	förbättringsmöten	
	
Vem?	Alla	med	ledning	av	Produktionsansvarig	
	
Hur?	Produktionsansvarig	väljer	ut	de	förbättringsförslag	som	tidigare	placerats	i	
”Insats/effekt-diagram”	som	ska	pausas,	dessa	post-it	flyttas	till	rubriken	”Pausat”.	
Anledningen	till	att	förslag	pausas	kan	vara	att	de	för	tillfället	inte	är	möjliga	att	genomföra	
men	tas	i	åtanke.	En	annan	anledning	kan	vara	att	vissa	förbättringsförslag	är	större	och	
behövs	analyseras	och	arbetas	med	på	längre	sikt.		
	
Produktionsansvarig	roll:	De	förbättringsförslag	som	tidigare	placerats	i	”Insats/effekt-
diagram”	som	ska	pausas	flyttas	till	rubriken	”Pausat”.	Anledningen	till	att	förslag	pausas	
kan	vara	att	de	för	tillfället	inte	är	möjliga	att	genomföra	men	tas	i	åtanke.	En	annan	
anledning	kan	vara	att	vissa	förbättringsförslag	är	större	och	behövs	analyseras	och	arbetas	
med	på	längre	sikt.	(Ytterligare	instruktioner	för	hur	denna	typ	av	problem/förslag	arbetas	
med	kommer	senare).	

Steg	5:	Förbättringsmöte	
	
Vad?	Välja	ut	förbättringsförslag	där	man	väntar	på	beslut	
	
Var?	”Väntar	beslut”	
	
När?	Under	veckovisa	förbättringsmöten	
	
Vem?	Alla	med	ledning	av	Produktionsansvarig	
	
Hur?	Produktionsansvarig	väljer	ut	de	förbättringsförslag	som	tidigare	placerats	i	
”Insats/effekt-diagram”	som	ska	flyttas	till	”väntar	beslut”	eftersom	ett	förslag	för	tillfället	
inte	kan	genomföras	av	medarbetarna	innan	man	fått	svar	från	extern	part.		T.ex.	att	man	
väntar	på	svar	från	en	hantverkare	som	ska	genomföra	en	reparation	av	en	maskin.		
	
Produktionsansvarig	roll:	De	förbättringsförslag	som	vid	förra	mötet	placerats	i	
”Insats/effekt-diagram”	som	för	tillfället	inte	kan	genomföras	innan	ett	beslut	tagits	t.ex.	
från	VD	eller	beslut	gällande	offert	från	företag	ska	flyttas	till	”väntar	beslut”.	Viktigt	att	
arbetet	med	dessa	förslag	fortlöper	innan/efter	förbättringsmöte	och	endast	status	återges	
på	förbättringsmöte.	
	
De	förslag	där	beslut	tagits	flyttas	till	”Insats/effekt-diagram”	eller	”pågående	åtgärder”	
beroende	på	om	det	ska	arbetas	med	i	nuläget	(pågående	åtgärder)	eller	kategoriseras	
(Insats/effekt-diagram).	

Steg	6:	Förbättringsmöte	
	
Vad?	Stämma	av	status	av	pågående	åtgärder	
	
Var?	”Pågående	åtgärder”	
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När?	Under	veckovisa	förbättringsmöten	
	
Vem?	Alla	med	ledning	av	Produktionsansvarig	
	
Hur?	Produktionsansvarig	ställer	en	rad	frågor	till	ansvarig	för	en	förbättring,	t.ex.	hur	
arbetet	går,	om	man	följer	tidsplanen,	har	eventuella	problem	uppstått?	Behövs	mer	
resurser	avsättas?	Under	rubriken	”tid	%	“	fyller	Produktionsansvarig	i	om	ansvarig	för	
förbättringen	klarat	av	25	%	(första	rutan	ifylld),	50	%	(första	och	andra	rutan	ifylld),	75	%	
(första,	andra	och	tredje	rutan	ifylld),	eller	100	%	(samtliga	rutor	ifyllda)	av	förbättringen.	
När	en	förbättring	är	klar	flyttas	den	av	Produktionsansvarig	ner	till	rutan	”Uppföljning”	
samt	suddas	ut	från	”pågående	åtgärder.		
	
Produktionsansvarig	roll:	Ställa	coachande	frågor	till	ansvarig	för	problem/förbättring.	T.ex.	

• Hur	går	arbetet?		
• Följer	ansvarig	tidsplanen	för	förbättringen?	Är	25,	50,	75	eller	100	%	av	uppgiften	

avklarad?	
• Behövs	tid	avsättas	till	genomförande	av	förbättringen?	
• Behöver	ansvarig	hjälp	av	någon	för	att	kunna	slutföra?	
• Behövs	beräknat	slutdatum	flyttas	fram?		
• Har	problem	uppstått?	Finns	lösning	eller	ska	den	tas	fram?	
• Finns	material	för	att	kunna	genomföra	förbättring?	

	
Dessa	frågor	kan	fyllas	på	och	ändras	allt	efter.	Den	enda	regeln	är	att	du	ställer	de	frågor	
som	du	tycker	behövs	för	att	få	koll	på	hur	arbetet	med	utvalda	åtgärder	fortlöper.		

Steg	7:	Förbättringsmöte	
	
Vad?	Uppföljning	av	avklarade	åtgärder	
	
Var?	”Uppföljning”	
	
När?	Under	veckovisa	förbättringsmöten	
	
Vem?	Alla	med	ledning	av	Produktionsansvarig	
	
Hur?	Produktionsansvarig	ställer	en	rad	frågor	till	ansvarig	för	en	förbättring,	t.ex.	hur	
arbetet	fungerar	efter	genomförd	förbättring,	har	eventuella	nya	problem	uppstått?	Behövs	
problemet	förbättras	ytterligare	eller	kan	det	avslutas?	
	
Produktionsansvarig	roll:	Ställa	coachande	frågor	till	ansvarig	för	problem/förbättring.	T.ex.	

• Har	vi	löst	problemet/	genomfört	förbättringen?	
• Har	nya	problem	uppstått?	
• Behövs	problemet	förbättras	ytterligare	eller	kan	det	avslutas?	
• Har	ansvarig	idé	på	hur	förbättringen	kan	göras?	
• Ska	vi	nöja	oss	med	resultatet	och	avsluta	förbättringen,	”genomförda	aktiviteter”?	
• Ska	vi	arbeta	vidare	med	förbättringen	och	återinföra	den	under	”förslag”?	
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Samma	gäller	här,	du	ställer	de	frågor	du	behöver	för	att	kontrollera	om	ett	
problem/förbättring	är	klar	eller	behövs	arbetas	vidare	med.		

	
Om	arbeta	vidare	med	problem/förslag:	
Behöver	man	arbeta	vidare	med	förbättringsförslaget	översätts	det	till	en	åtgärd	och	flyttas	
till	”förslag”.		
	
Om	avsluta	förslag:		
Om	man	anser	att	den	genomförda	förbättringen	fungerar	felfritt	så	noteras	det	av	
Produktionsansvarig	som	inför	det	i	dokumentet	med	”genomförda	aktiviteter”	som	sätts	
upp	på	tavlan	inom	kort.	Under	kategorin	”genomförda	aktiviteter”	summeras	samtliga	
genomförda	förbättringar	i	ett	dataskrivet	dokument	kortfattat	av	Produktionsansvarig.	
Tanken	med	denna	standardisering	är	att	kunna	återkoppla	om	liknande	problem	uppstår	
igen.	Man	kan	då	kika	på	hur	man	löst	problemet	tidigare.			
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Instruktioner	–	Produktionsansvarig,	förslag	produktionslokal	2	

Steg	1:	Hitta	förslag	
	
Vad?	Skriva	upp	hittade	problem	från	produktionslokal	2	
	
Var?	Plastficka	markerad	med	”Förslag”	i	produktionslokal	2	
	
När?	Dagligen	
	
Vem?	Alla	i	produktionslokal	2		
	
Hur?	Problem	och	förbättringsmöjligheter	som	dagligen	hittas	av	medarbetarna	i	
produktionslokal	2	skrivs	omedelbart	in	på	en	post-it	och	läggs	i	en	plastficka,	märkt	med	
”förslag”.	
	
Produktionsansvarig	roll:	Se	till	att	problem/förslag	skrivs	ner	genom	att	ställa	frågor	till	
medarbetarna.	T.ex.	Har	du	hittat	något	problem?	Observera	om	medarbetarna	själva	
skriver	upp	problem/förslag	på	post-it	som	läggs	i	plastfickan	märkt	”förslag”.		
	

1. Om	de	skrivit	upp	problemen/förslag,	bekräfta	att	du	sett	att	de	skrivit	upp	ett	
problem	genom	ord.	T.ex.	Jag	såg	att	du	lyft	problemet	med	bockmaskinen	på	en	
post-it,	toppen!	

2. Skriver	de	inte	upp	problem/förslag	på	en	post-it	behöver	du	påminna	dem	att	skriva	
upp	hittade	problem/förslag	när	de	hittas.	T.ex.	Det	här	borde	vi	förbättra,	skriv	upp	
det	på	en	post-it	så	tar	vi	upp	det	på	nästa	förbättringsmöte.	

Steg	2:	Förslag	till	förbättringstavla	
	
Vad?	Ta	med	hittade	problem	från	produktionslokal	2	till	förbättringstavlan	
	
Var?	”Förslag”	
	
När?	Veckovisa	förbättringsmötet	
	
Vem?	Ansvarig	från	produktionslokal	2		
	
Hur?	Förbättringsmöjligheter	som	hittats	av	medarbetarna	i	produktionslokal	2	tas	med	till	
förbättringstavlan	i	produktionslokal	1	och	sätts	upp	under	rubriken	”förslag”.		
	
Produktionsansvarig	roll:	Om	ifyllda	post-it	från	plastfickan	sats	upp	under	”förslag”	
bekräfta	kort	i	ord	t.ex.	Toppen	att	förslagen	förts	fram!	Om	förslagen	inte	medtagits	till	
förbättringstavlan	på	förbättringsmötet,	påminn	ansvarig	att	hämta	och	ta	med	i	tid	till	nästa	
möte.		
	
	
	
	


