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Abstrakt 

Se och synas är ett examensarbete i informationsdesign med inriktning mot 
textdesign. Syftet med detta arbete är att synliggöra förbättringsarbeten på 
företag med lean-produktion. Examensarbetet ingår i ett större 
forskningsprojekt, Integrering av innovationsorienterat arbete i lean-
produktionssystem, ett samarbete mellan forskare på Mälardalens högskola och 
olika fallföretag där Eskilstuna ElektronikPartner AB är en av dessa företag. 
Arbetet strävar efter att ta fram ett designförslag som ska få målgruppen att 
tänka på förbättringar genom att synliggöra förbättringsarbeten. Målet är att få 
målgruppen att se och synas, det vill säga se förbättringar och visa upp 
förbättringsarbeten genom att synas. 

Under inhämtningen av empirin från observationer, intervjuer och fokusgrupp 
visade det sig att målgruppen genomför många förbättringar som inte 
synliggörs och att de önskade mer företagsinformation. Inläsningen av teorier 
och litteratur kring kognitiv psykologi, stilmarkörer i text, riktlinjer för lättläst 
text och principer för layout och grafisk form gav mig kunskap om hur 
information kan utformas på digitala storbildsskärmar. Text och grafik måste 
vara tydligt utformade. Genom stilmarkörer i språket, lättskrivna texter och 
hierarkier i grafisk form görs informationen läslig och lätt att förstå. 

Utifrån empiri och teori har ett gestaltningsförslag tagits fram som synliggör 
förbättringsarbeten på företag med lean-produktion. Gestaltningen utgår från 
målgruppens åsikter och består av ett handlingsmönster där förbättringsarbetet 
synliggörs både muntligt och skriftligt. Gestaltningen består också av en fysisk 
artefakt där information kring förbättringsarbeten visas på digitala 
storbildsskärmar. 
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Abstract 

To see and be seen is a thesis in information design with emphasis on text 
design. The aim of this thesis is to visualiz improvement in companies with 
lean production. This thesis is a part of a reseach about embedding innovation-
oriented work within lean-production systems. This reseach i based on 
cooperations between reseachers at Mälardalens högskola and different 
business cases. On of these business cases is Eskilstuna ElektronikPartner AB. 
This theses aims to develop a designproposal that will get the target group to 
consider improvements by visualizing improvements. The goal is to get the 
target group to see and be seen , that is to see improvement and demonstrate 
improvement by appearing. 

From the result of empirical data gathered from observations, interviews and 
focusgroups has shown that the target group implements many improvements 
that are not made visible and that they wanted more company information. The 
conclusion of theories about cognitive psychology, style markers in text, 
guidelines for readable text and principles of layout and graphic design, gave 
me knowledge of how information can be designed in digital large screens. 
Text and graphic design must be clear. Through style markers in text, easily 
written texts and hierarchies in graphical form, information can be made legible 
and easy to understand. 

Based on the empirical work and the theories a design proposal has been 
developed that visualiz improvements in companies with lean production. The 
design is based on the opinions of the target group and consists of a pattern of 
behavior where improvement efforts are made visible both orally and in 
writing. The design also consists of a physical artifact, where information about 
the improvement is shown on digital large screens. 
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1. Inledning 

Här ges introduktion och bakgrund till mitt examensarbete. Jag redogör 
för problembeskrivning, studiens syfte samt frågeställning. Här redogörs 
även för avgränsningar som gjorts samt forskningsetiska aspekter. 

1.1 Bakgrund 
 

I dag arbetar många stora tillverkningsföretag som Volvo, Scania och 
AstraZeneca, utifrån principer för lean-produktion, en arbetsmodell vars syfte 
är att öka effektiviteten av företagets produktion. Lean är ett pågående arbete 
och företag blir aldrig klara med att arbeta mot en mer Lean produktion. Jeffrey 
K. Liker är professor i industriteknik vid Universitetet i Michigan. I sin bok The 
Toyota Way (2004) redogör han för 14 grundläggande ledningsprinciper för alla 
företag som vill tillämpa metoden Lean framgångsrikt. ”The Toyota Way” är ett 
system som är utformat för att ge de verktyg för människor att ständigt förbättra 
sitt arbete. Likers principer bygger på två nyckelområden: kontinuerliga 
förbättringar och respekt för människor (Liker 2004). Jag ser en koppling till 
min studie i tre av dessa principer.  

Princip 6 handlar om vikten att skapa standardiserade arbetssätt som sedan ska 
ligga till grund för företagets ständiga förbättringar och personalens delaktighet 
i förbättringsarbeten. De anställda ska betrakta standardiseringar som det bästa 
sättet att göra något på just nu, men att det alltid går att göra det bättre (Liker 
2004 s. 141). 

Princip 10 innebär att företaget ska se till att utveckla människor och team som 
sedan följer företagets filosofi. Företaget ska värna om sina anställda genom att 
lyssna på dem och låta dem ta del i företagets processer. I gengäld får de 
engagerade och motiverade medarbetare som bidrar till att utveckla både 
företaget och sig själva (Liker 2004 s. 191). Princip 10 innebär också att det är 
företagets anställda, som jobbar närmast produktionen, eftersom de har bäst 
kunskap om hur problem kan lösas. Ansvaret och förtroende ligger på 
arbetsgrupperna och teamledaren ska bara finnas där för att stötta teamet, inte 
styra dem (Liker 2004 s. 186).   
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Princip 14 innebär strävan efter att skapa en lärande organisation genom att 
ständigt reflektera och förbättra. Toyota använder det japanska ordet kaizen, 
vilket betyder förbättringar. Det innebär de handlingar som syftar till ständigt 
förbättringsarbete som involverar både företagets ledning och de anställda 
(Liker 2004 s. 237). För att ett företag med lean-produktion ska kunna möta den 
konkurrens som finns på marknaden i dag, måste det vara ett lärande företag. 
Detta innebär att företaget inte bara ska kunna ta till sig ny teknisk kunskap, 
utan även, genom ständiga förbättringar, kunna generera nya färdigheter inom 
företagets produktionsprocesser (Liker 2004 s. 236).  

Eskilstuna ElektronikPartner AB (EEPAB) är ett företag som producerar 
kretskort. De är cirka femtio anställda och företaget ansvarar för hela 
produktionskedjan från leverantör till kund och det ställs höga krav på bland 
annat produktionseffektivitet och kvalité på produkterna. Produktionen är 
uppdelad i två avdelningar: en maskinell- och en manuell produktion. Dessa 
sitter i skilda rum. 

EEPAB jobbar enligt lean-principer och är medvetna om vikten av ständigt 
pågående förbättringsarbeten, därför vill de uppmuntra och synliggöra 
förbättringsarbeten som görs bland de anställda. Med förbättringar menas såväl 
förslag till förbättringar som avslutade förbättringsarbeten som visat resultat. 
Att tydliggöra förbättringsarbeten på företag anser jag faller inom ramarna för 
intern kommunikation. Med intern kommunikation menas de anställdas 
formella och informella kommunikation internt i organisationer och företag 
(Heide et al. 2012 s. 63). 

Examensarbetet ingår som en del i det pågående forskningsprojektet, 
Integrering av innovationsorienterat arbete i lean-produktion, ett samarbete 
mellan forskare på Mälardalens högskola och olika fallföretag, där EEPAB är 
ett av dem. Under forskningens gång har det framkommit önskemål från både 
ledningen och medarbetarna på EEPAB, att få ökad synlighet av pågående 
förbättrings- och utvecklingsarbeten. Därför fick jag i uppdrag att synliggöra 
förbättringsarbeten på företaget. Jag har valt att använda mina kunskaper inom 
kognitiv psykologi, stilistik, lättlästa texter och formgivning som verktyg för att 
utföra uppdraget.  

Enligt intervju med produktionschef och produktionstekniker på EEPAB (se 
bilaga 5), vill företaget genomföra nya idéer kring intern kommunikation 
genom att exempelvis införa digitala storbildsskärmar i rummet där den 
manuella produktionsavdelningen sitter. Syftet med skärmarna är att förmedla 
information, men det exakta innehållet har ännu inte bestämts. 
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1.2 Målgrupp 
 

Med målgrupp menar jag den grupp av människor som jag vill nå med min 
kommunikation (Larsson 2008 s. 144), i det har fallet gestaltningen som ska 
synliggöra förbättringsarbeten. Studiens primära målgrupp är montörer på den 
manuella produktionsavdelningen. Målgruppen består av tjugoen personer, män 
och kvinnor i åldrarna tjugotvå till femtiofem år. Sjutton personer har svenska 
som första språk och fyra personer har svenska som andra språk.  

De flesta har jobbat länge på företaget, omkring fem till tio år. Enligt intervju 
med produktionschefen på EEPAB (se bilaga 5) är både omsättningen av 
anställda samt sjukskrivningarna låga, vilket kan tyda på att montörerna trivs på 
sitt arbetsplats.  

Målgruppen är indelade i fyra produktionsgrupper på arbetsplatsen: röd, grön, 
blå och svart grupp. Montörerna kan utföra alla moment i den manuella 
monteringen, men i dag är det vanligast att varje grupp utför ett och samma 
arbetsmoment. På så sätt blir grupperna specialiserade på en viss typ av 
montering. Enligt produktionschefen ska synliggörandet av företagets 
förbättringsarbeten vara anpassat efter montörernas åsikter. Därför har 
utgångspunkten i mitt arbete varit att utgå från montörernas perspektiv. 

Studiens sekundära målgrupp är övriga anställda på företaget samt personer 
som besöker EEPAB och får ta dela av gestaltningen.  

1.3 Problembeskrivning och syfte 
 

Vid intervju med EEPAB:s produktionschef (se bilaga 5) har företaget i dag 
inget system där förbättringar synliggörs för montörerna på den manuella 
produktionsavdelningen. Mitt examensarbete är, som tidigare nämnts, en del av 
ett forskningsprojekt där EEPAB är ett av fallföretagen. På EEPAB framkom 
att företaget vill synliggöra förbättringsarbeten. Målet med en ökad synlighet är 
att ge montörerna ett erkännande för sitt arbete och bidra till en ökad motivation 
att kontinuerligt genomföra förbättrings- och utvecklingsarbeten.  

I dag görs förbättringsarbeten ofta i det tysta då den enskilda montören inte 
berättar om sina förbättringar för övriga medarbetare, utan bara implementerar 
förbättringarna i arbetsgången. Kunskaper som kan vara användbara för övriga 
produktionsgrupper på den manuella avdelningen når inte ut. 
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Syftet med denna studie är att öka medvetenheten hos montörerna kring 
förbättringsarbeten genom att synliggöra förbättringar utifrån montörernas 
åsikter kring vad som är en förbättring på arbetsplatsen och hur den kan 
synliggöras.  

1.4 Mål 
 

Målet med min gestaltning är att få montörerna att tänka på förbättringar och 
både se och synas. Med det menar jag att gestaltningen ska kommunicera 
information och göra montörerna medvetna om och se förbättringar som kan 
göras i produktionsprocessen, samtidigt som deras förbättringsarbeten syns för 
andra i produktionen. Kommunikationen ska ses som en process, där den 
formar och förändrar uppfattningar om hur företaget fungerar (Heide et al. 2012 
s. 182). Gestaltningen ska också bidra till en effektivare arbetsprocess och i 
slutändan också positivt påverka företagets utveckling mot en mer Lean 
produktion.  

1.5 Frågeställningar 
 

Examensarbetets huvudfråga är: Hur kan förbättringsarbeten synliggöras 
utifrån målgruppens åsikter på företag som jobbar utifrån principer kring lean-
produktion?  

Utifrån huvudfrågan ställs följande underfrågor: 

 

• Hur skapas en plattform för kommunikation, från vilken man 
kan synliggöra förbättringsarbeten? 

• Vilken textstil passar för information på digital storbildsskärm 
och hur skapas den stilen? 

• Vilka principer kring grafisk form och layout kan användas vid 
formgivning på digital storbildsskärm för att uppnå läslighet? 
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1.6 Avgränsningar 
 

Denna studie avser inte att ta fram och utforma ett fullständigt 
förbättringssystem för EEPAB, utan fokuserar endast på att synliggöra 
förbättringsarbeten genom en gestaltning utifrån målgruppens åsikter.  

Utifrån insamlad empiri och teorier kommer jag att skapa en plattform för 
kommunikation, från vilken förbättringsarbeten på EEPAB kan synliggöras 
med hjälp av en gestaltning. Men jag kommer inte att titta på utfall och 
spridningen av denna information. 

Uppdraget och dess gestaltning omfattar endast montörer som jobbar på den 
manuella produktionsavdelningen, inte montörer på den maskinella 
avdelningen. Denna avgränsning gjordes av produktionschefen på EEPAB. 

I gestaltningen begränsar jag mig till att titta på hur man genom kognitiv 
psykologi, stilmarkörer i text, riktlinjer kring lättläst och principer kring layout 
och grafisk formgivning kan synliggöra förbättringsarbeten på digital 
storbildsskärm.  

1.7 Företagets visuella profil 
 

Den bild som ett företag väljer att förmedla till omvärlden kallas profil. När ett 
företag översätter sina mål, visioner och centrala värden till ett visuellt språk så 
kallas det för visuell profil (Bergström 2012 s. 270). Ett företags visuella profil 
kan vara utformningen av allt från visitkort till webbsajter. Reglerna för den 
praktiska användningen samlas i en grafisk manual. EEPAB har samlat sin 
visuella profil i en manual som de kallar Varumärkesmanual. Den innehåller 
regler och riktlinjer för former, färger och format för produktion av tryckt 
material och andra visuella presentationer inom EEPAB. Manualen innehåller 
också information om företaget och dess varumärke (Varumärkesmanual för 
EEPAB 2015).  

1.8 Forskningsetiska aspekter 
 

Forskningsetik innefattar frågor om relationen mellan forskning och etik, om 
etiska krav på forskaren och på forskningens inriktning och utförande 
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(Gustafsson et al. 2011 s. 16). Forskningsetiken kan begränsas till i huvudsak 
etiska frågor som berör dem som medverkar i forskningen och hur de får 
behandlas, det vill säga försökspersoner och informanter. Det handlar om att 
skydda dessa personer från skador eller kränkningar när de medverkar i 
forskningen (Gustafsson et al. 2011 s. 16).  

För att ta hänsyn till de forskningsetiska aspekterna när det gäller skydd av 
intervjupersoner och deltagare, har jag använt mig av samtyckesformulär (se 
bilaga 1) där jag informerar om vad studien syftar till och hur den insamlade 
informationen ska behandlas. Dokumentation i form av anteckningar har 
sammanställts och använts i rapporten. Inspelningar har gjorts om deltagarna 
gett sitt medgivande. Personnamn förekommer inte i rapporten.  

Jag informerar också om att insamlad data är konfidentiell, vilket innebär skydd 
mot att obehöriga tar del av materialet (Gustafsson et al. 2011 s. 67). Man bör 
notera när det gäller fokusgrupp som metod, att trots att moderatorn garanterar 
från sin sida att känslig information inte släpps ut, finns det en risk att någon av 
de övriga deltagarna i fokusgruppen sprider känslig information (Wibeck 2010 
s. 140). Jag hoppas att deltagarna i den fokusgrupp som jag höll i är goda 
vänner och inte för vidare känslig information om varandra. 
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2. Teori 

Här redogörs för de teorier som ligger till grund för min gestaltning. Jag 
har tittat på teorier kring kognitiv psykologi, stilistik kring text, riktlinjer 
för lättläst text samt principer kring formgivning och layout. Slutligen 
görs också en källkritisk granskning. 

2.1 Kognitiv psykologi 
 

Kognitiv psykologi är studier av hur hjärnan bearbetar information. Det handlar 
om hur vi tar in information från vår omvärld och hur vi finner mening i 
informationen (Groome et al. 2010 s. 27).  Kognition innehåller olika typer av 
informationsbearbetning som äger rum på olika stadier. Vi tar först in 
information med hjälp av våra sinnen via syn, lukt, hörsel eller känsel. Det 
kallas för perception och är de medvetna och omedvetna processer som 
förvandlar sinnesintryck till information. Vi kan exempelvis använda tidigare 
erfarenheter för att förstå den nya informationen (Groome et al. 2010 s. 28). 

2.1.1 Gestaltlagar 
Enligt gestaltningspsykologin försöker människans hjärna sätta samman intryck 
från omvärlden till begripliga helheter eller gestalter utifrån vår förmåga att se 
former och mönster. Det mänskliga ögat och hjärnan har lättare att läsa av en 
bild där olika element eller figurer bildar tolkningsbara helheter (Bergström 
2012 s. 200-201). Utifrån denna förmåga har gestaltpsykologerna tagit fram ett 
antal gestaltlagar som hjälper oss att förstå denna gruppering av sinnesintryck. 
Två av dessa lagar, relevanta för denna studie är: 

Närhetslagen, där objekt som ligger nära varandra uppfattas som en grupp. 

Likhetslagen, där objekt som liknar varandra i antingen färg eller form, även 
om de ligger nära andra objekt, uppfattas som en grupp (Groome et al. 2010 s. 
52). 

2.1.2 Visuell perception 
Våra ögon tar in synintryck via ögats lins som uppfattar ljus och kontraster. 
Synintrycket faller på receptorer längst bak i ögat. Det finns två olika 
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receptorer: tappar och stavar. Tapparna uppfattar ljus och stavarna kontraster. 
Via dessa miljoner receptorer skickas information till hjärnan. På näthinnan 
sitter fovean, ögats detaljcentrerade seende (Ware 2008 s. 5). Vi kan bara se 
tydliga visuella detaljer precis i mitten av vårt synfält. I utkanterna av vårt 
synfält, cirka en armlängds avstånd, kan vi bara vagt uppfatta att någon står 
bredvid oss (Ware 2012 s. 52). För att kunna uppfatta mer information måste 
ögat röra på sig, denna ögonrörelse kallas saccader och är något som vi gör 
omedvetet (Ware 2008 s. 7). Människan har med andra ord en selektiv visuell 
uppmärksamhet som kan liknas vid en strålkastare som sveper över våra inre 
bilder av hur vi upplever världen omkring oss. Ljusstrålen kan fokusera på 
specifika områden och förstärker då upplevelsen. Det område där strålkastarna 
lyser starkast är det vi ser och lägger märke till (Groome et al. 2010 s. 114). 

2.2 Texten 

2.2.1 Stilistik 
Ämnet som behandlar språklig stil kallas stilistik. En av frågorna som stilistiken 
försöker klargöra är bland annat vad i språket som bidrar till en given stil som 
exempelvis vardagssamtal, akademiska föreläsningar, romaner eller 
instruktionstexter (Lagerholm 2008 s. 10). En av dessa faktorer är så kallade 
stilmarkörer. Stilmarkörer är konstruktioner i språket som bidrar till en stilistisk 
egenskap. Stilmarkörer finns på bland annat lexikal nivå, i ordklasser och 
syntax (Lagerholm 2008 s. 90-143). Jag har tittat närmare på stilmarkörer som 
stilnivå, pronomen och rytm, då de har betydelse för denna studie.  

Stilmarkörer på lexikal nivå handlar om hela ordet, om ordets stilnivå och vilka 
egenskaper som frekvenser av olika ordklasser kan skapa (Lagerholm 2008 s. 
90-91). Stilnivå handlar om textens olika grad av formalitet. Texten kan vara 
allt från vardaglig och talspråklig till formell och högtidlig (Lagerholm 2008 s. 
37). En texts stilnivå skapas genom ordval. Ord som har liknande betydelse 
som exempelvis tjänstgöra och knega ger texten olika stilnivå. Ordet tjänstgöra 
ger en formel stilnivå medan uttrycket knega ger en vardaglig och talspråklig 
stilnivå på texten (Lagerholm 2008 s. 38). 

En annan stilmarkör som är relevant för denna studie, hamnar inom ordklasser 
och är pronomen. Med första persons pronomen jag, vi, min, vår, mig och oss 
anges tydligt sändarens närvaro och sändarens närhet till mottagaren. Sändaren 
markerar också ett personligt förhållande till innehållet (Lagerholm 2008 s. 
112-113). 
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Slutligen har jag också tittat på språkets rytm som stilmarkör. Textens rytm är 
något som kan upplevas som exempelvis jämn eller ojämn, melodisk eller 
enformig. Lagerholm menar (2008 s. 75) att det handlar om att skapa en smidig 
läsrytm i alla skrivna sammanhang. Korta meningar gör texten hackig och 
osmidig att läsa, men det innebär inte att korta meningar alltid är ett dåligt val. 
En god rytm skapas genom att variera korta och långa meningar på ett 
genomtänkt sätt (Lagerholm 2008 s. 75). 

2.2.2 Lättlästa texter 
Innehållet i ett informationsmaterial bör vara så lättillgängligt som möjligt för 
mottagaren (Pettersson 2003 s. 285), vilket innebär att mottagaren lätt ska 
kunna ta till sig och förstå informationen, utifrån text, bild och form. För att 
kunna göra texter tillgängliga för alla, vare sig man är bra eller dåligt på att 
läsa, kan texter vara utformad enligt riktlinjer för lättläst. 

Det finns inga regler för hur man skriver lättlästa texter, men det finns teorier 
som bygger på tidigare forskning, så kallade riktlinjer. I dess riktlinjer står att 
lättläst text ska innehålla endast det som är viktigast för läsaren. Texten ska 
bestå av enklare och vardagligare ord och är oftast kortare än vanlig text, men 
inte alltid. Texten ska också vara konkret och direkt skriven (Falk 2003 s. 9-
12).  

Lättlästa texter vänder sig framför allt till dyslektiker och utvecklingsstörda 
personer, men också till barn och ungdomar samt invandrare som inte lärt sig så 
bra svenska än. Lättlästa texter gör också samhället tillgängligt för den som har 
ett funktionshinder som påverkar förmågan att läsa (Falk 2003 s. 7-8). 

Lättlästa texter är ett omdiskuterat begrepp då forskning ifrågasätter om lättlästa 
texter verkligen är det bästa för personer med nedsatt läsförmåga. Enligt resultat 
av forskning utförd av professor och docent Monica Reichenberg, visade det sig 
att personer med funktionshinder som påverkar förmågan att läsa, hade lättare 
att förstå en text utformad efter riktlinjer för lättlästa texter, jämfört med en 
originaltext skriven för läsare utan funktionshinder som påverkar läsförmågan. 
Men Reichenberg konstaterar också att skillnaden i läsförståelse inte var så stor 
och det kunde tyda på att testpersonerna upplevde lättlästa texter som för 
barnsliga och det resulterade i att de tappade intresse för texten (Reichenberg 
2013).  
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2.3 Grafisk formgivning 

2.3.1 Format och marginaler 
När man formger spelar formatet stor roll för dess utformning. Designens 
funktion styr också valet av format. En stor affisch kräver stort format medan 
ett kvitto ett litet. Stortavlor i livlig stadsmiljö kräver stor text och bild för att 
synas och uppmärksammas (Bergström 2012 s. 225). Ytorna är stora men det är 
också avståndet. De som ska läsa på tavlorna står ofta långt ifrån och då måste 
informationen vara tydlig (Bergström 2012 s. 65). 

Satsyta är det utrymme som upptas av bild och text. Flera faktorer spelar in vid 
placering av satsytan på formatet. Hur mycket text ska in, hur många bilder? 
Ska det vara luftigt eller kompakt? Här är det viktigt med marginaler. 
Marginaler sammanför text och bild och skapar enheter. Dessa ska vara tydliga 
i sin storlek och större än andra ljusrum på sidan (Bergström 2012 s. 226). 
Marginaler kan också betraktas som luft, det vill säga tomma ytor i en layout. 
Luft är ett grafiskt element och fungerar som ramar och linjer. Den förstärker 
och lyfter fram. Luften kan betraktas som en ofärgad vit ram. Med luft omkring 
en bild eller rubrik förefaller de större, och får större uppmärksamhet (Ingemark 
1990 s. 89, 101). 

2.3.2 Layout och komposition  
Enligt Marcus Gärde handlar layout om att kunna komponera de olika 
beståndsdelarna färger, former, bilder och typografi till en harmonisk och 
kommunicerbar helhet (Gärde 2010 s. 226). Gärde menar också att de viktigaste 
reglerna inom kompositionslära är de som handlar om hierarki, rytm och 
harmoni (Gärde 2010 s. 227). Hur framträdande elementen ska vara beror på 
vilken betydelse de har för budskapet, vilken målgruppen är och i vilken miljö 
designen befinner sig i (Carter et al. 2007 s. 62). 

Intressant för mitt arbete är främst hierarki. Hierarki kan delas upp i storlek, 
form, färg och placering och handlar om ögats förmåga att bearbeta information 
och dela upp ämnen i undergrupper (Gärde 2010 s. 227). För denna studie har 
storlek och placering varit mest relevant.  

Det största föremålet i en komposition tar mest uppmärksamhet. Ögat förstår att 
det som är störst är viktigaste. På så sätt skapas hierarki genom storlek. Gärde 
menar att anledningen till att vi har större benägenhet att uppmärksamma 
föremål placerat i övre vänstra hörnet i en layout, har att göra med vår läsvana. 
Vi läser från övre vänster hörn till det högra hörnet. Det visar att hierarki även 
kan skapas genom placering (Gärde 2010 s. 228-231).  
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2.4 Källkritik 
 

Källkritik innebär att man värderar och bedömer olika källors tillförlitlighet 
utifrån bland annat källans ålder, vem som skrivit boken eller artikeln och om 
källan är en avskrift eller referat från en annan källa (Thurén 2013 s. 7-8). 

Jag har använt mig av litteratur som ingår i vår utbildning informationsdesign 
och har varit källkritisk till detta då flera böcker är närmare tio år gamla och 
ofta är sammanställningar av tidigare forskning. Men jag anser ändå att denna 
litteratur är tillförlitlig då författaren/författarna är kända och kunniga inom sitt 
område. I många fall är de även docenter och professorer.   

Handböcker har även används som källor där problematiken handlar om att 
informationen i böckerna baseras på andrahandskällor. Ta exempelvis Effektiv 
visuell kommunikation av Bo Bergström. Detta är en handbok om hur man 
skapar visuell kommunikation. Boken innehåller inte författarens egen 
forskning men är till stor del baserad på forskningslitteratur. Anledningen till 
att jag trots detta refererat till Bergströms bok är att författaren är en erkänd 
expert på ämnet visuell kommunikation och har både utbildning och mångårig 
erfarenhet.  

Litteratur och forskningsartiklar om forskningsmetoder har använts som stöd 
för min empiri. När det gäller boken Benchmarking – en praktisk handbok är 
jag medveten om att den är nästan tjugo år gammal. Boken berör en metod för 
empirisk insamling av data. Metoden är fortfarande aktuell och har inte 
förändrats nämnvärt de senaste åren. Därför anser jag att denna litteratur är 
tillförlitlig. 
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3. Metod och tillämpning 

Avsnittet beskriver de metoder som används för att samla in empirisk 
kunskap: deltagarobservation, intervjuer, fokusgrupp, tester och 
omvärldsanalys. Här redogörs även för metodernas tillämpning samt 
urval och metodkritik. 

3.1 Deltagarobservation  
 

För att få en tydligare uppfattning om hur monteringen av kretskort går till och 
vilka problem som kan uppstå, valde jag att göra en deltagarobservation, som 
kan definieras på följande sätt:  

Participant observation is a way to collect data in a relatively unstructured 
manner in naturalistic settings by ethnographers who observe and/or take part in 
the common and uncommon activities of the people being studied (Dewalt & 
Dewalt 2011 s. 260). 

Tillämpningen gick till så att jag även tittade på den maskinella avdelningen då 
jag ville få en helhetsbild över produktionen. Jag gjorde en öppen observation, 
vilket innebär att deltagarna i undersökningen visste om och accepterade att de 
blev observerade (Holme & Solvang 2012 s. 111). Jag följde med montörer 
som visade och förklarade hur monteringen går till från början till slut.  

3.2 Kvalitativ intervju  
 

Kvalitativ intervju är en krävande metod. Den som intervjuar måste vara öppen, 
uppmärksam och ha förmåga att sätta sig in i hur den intervjuade upplever sin 
situation (Holme & Solvang 2012 s. 105). Men kvalitativa intervjuer ger också 
stor flexibilitet då intervjun liknar ett vanligt samtal. Här utövas minimal 
styrning av undersökningspersonerna. Forskaren ger endast de tematiska 
ramarna (Holme & Solvang 2012 s. 99). 

Då jag behövde specifik information om nuvarande förbättringsarbeten på 
EEPAB och även få veta mer om planerna kring de digitala storbildsskärmarna, 
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tillämpade jag metoden kvalitativ intervju med produktionschef samt 
produktionstekniker på EEPAB.  

3.3 Fokusgrupp  
 

En fokusgrupp är en forskningsmetod som, genom diskussioner mellan 
deltagarna om ett specifikt ämne, samlar in data för forskningssyfte (Wibeck 
2010 s. 25). En fokusgrupp ger möjlighet för forskaren att få en fördjupad 
förståelse om varför saker är som de är. Deltagarna delar med sig av sina tankar 
och genererar nya idéer i ett socialt sammanhang (Wibeck 2010 s. 149-150). 
Metoden används bland annat för att studera deltagarnas åsikter, attityder och 
uppfattningar om ett särskilt ämne.  

För att få fördjupad kunskap i montörernas uppfattningar kring förbättringar 
och förbättringsarbeten och hur de vill uppmärksamma dem, höll jag i en 
fokusgrupp. Tillämpningen gick ut på att jag hade specifika frågor som jag ville 
ha svar på därför valde jag att ha en strukturerad fokusgrupp, vilket innebär att 
jag som moderator påverkade frågorna och kunde försöka påverka 
gruppdynamiken (Wibeck 2010 s. 57).  

3.4 Tester av gestaltningen  
 

Enligt Baer & Vacarra bör man göra utprovningar av sin design för att inte 
riskera att designa enbart för sig själv och inte för den tänkta målgruppen (Baer 
& Vacarra 2008 s. 76). Innan jag påbörjade utformningen av min gestaltning 
gjorde jag ett test för att bestämma mig för vilket gestaltningsförslag jag skulle 
jobba vidare med. Jag presenterade mina idéer för målgruppen med hjälp av 
enkla skisser och fick respons på dem. 

Efter ett par veckors fortsatt designarbete av utvalt gestaltningsförslag, gjorde 
jag ett användartest. Syftet med ett användartest var att se om målgruppen 
kunde förstå och använda gestaltningen på det sätt som jag tänkt mig (Baer & 
Vacarra 2008 s. 87).  
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3.5 Omvärldsanalys 
 

För att få en inblick i hur andra företag tänker vad gäller förbättringsarbeten och 
hur de synliggörs, gjorde jag en omvärldsanalys. Omvärldsanalys innebär att 
man försöker skapa sig en föreställning om hur omvärlden ser ut och hur den 
kommer att se ut (Larsson 2008 s. 98). En omvärldsanalys kan gälla 
marknadsförändringar, kommande trender eller hur långt konkurrenterna har 
kommit (Palm 2006 s. 47).  

Den tillämpning som jag använde har likheter med benchmarking, som är ett 
förbättringsverktyg där man jämför med andra företag som är de bästa inom sitt 
område i syfte att få en förebild att följa (Andersen & Pettersen 1997 s. 11-13). 
Jag var inte ute efter att hitta det bästa sättet att synliggöra förbättringsarbeten, 
utan ville endast bilda mig en uppfattning om hur förbättringsarbeten kan se ut 
och hur de kan synliggöras. Detta gjorde jag med hjälp av kvalitativa intervjuer 
med personal ansvarig för förbättringsarbeten och intern kommunikation.  

3.6 Urval 
 

Urvalet av deltagare till fokusgruppen, koncepttestet och användartestet gjordes 
av produktionschefen på EEPAB, då jag saknade kännedom om vilka personer 
som kunde delta i undersökningen. Dels kände jag inte personerna och dels 
visste jag inte om de kunde/fick gå ifrån de dagliga arbetsuppgifterna för att 
delta. Men jag hade bestämda önskemål. När det gällde fokusgruppen ville jag 
helst ha en person från varje produktionsgrupp och inte fler än fem deltagare. 
För att få en dynamisk grupp bad jag också om personer med olika inställningar 
till förbättringsarbeten – både positiv och negativ attityd.  

När jag gjorde mitt test av gestaltningsförslagen ville jag inte ha samma 
deltagare som i fokusgruppen, eftersom jag ansåg att det fanns det risk att 
testpersonerna skulle ha en förförståelse av gestaltningsförslaget på grund av 
det samtal vi haft tidigare i fokusgruppen. Av samma anledning hade jag inte 
heller samma personer i användartestet som i fokusgruppen och testet av 
gestaltningsförslagen. Jag ville veta vad andra personer ur samma målgrupp 
tyckte om min design. 

När det gäller val av företag till omvärldsanalysen handlade det om 
bekvämlighetsval. Jag hade blivit tipsad om att ta kontakt med 
kommunikationsutvecklaren på Mälarenergi och dessutom har jag träffat denna 
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person under en tidigare kurs i utbildningen. Anledningen till att jag tog kontakt 
med underhållsteknikern på Volvo handlade också om att jag blivit tipsad och 
att personen även jobbar som forskare på Mälardalens högskola.  

3.7 Metodkritik 

3.7.1 Observation och intervju 
Deltagarobservation, intervju och fokusgrupp är alla kvalitativa 
forskningsmetoder där forskaren kommer nära informanterna. Dessa metoder 
medför flera risker. När det gäller deltagarobservationer är det viktigt att vara 
medveten om risken att bli en del av det som observeras (Holme & Solvang 
2012 s. 115). Men när det gäller denna studie anser jag att det problemet inte 
uppstod, då jag inte deltog aktivt i den produktionsprocess som jag iakttog, utan 
endast var åskådare. Kvalitativa intervjuer ställer etiska krav på den som 
intervjuar, då risken att komma in på privata områden är stor (Holme & 
Solvang 2012, s. 111). Genom att hålla sig till sina intervjufrågor kan man 
undvika att komma ifrån intervjuns fokusområde.  

3.7.2 Fokusgrupp 
Nackdelen med en strukturerad fokusgrupp är att moderatorns föreställningar 
och förförståelse kan sprida sig till gruppmedlemmarna och påverka deltagarnas 
åsikter (Wibeck 2010 s. 57). Moderatorns roll kan bli dominant och på så sätt 
styra samtalet. Genom att utarbeta en intervjuguide går det att minska risken för 
dominans (Wibeck 2010 s. 152). 

Dominanta personer i deltagargruppen kan ta över samtalet. Om det inträffar är 
det moderatorns roll att se till att alla deltagare får komma till tals (Wibeck 
2010 s. 30). 

Deltagarna i den fokusgrupp som jag höll i var en homogen grupp utifrån 
perspektivet att de jobbar på samma avdelning och har samma arbetsuppgifter. 
Detta är en fördel då de känner varandra, men utgör också en risk då de kan 
tycka för lika i frågor och inte lär sig av varandras skilda åsikter (Wibeck 2010 
s. 64).  
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4. Empiri och analys 

Detta avsnitt innehåller resultaten från den insamlade empirin samt 
analys av empirin. Jag presenterar även hur jag kom fram till mitt 
slutliga gestaltningsförslag genom urval och utprovning. 

4.1 Deltagarobservation 

4.1.1 Empiri 
Syftet med deltagarobservationen var att få en inblick i hur monteringen av 
kretskorten går till. Produktionen av kretskorten är uppdelad i två 
monteringsfaser: en maskinell- och en manuell. Jag observerade en montör från 
varje avdelning. Som tidigare nämnts tittade jag på hela monteringsprocessen, 
även den maskinella produktionen, för att få en helhetsuppfattning. 

Monteringen börjar i maskinhallen där kretskortens ytmontering görs med hjälp 
av maskiner. Komponenterna plockas ihop från olika lager. Maskinen riggas 
med komponenterna och kretskortet går sedan igenom maskinen där 
komponenterna sätts fast. Godkända kretskort går vidare till den manuella 
produktionen där olika handmontage görs. Komponenterna löds fast för hand 
eller maskinellt. Man avslutar med lackning av kortet som görs i en robot eller 
för hand. Sedan paketeras kretskortet i en kartong, redo för leverans till kund. 
Om montörerna hittar fel på kretskorten måste de åtgärda felet manuellt.  

Arbetsuppgifterna varierar mellan produktionsgrupperna. Det beror på hur 
ordern ser ut och vad som är mest effektivt. Alla montörer ska kunna utföra alla 
moment.  

4.1.2 Analys 
Det största problemet i produktionen är tidsslöseri på grund av två faktorer. 
EEPAB:s lager är utspritt över hela produktionsavdelningen, vilket gör att 
montörerna förlorar tid då de måste plocka komponenter från många olika 
hyllor på avdelningen. På grund av brist i sorteringen upplever montörerna 
också att det ibland är svårt att hitta rätt komponenter. Det uppstår ibland 
missförstånd mellan den maskinella- och den manuella 
produktionsavdelningen. Detta på grund av att montörerna inte är tillräckligt 
insatta i varandras arbetsuppgifter.  
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4.2 Kvalitativ intervju 

4.2.1 Empiri  
Vid intervju med EEPAB:s produktionschef frågade jag hur företagets 
förbättringsarbete ser ut i dag. Då framkom att företaget inte synliggör 
förbättringsarbeten just nu men att det från ledningens sida finns en önskan om 
att göra det, i syfte att öka medvetenheten kring förbättringsarbeten hos 
montörerna.  

EEPAB planerar att sätta upp digitala storbildsskärmar på den manuella 
produktionsavdelningen. Därför gjorde jag en intervju med företagets 
produktionstekniker där jag frågade varför de ville ha digitala storbildsskärmar, 
vilket syfte de ska fylla och vad de ska innehålla. Enligt produktionsteknikern 
har företaget velat sätta upp digitala storbildsskärmar på den manuella 
avdelningen länge, men inte haft råd. Syftet med skärmarna är att ge 
montörerna relevant information anpassad till just deras avdelning. Hur 
innehållet kommer att se ut är ännu inte klart. Skärmarnas innehåll är tänkt att 
uppdateras en gång i veckan av produktionsteknikern. Företaget planerar att 
sätta upp två femtiofem tums stora digitala storbildsskärmar. Skärmarna ska 
sitta cirka tre meter upp på väggen för att inte vara i vägen för arbetsmaterial på 
avdelningen. 

4.2.2 Analys 
Utifrån den kvalitativa intervjun med produktionschef och produktionstekniker 
på EEPAB fick jag uppfattningen att de är medvetna om att det fattas något i 
den interna kommunikationen på företaget och därför vill de göra förändringar i 
kommunikationen med montörerna. När det gäller förbättringsarbeten uttrycker 
produktionschefen en önskan om att synliggöra dem men vet inte hur man ska 
gå till väga. När det gäller digitala storbildsskärmar saknar de en tydlig strategi 
och syfte med dessa skärmar. 

4.3 Fokusgrupp 

4.3.1 Empiri 
Information som genereras från en fokusgrupp beror på hur benägna deltagarna 
är att dela med sig av sin tankar inför gruppen (Wibeck 2010 s. 29). Det finns 
fler faktorer som påverkar. Individens personlighetsdrag är en av dem, det vill 
säga om personen är öppen eller tystlåten. Interaktionen med de andra 
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deltagarna har också betydelse. Miljöfaktorer påverkar också den information 
som samlas in, som exempelvis var fokusgruppen utförs (Wibeck 2010 s. 29-
34). Jag tog hänsyn till ovanstående faktorer i mitt utförande av fokusgruppen. 
Jag försökte få deltagare av olika personlighetstyper. När det gäller 
miljöfaktorer valde jag att göra undersökningen i ett konferensrum på EEPAB, i 
förhoppning om att deltagarna skulle känna sig mer avslappnade i en känd 
miljö. Jag valde att ha fokusgruppen på förmiddagen då de flesta är pigga och 
alerta. 

Jag hade följande nyckelfrågor: Vad är en förbättring? Vad ger inspiration till 
förbättringar? Hur vill de synliggöra förbättringar? 

Deltagarna kom fram till att en förbättring är en åtgärd man gör för att arbetet 
ska bli roligare och/eller spara tid. När det gäller förbättringar på jobbet 
handlade det exempelvis om att vinna tid genom att ta bort onödiga 
arbetsmoment och få bättre struktur, som att sätta namnlappar på verktygen för 
att lättare hitta dem. 

Förbättringar görs löpande, oftast små förbättringar som gynnar endast en eller 
ett par montörer i produktionsgruppen. Dessa typer av förbättringar noteras 
sällan som en förbättring då man tycker att den är för liten och inte relevant för 
andra att veta. Om man stöter på stora fel i produktionen rapporteras det på en 
röd lapp, med rubriken Produktgenomgång. Felet är då kopplat till en viss 
produkt. Här dokumenterar man problemet och vilken åtgärd som krävs. Här 
kan man även komma med förslag på förbättringar. Oftast kommer man först 
överens i den produktionsgrupp som man ingår i, om man ska göra en rapport 
eller inte.  

Faktorer som får montörerna att göra en förbättring på jobbet kan vara om 
något inte funkar, om ett arbetsmoment är tråkigt och om det finns moment 
eller verktyg som kan skada någon. Deltagarna trodde även att om de fick byta 
arbetsuppgifter med varandra oftare skulle det vara lättare att se förbättringar 
och komma med förbättringsförslag. De menade att om man jobbat länge med 
samma arbetsuppgift ser man inte längre möjligheterna till förbättringar, men 
kommer det någon som sällan gör den uppgiften är chansen större att man ser 
förbättringar som kan göras. 

Det fanns också en allmän åsikt om att ingen egentligen var i behov av att 
synliggöra förbättringsarbeten. Deltagarna ansåg att det är svårt att synliggöra 
förbättringar då montörerna jobbar på så olika sätt.  
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4.3.2 Analys 
Stämningen på den manuella produktionsavdelningen är bra och montörerna 
trivs med sina arbetskamrater. De hjälper och lär av varandra och blir 
motiverade genom att jobba mot ett gemensamt mål.  

Det finns en viss irritation när det gäller kravet på att montörerna ska 
genomföra förbättringsarbeten utöver de dagliga arbetsuppgifterna. Skulle det 
avsättas tid för förbättringsarbete utanför de dagliga arbetsuppgifterna är det 
större chans att montörerna engagerar sig i arbetet med förbättringar. 

För att montörerna ska känna sig delaktiga i företaget vill de ha mer 
information, framför allt om sådant som rör deras avdelning. De vill exempelvis 
veta var de kretskort som de jobbar med, ska sitta i för slutprodukt. De vill veta 
vilka gäster och praktikanter som besöker företaget, om deras produktionschef 
är på plats eller inte och de vill också ha tydligare information mellan 
produktionsgrupperna. Men samtidigt som montörerna vill ha mer information 
är de inte intresserade av att synliggöra förbättringsarbeten.  

4.4 Omvärldsanalys 
 

För att få veta hur andra företag definierar och synliggör förbättringsarbeten 
intervjuade jag en kommunikationsutvecklare på Mälarenergi i Västerås och en 
underhållstekniker på Volvo Construction Equipment AB. 

Förbättringsarbeten på Mälarenergi innebär att de försöker se och identifiera 
möjliga förbättringar i arbetssätt och metoder för att på så sätt arbeta smidigare, 
effektivare eller kostnadseffektivare (se bilaga 3). Volvo Construction 
Equipment AB skiljer på förbättring och standard. Allt som gör att man återgår 
till standard, det vill säga gör något som det var tänkt ifrån början, är en 
återgång till standard och ses inte som en förbättring.	En förbättring är något 
som skapar en ny standard i produktionen (se bilaga 4). Trots dessa olika 
definitioner av förbättringsarbeten använder både Mälarenergi och Volvo 
Construction Equipment AB samma metod för att synliggöra 
förbättringsarbeten. Företagen använder whiteboardtavlor där de kontinuerligt 
skriver upp förbättringsarbeten. Dessutom presenteras förbättringarna muntligt i 
grupp eller individuellt på veckomöten.  
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4.5 Framtagning av gestaltningsförslag 

4.5.1 Tre gestaltningsförslag 
När jag tog fram mina gestaltningsförslag utgick jag dels ifrån riktlinjer från det 
pågående forskningsprojektet Integrering av innovationsorienterat arbete i 
lean-produktion, där EEPAB vill ökad motivationen att generera förbättrings- 
och utvecklingsarbeten, genom att synliggöra pågående förbättringsarbeten. Jag 
tog även hänsyn till lean-principer som förespråkar kontinuerligt 
förbättringsarbete. Resultat från fokusgrupp samt inspiration från 
omvärldsanalysen ligger också till grund för mina gestaltningsförslag. 

Jag tog fram tre förslag med titeln: Veckans förbättring eller Veckans 
förbättringsförslag. Förslagens utformning har liknande handlingsmönster med 
vissa variationer. Grundtanken är att montörerna lämnar in en blankett där de 
berättar om sitt förbättringsarbete eller förslag till förbättringar. Resultaten 
presenteras muntligt på veckomöten och synliggörs på digital storbildsskärm 
eller whiteboardtavla under en veckas tid.  

Gestaltningsförslagen var följande: 

• Gestaltning 1: En produktionsgrupp synliggör förbättringsarbete på 
digital storbildsskärm. Gruppen presenterar muntligt sina resultat eller 
förslag. Blanketten fylls i och lämnas till den som ansvarar för 
uppdatering av digital storbildsskärm. Grupperna turas om att lyfta fram 
förbättringsarbeten, en grupp per vecka. 

• Gestaltning 2: En produktionsgrupp synliggör förbättringsarbete på 
whiteboardtavla. Gruppen väljer själva hur de visuellt vill visa sina 
resultat eller förslag genom att skriva och skissa på whiteboardtavla. 
Presentationen görs även muntligt. Blanketten fylls i och sparas för 
arkivering. Även här turas grupperna om att lyfta fram 
förbättringsarbeten, en grupp per vecka. 

• Gestaltning 3: Detta förslag har samma innehåll som gestaltning 1 med 
den skillnaden att synliggörandet görs individuellt, inte i grupp. Urvalet 
av person som ska presentera förbättringsarbete görs antingen av 
produktionschef eller genom frivillig anmälan. 

Då mina gestaltningar bestod av flera informationskomponenter som 
involverade både ett handlingsmönster, en fysisk artefakt och ett medium där 
informationen ska visas, valde jag att göra en typ av karta, en sitemap (Baer & 
Vacarra 2008 s. 64), där jag försökte visa hur de olika delarna hörde samman i 
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mina gestaltningsförslag. Jag skissade på papper i A3-format, ett förslag per 
papper (se figur 1). Notera att på skissen står, Koncept, inte 
Gestaltningsförslag. Detta beror på att jag vid tidpunkten för testet av mina 
gestaltningsförslag kallade förslagen för koncept. Jag har senare bytt 
benämning då begreppet koncept inte motsvarade det jag tagit fram. 

 

           

         

 

I testet av gestaltningsförslagen deltog tre montörer. Jag visade skisserna och 
berättade om de olika gestaltningsförslagen. Deltagarna fick sedan jämföra 
gestaltningarna och komma med motiveringar till varför de gillade eller inte 
gillade dem. Deltagarna tyckte att gestaltning 2 kändes gammalmodigt då man 
skulle presentera förbättringarna på whiteboardtavla. Gestaltning 3 trodde de 
inte heller på då de såg problem med urvalet av person som skulle presentera 
förbättringar. Det finns risk att det blir samma person som presenterar 
förbättringar. Det slutliga valet föll på gestaltning 1.  

Jag valde att fokusera på gestaltningen av text och form på digital 
storbildsskärm. Men eftersom den valda gestaltningen även innehåller en 
blankett med frågor kring förbättrings- och utvecklingsarbeten, gjorde jag ett 
gestaltningsförslag av blanketten också (se bilaga 7 och 8), men här ligger inte 
mitt fokus.  

Figur	1.	Exempel	på	handgjord	skiss.	
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4.6 Användartest 
 

Syftet med användartestet var att se om målgruppen kunde använda min 
gestaltning så som jag tänkt mig. Denna gång visade jag inte pappersskisser, 
utan istället formgivna digitala dokument med text och bild. Jag visade fyra 
bilder, en startbild (se figur 2) och tre bilder som visar förbättringsarbeten som 
genomförts eller förslag på förbättringsarbeten. Text som berättar om bildens 
innehåll, som exempelvis: Denna förbättring gjorde vi eller Detta är vårt 
förbättringsförslag, ingår i mitt gestaltningsförslag (se figur 3). Övrig text är 
exempeltext som jag lagt in för att testpersonerna ska få en upplevelse av hur 
gestaltningen är tänkt att se ut i sin helhet. Anledningen till att det i bilden 
ligger två exempeltexter är att testpersonerna ska få se hur svaren kan vara 
utformade beroende på om det handlar om en genomförd förbättring eller ett 
förbättringsförslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur	2.	Första	utkast	av	startbild	på	Veckans	förbättring.		
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Jag hade velat visa gestaltningen på en digital storbildsskärm, men på grund av 
att det inte fanns någon digital storbildsskärm tillgänglig valde jag istället att 
visa bilderna på dataskärm. Jag är medveten om att dataskärmens betydligt 
mindre storlek inte ger rätt upplevelse av gestaltningen, men jag ansåg att det 
var bättre att göra ett användartest istället för inget alls. Användartestet gjordes 
med två deltagare ur målgruppen. Jag ville bland annat veta om de trodde att 
det gick att läsa texten på håll, om de förstod de grafiska elementen och om de 
trodde att bilder skulle tillföra något i gestaltningen.  

Deltagarna tyckte att teckengraden kunde vara något större för att underlätta 
läsning på håll. De hade inga problem att förstå de grafiska elementen. 
Deltagarna tyckte inte att bilder skulle ingå i gestaltningen. De trodde att foton 
skulle störa textens innehåll. De trodde att det kunde bli svårt att ta tydliga 
foton på deras förbättringsarbeten då bilder på kretskort och komponenter kan 
bli röriga och svåra att tyda.  

 

 

                   

  

              

        

Figur	3.	Exempel	på	första	utkast	av	synliggörandet	av	förbättringsarbeten.	

Denna förbättring gjorde vi:
Detta är vårt förbättringsförslag:

VECKANS FÖRBÄTTRING

Vi införskaffade nya bordslampor med 

reglerbart ljus.

Vårt förslag är att köpa separata 

värmeelement som kan placeras 

vid varje produktionsgrupp.
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5. Designprocessen 

I detta avsnitt redogör jag för min designprocess, det vill säga hur min 
arbetsgång har sett ut och hur jag genom utprovningar tagit fram idéer 
till mitt gestaltningsförslag. 

 

Då jag från början saknade kunskap om hur en gestaltning av 
förbättringsarbeten på företag med lean-produktion kan se ut, började min 
designprocess med en omvärldsanalys för att ta reda på hur andra företag 
synliggör förbättringar. Resultat från kvalitativa intervjuer och fokusgrupp gav 
idéer till olika gestaltningsförslag. Jag tog fram tre gestaltningar baserade på 
mitt uppdrag från EEPAB och principer kring lean-produktion. Gestaltningarna 
konkretiserades med hjälp av handgjorda skisser på A3-papper. För att få hjälp 
att välja gestaltning utförde jag ett test med testpersoner ur målgruppen. Jag 
visade mina skisser och testpersonerna fick diskutera och tycka till. 
Testpersonerna valde slutligen gestaltning 1, vilket jag sedan jobbade vidare 
med.  

Gestaltning 1 innehåller dels formgivning på digital storbildsskärm och dels en 
blankett med frågor kring förbättringsarbeten. Då tiden för denna studie är 
begränsad valde jag att fokusera på gestaltning av information på digital 
storbildsskärm. Texten i gestaltningen varierar beroende på vilken typ av 
förbättringsarbete som ska presenteras – en genomförd förbättring eller ett 
förbättringsförslag. 

Ett första utkast av gestaltningen togs fram med hjälp av Indesign där jag 
skapade bilder som kunde visas på digital storbildsskärm, förslagsvis med hjälp 
av ett Powerpoint-program, där bilden visas i logisk sekvens under en viss tid. 
Ett användartest gjordes för att fastställa om målgruppen kunde förstå min 
design och om gestaltningen var tydlig. Utifrån åsikterna som framkom under 
användartestet, gjorde jag sedan en redesign av gestaltningen (se slutlig 
gestaltning på medföljande CD-skiva). 
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6. Gestaltning 

I detta avsnitt redogör jag för min gestaltning och de designval som har 
gjort. Designvalen har baserats på empiri samt teorier kring stilistik, 
riktlinjer för lättläst text, kognitiv psykologi och principer kring layout 
och formgivning. 

6.1 Handlingsmönster 

6.1.1 Designval utifrån empiri 
Gestaltningen innehåller ett handlingsmönster som ska få montörerna att tänka 
på förbättringar genom att synliggöra förbättringsarbeten utifrån montörernas 
önskemål. Enligt intervju med produktionschefen på EEPAB vill företaget 
förbättra den interna kommunikationen med hjälp av digitala storbildsskärmar 
på den manuella produktionsavdelningen. Skärmarna är tänkta att visa 
information (se bilaga 5).  

Empirin visar att montörerna gör förbättringar hela tiden, men berättar sällan 
om dem då de anser att förbättringen inte är relevant för andra montörer. De vill 
helst lyftas fram i grupp för att ha gjort en förbättring. Montörerna vill ha mer 
information från ledningen om sådan som gäller deras avdelning men också om 
vad de andra produktionsgrupperna jobbar med. Montörerna ansåg att digitala 
storbildskärmar känns moderna och bör användas på deras avdelning. 

Utifrån dessa kunskaper utformade jag ett handlingsmönster vars grundtanke är 
att en gång i veckan ska en produktionsgrupp på den manuella avdelningen 
lyfta fram förbättringsarbeten. Resultaten presenteras muntligt och synliggörs 
även på digital storbildskärm. Produktionsgrupperna turas om att presentera 
förbättringar, en grupp per vecka. Montörerna får veta vad de andra 
produktionsgrupperna jobbar med och de digitala storbildsskärmarna utnyttjas 
på ett relevant sätt. 

6.1.2 Designval utifrån lean-principer 
Jag anpassade mitt handlingsmönster efter Likers lean-principer som handlar 
om att lyfta fram företagets medarbetare genom att lyssna och motivera dem 
(Liker 2004 s. 191). Genom muntlig framställning och gestaltning, ska 
montörerna både se och synas. Genom att förbättringsarbetet visas på digital 
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storbildsskärm kan andra montörer se hur förbättringsarbete kan gå till och på 
så sätt bli inspirerade till egna förbättringar. Genom att muntligt framföra sina 
resultat syns montörerna, både för sina medarbetare och för ledningen. 

6.2 Fysisk artefakt 

6.2.1 Designval kring texten  
Det viktigaste budskapsbärande elementet i artefakten är texten. Som jag 
tidigare nämnt ska text som berättar om bildens innehåll som exempelvis, Detta 
problem hade vi, ingå i min artefakt. Denna text ska i första hand anpassas efter 
den primära målgruppen, montörerna på den manuella produktionsavdelningen. 
Alla utom fyra av de tjugoen montörerna har svenska som första språk. Utifrån 
den informationen drar jag slutsatsen att större delen av målgruppen kan förstå 
svenska språket relativt bra. Men eftersom jag inte har kunskap i hur bra 
montörernas läskunnighet är kan jag inte automatiskt utgå från att alla kan läsa 
alla typer av svenska texter. Därför valde jag att skriva min text utifrån riktlinjer 
för lättlästa texter. Jag är medveten om att lättlästa texter i huvudsak riktar sig 
till dyslektiker och utvecklingsstörda, men också till personer som inte har 
svenska som första språk (Falk 2003 s. 7-8). Fördelen med lättläst text är att 
den även kan nå ut till den sekundära målgruppen, som exempelvis personer 
som besöker EEPAB.  

Lättläst text ska innehålla endast den viktigaste informationen och bestå av 
vardagliga ord. Texten ska vara kort, konkret och direkt (Falk 2003 s. 9-12). 
Utifrån dessa riktlinjer formulerade jag mina texter. Texter om en genomförd 
förbättring ser ut på följande sätt:  

Detta problem hade vi. Denna förbättring gjorde vi. Detta blev vårt resultat.  

Texter om ett förbättringsförslag formulerade jag på följande sätt:  

Detta problem har vi. Detta är vårt förbättringsförslag. Detta resultat vill vi ha. 

Meningarna innehåller den viktigaste informationen och är korta och konkreta. 
Inga ovanliga ord förekommer. Utmaningen med att skriva lättläst text är att 
inte göra texten för simpel, med risk för att läsaren tycker att texten är för 
barnslig, vilket kan resultera i att läsaren tappar intresset för textens innehåll 
(Reichenberg 2013).  

När det gäller texten som berättar om bildens innehåll har jag gjort en mängd 
designval vad det gäller textens stil. Jag har använt mig av stilmarkörer som 
stilnivå, pronomen och rytm.  
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När det gäller textens stilnivå har jag valt att hålla textens grad av formalitet på 
ett vardagligt plan. Det blir naturligt då texten följer riktlinjer för lättläst och 
saknar långa bisatstunga meningar och svåra fackord. Det ska vara enkelt för 
målgruppen att ta till sig texten. 

Pronomen som stilmarkör gör att sändaren av texten syns för mottagaren och 
att sändaren även känner närhet till sin egen text (Lagerholm 2008 s. 112-113). 
Jag valde att använt mig av pronomenet vi som stilmarkör för att uppnå detta.  

Detta problem har vi.  

Detta är vårt förbättringsförslag. 

Slutligen använde jag rytm som stilmarkör för att ge flyt i läsningen. Lagerholm 
menar att rytm skapas genom att variera långa och korta meningar. En språkstil 
som vanligen förknippas med stilmarkören rytm är poesi (Lagerholm 2008 s. 
75-76). Jag är inte ute efter att skapa en poetisk stil, men vill skapa en 
sammanhållning mellan texterna, vilket rytm kan ge. Texten som berättar om 
artefaktens informationsinnehåll hålls samman genom att meningarna är korta 
och liknar varandra i utformning. Läser man meningarna tillsammans finns det 
nästan en poetisk rytm i dem. 

Detta problem hade vi. 

Denna förbättring gjorde vi.  

Detta blev vårt resultat. 

Innehållet i texterna som synliggör förbättringsarbeten skapas av montörerna då 
de skriver ner sina förbättringar eller förslag på blanketten. Denna text är den 
viktigaste i artefakten då den synliggör förbättringsarbetet, därför valde jag att 
lyfta fram denna text extra mycket. Jag valde att lägga mycket marginaler och 
luft kring textmassan (se figur 4). 
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Enligt Ingemark (1990 s. 101) kan luft kring text och bild betraktas som ett 
grafiskt element, i det här fallet en vit ram som lyfter fram texten och ger den 
uppmärksamhet. Våra ögon har inte förmåga att fokusera på mer än det som är 
rakt framför oss. Det som är utanför vårt synfält är suddigt (Ware 2012 s. 52). 
Då gäller det att betraktarens blick hamnar rakt på texten för att fånga 
uppmärksamheten. Blicken är som en strålkastare och där ljuset faller är det 
som betraktaren ser (Groome 2010 s. 114). Genom att placera texten mitt i 
bilden, göra textgraden stor och skapa en vit ram av luft runtom, placerar jag 
texten högst upp i hierarkin när det gäller komposition (Gärde 2010 s. 228). 

6.2.2 Designval utifrån grafiska riktlinjer 
Den fysiska artefakten består av text och grafiska element. Artefakten kommer 
att visas på femtiofem tum stora digitala storbildsskärmar, placerade cirka tre 
meter upp på en vägg. Detta ställer krav på tydlighet när det gäller text och 
layout.  

Då det gäller val av typsnitt, färg och form utgick jag från de regler och 
riktlinjer som finns i EEPAB:s grafiska manual. Jag följde företagets önskan att 
deras varumärke och profil ska avspeglas i såväl tryckt material som andra 
visuella presentationer.  

Detta problem hade vi:

VECKANS FÖRBÄTTRING

Vi hade problem med dålig 
belysning över arbetsborden, 
vilket ledde till felmonteringar.

Figur	4.	Marginaler	och	luft	kring	exempeltexten.		
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Företaget har valt typsnittet Montserrat som identitetsbärande typsnitt. Det ska 
användas i nästan alla sammanhang som i kontorsmaterial och foldrar. 
Undantag är enklare digital användning, då är det tillåtet att använda typsnittet 
Century Gothic (Varumärkesmanual 2015 s. 10-11). Som jag tolkar begreppet, 
enklare digital användning, faller min artefakt innanför dessa ramar. Därför 
valde jag att använda typsnittet Century Gothic.  

Gestaltningen utgår även från de färger som finns i den grafiska manualen. Här 
finns huvudfärg och komplementfärg (se figur 5). Jag valde att använda blått, 
orange, grönt och lila i min gestaltning. 

 

 

 

Företagets grafiska former består av färgade rektanglar i olika kompositioner 
(se figur 6). För att skapa igenkänning och företagstillhörighet valde jag att 
använda dessa former i utformningen av min artefakt. 

 

 

 

Figur	5.	Färger	i	EEPAB:s	grafiska	manual.	

Figur	6.	Exempel	på	kombinationer	av	grafiska	former	i	EEPAB:s	grafiska	manual.	
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För att tydligt lyfta fram hierarkier i artefaktens layout, använde jag mig av 
storlek och placering. Jag utgick från de grafiska former som EEPAB har i sin 
grafiska profil och valde att göra vissa rutor större och andra mindre för att 
uppmärksamma vissa ämnen. Informationen som montörerna ska presentera 
gäller problem, förbättringar och resultat. Jag gav varje ämne en färgruta: 
orange för problem, lila för förbättringar och grönt för resultat (se figur 7). Den 
orange rutan är störst därför att jag vill uppmärksamma detta ämne extra 
mycket. Placeringen av rutorna har också betydelse för hierarkin. Vi är vana att 
läsa från övre vänstra hörnet till nedre högra (Groome 2010 s. 231). Därför har 
jag placerat rutorna i ordning från övre vänstra hörnet ner mot det högra hörnet 
i bilden. Detta för att hierarkiskt visa för läsaren i vilken ordning som 
informationen ska läsas: Problem – Förbättring – Resultat (se figur 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftersom bilderna i gestaltningen ska visas på digitala storbildsskärmar där 
varje bild visas en i taget, kan det vara så att den som betraktar skärmarna 
börjar titta mitt i bildsekvensen. För att uppmärksamma betraktaren om att 
informationen de tittar på består av fler bilder än en, valde jag att lägga in 
grafiska element som ska tala om att det kommer fler bilder. Elementen är 
formade som pilar för att tydligt visa riktning. Som tidigare nämnts består 
informationen av tre bilder som handlar om problem, förbättringar och resultat. 
Därför gjorde jag tre pilar där pilen från vänster till höger har fått motsvarande 
färger som det ämne de representerar. Det vill säga orange pil för problem, lila 
pil för förbättringar och grön pil för resultat (se figurer 8-10).  

Figur	7.	Hierarki	av	formelement	utifrån	storlek	och	placering.	
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För att pilarna ska uppfattas som en enhet och hjälpa betraktaren att orientera 
sig i informationen har jag placerat pilarna enligt närhetslagen, där objekt som 
ligger nära varandra uppfattas som en enhet. Enheten förstärks också av 
likhetslagen då pilarna har samma form (Groome 2010 s. 52). 

 

 

 
 

 

 

 

Figur	8.	Pil	med	färgmarkering	för	ämnet:	problem.	

Figur	10.	Pil	med	färgmarkering	för	ämnet:	resultat.	

Figur	9.	Pil	med	färgmarkering	för	ämnet:	förbättringar.	
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7. Resultat och slutsats 

Här görs en sammanfattning av mina resultat, kopplade till problem, 
syfte och frågeställningar. Här finns även mina rekommendationer till 
EEPAB för fortsatt synliggörande av förbättringsarbeten. 

 

Syftet med detta arbete har varit att synliggöra förbättringsarbeten på företag 
med lean-produktion. Examensarbetet ingår i ett större forskningsprojekt, 
integrering av innovationsorienterat arbete i lean-produktionssystem, ett 
samarbete mellan forskare på Mälardalens högskola och olika fallföretag där 
Eskilstuna ElektronikPartner AB är ett av dessa företag. Under forskningens 
gång framkom att ledningen och medarbetarna på EEPAB, vill få ökad 
synlighet av pågående förbättrings- och utvecklingsarbeten. Min uppgift var att 
genom informationsdesign synliggöra förbättringsarbeten på EEPAB. Min 
målgrupp har varit montörer på den manuella produktionsavdelningen. 

Resultat från inhämtad empiri ifrån observationer, intervjuer och fokusgrupp 
visar att montörerna gör många förbättringar som aldrig synliggörs för övriga 
montörer. För att de ska känna sig delaktiga på jobbet vill de ha mer 
information om vad som händer på företaget och vad de andra 
produktionsgrupperna gör. Inläsningen av teorier kring kognitiv psykologi, 
stilistik, riktlinjer för lättläst text och principer kring layout och grafisk 
formgivning har resulterat i kunskap kring hur information kan anpassas för att 
bli läslig på digital storbildsskärm. Informationen ska läsas på långt håll vilket 
ställer krav på tydlighet. Genom stilmarkörer blir texten personlig och kommer 
nära läsarna. Lättläst text gör det möjligt att nå ut med informationen till fler än 
målgruppen. Grafisk formgivning med tydliga hierarkier hjälper läsaren att 
snabbt ta in informationen. 

Utifrån empiri och teori har ett gestaltningsförslag tagits fram som ska 
synliggöra förbättringsarbeten utifrån målgruppens åsikter. Jag har även tagit 
hänsyn till grundprinciperna för lean-produktion som handlar om kontinuerliga 
förbättringar och respekt för människor. Målet med gestaltningen var att få 
målgruppen att se och synas. Gestaltningen består av ett handlingsmönster där 
montörerna både muntligt och skriftligt presenterar sitt förbättringsarbete. På så 
sätt syns montörernas arbete kring förbättringar, både för andra montörer och 
för företagets ledning. Den fysiska artefakten, där information kring 
förbättringsarbeten ska visas på digitala storbildsskärmar, gör att montörerna 
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kan se vilka förbättringar som gjorts och ge inspiration till fortsatt 
förbättringsarbete. Gestaltningen, som består av både ett handlingsmönster och 
en fysisk artefakt, anser jag också ska betraktas som en plattform för 
kommunikation. Utifrån denna plattform kan företaget synliggöra 
förbättringsarbeten.  

7.1 Rekommendationer 
 

För att EEPAB ska kunna fortsätta utvecklas när det gäller kontinuerligt 
förbättringsarbete rekommenderar jag att företaget utgå från min gestaltning 
och ser den som en plattform för kommunikation. Jag anser att synliggörandet 
av förbättringsarbeten hela tiden ska utvecklas och anpassas efter behov. 
Behövs det ytterligare en informationsbild i den fysiska artefakten för att 
tydligare visa förbättringar och förbättringsförslag är det bara att lägga till det. 
Kanske vill montörerna lägga till eller formulera om frågorna kring 
förbättringsarbeten. Då är de bara att göra det.  

För att ytterligare inspirera montörerna till att tänka på förbättringar 
rekommenderar jag att någon gång i månaden avsätta tid för enbart 
förbättringsarbeten. Då bör hela den manuella produktionsavdelningen vara 
delaktiga, inte bara en liten arbetsgrupp.  

Låt montörerna byta arbetsuppgifter med varandra oftare. Jag är medveten om 
att det kan bli en tidsförlust i början, då man inte är lika van vid 
arbetsuppgiften. Men detta kan göra att montörerna har lättare att se 
förbättringar som kan göras och på lång sikt vinner produktionen tid då 
effektiviteten förbättras med hjälp av fler förbättringar. En annan positiv effekt 
är att avdelningen inte blir lika sårbar om någon är sjuk då alla kan 
arbetsuppgifterna lika bra. 
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8. Diskussion 

I detta avsnitt reflekterar jag över min slutliga gestaltning. 

 

Som tidigare nämnts är min gestaltning en del av ett större forskningsprojekt. 
Enligt den forskningen ville både ledningen och de anställda på EEPAB 
synliggöra förbättringsarbeten. Men under den fokusgrupp som jag höll i 
framkom att montörerna var missnöjda över att de förväntades komma med 
förbättringsförslag och att ledningen ansåg att det ingick i deras arbetsuppgifter. 
Montörerna ansåg också att de inte var i behov av att synliggöra 
förbättringsarbeten. Då en av utgångspunkterna i mitt arbete varit att anpassa 
gestaltningen efter målgruppens åsikter, bör jag ha tagit hänsyn till dessa åsikter 
vilket skulle ha resulterat i att det inte blivit någon gestaltning.  

Enligt Heide et al. kan förändringar i organisationer göra medarbetarna oroliga 
då de svävar i ovisshet om hur de berörs av förändringen och vad som krävs av 
dem (Heide et al. 2012 s. 180). Organisationsförändringar kan handla om 
uppsägningar av medarbetare, sammanslagningar med mer. Jag anser att ett 
synliggörande av förbättringsarbeten också kan betraktas som en typ av 
förändring i organisationen. Därför tror jag att montörernas reaktion är naturlig 
då de inte vet vilka krav som ställs på dem då de ska synliggöra 
förbättringsarbeten. Eftersom EEPAB jobbar enligt principer för lean-
produktion är ett kontinuerligt förbättringsarbete en del av företagets filosofi 
och något som alltid bör utvecklas och synliggöras. Därför anser jag att min 
gestaltning är nödvändig för att hjälpa företaget att utvecklas och bli mer lean. 
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1 – Mall på samtyckesformulär 
 
Akademin för Informations design 
Kurs: Examensarbete 

 

2016-04-13 

Information	till	intervjuperson	och	samtycke	
	

Jag	läser	sista	året	på	Informations	design-programmet	med	inriktning	textdesign	vid	
Mälardalens	högskola.	Jag	gör	just	nu	mitt	examensarbete	för	Eskilstuna	Elektronik	
Partner	AB	(EEPAB)	där	mitt	uppdrag	är	att	ta	fram	ett	visuellt	förbättringssystem	som	
ska	synliggöra	förbättringsarbeten	på	företagets	produktionsavdelning.		

Jag	kommer	att	göra	en	intervju	gällande	visuellt	förbättringssystem	på	Mälarenergi	i	
Västerås.	Dokumentationen	kommer	i	huvudsak	att	ske	genom	anteckningar.	
Dokumentation	kan	även	komma	att	tas	upp	med	hjälp	av	fotografering	och	
ljudupptagning	om	intervjupersonen	ger	samtycke	till	detta.		

Den	insamlade	informationen	kommer	att	användas	i	min	examensrapport	som	
referensobjekt.	Rapporten	publiceras	på	DiVA,	en	söktjänst	och	öppet	arkiv	för	både	
forskningspublikationer	och	studentuppsatser.	

Medverkan	i	intervjun	är	frivillig	och	du	kan	när	som	helst	avbryta	intervjun.		

	

Tack	för	din	medverkan!	

Anna	Fjaestad	

	

Jag ger mitt godkännande att medverka i en intervju gällande visuellt förbättringssystem på 
Mälarenergi i Västerås för examensarbete inom Informationsdesign vid Mälardalens högskola, och 
inom ramen för kursen Examensarbete, VT2016. 

Ort, datum och namnunderskrift ___________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 
 
Namnförtydligande _______________________________________________________________  
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10.2 Bilaga 2 – Deltagarobservation på EEPAB 
 

12 april 2016, Kl. 10:00 

Eskilstuna ElektronikPartner AB, Eskilstuna 

 

Syftet med deltagarobservationen var att få en inblick i hur monteringen av 
kretskort på EEPAB går till, från början till slut.  

Produktionen av kretskorten är uppdelad i två faser: en maskinell och en 
manuell. I arbetsprocessen ingår två arbetslag – ett lag jobbar i maskinhallen 
och ett lag jobbar med manuell montering. 

Arbetsprocessen börjar i maskinhallen där kretskortens ytmontering görs med 
hjälp av maskiner. Här är en kort översikt över processen: När man fått en order 
hämtas en plocklista som ger information om vilka komponenter som behövs 
för att tillverka kretskortet. Komponenterna plockas ihop från olika lager. 
Sedan riggas maskinen. Innan komponenterna sätts fast på kortet läggs det på 
en pasta som fäster komponenterna vid kortet. Detta görs maskinellt. Sedan går 
kortet igenom den riggade monteringsmaskinen där komponenterna sätts fast. 
Därefter kontrolleras kortet manuellt för att se om komponenterna sitter rätt. 
Komponenterna löds sedan fast maskinellt. Slutligen körs kortet i en 
kontrollmaskin som skannar kortet för att hitta fel.  

Godkända kretskort går sedan vidare till den manuella produktionen där olika 
handmontage görs. Montörerna är indelade i 4 produktionsgrupper: Röd, Grön, 
Blå och Svart. Arbetsuppgifterna varieras mellan grupperna eller inom 
grupperna. Det beror på hur ordern ser ut och vad som är mest effektivt. Alla 
montörer ska kunna utföra alla moment. Montörerna har plocklistor relaterade 
till den aktuella orden. Listorna visar vilka komponenter som behövs. 
Komponenterna plockas ihop för hand och läggs i lådor som placeras vid 
montörernas arbetsstationer. Här monterar man återstående komponenter som 
kan vara allt från skruvar och muttrar till USB och etiketter. Vissa kort ska 
också monteras i en omslutande låda. Slutligen löds komponenterna fast för 
hand eller maskinellt. Man avslutar med lackning av kortet som görs i en robot 
eller för hand. Sedan paketeras kretskortet i en kartong, redo för leverans till 
kund. Om montörerna hittar fel på kretskorten måste de åtgärda felet manuellt. 
Då löder de av den felaktiga komponenten och gör om processen. 
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10.3 Bilaga 3 – Intervju med Per-Arne Hermansson 
 

13 april 2016. Kl. 13:00 

Per-Arne Hermansson, Kommunikationsutvecklare på Mälarenergi, 
Västerås 

 

Syftet med denna intervju var att få en uppfattning om hur andra företag 
definierar och synliggör förbättringsarbeten.  

Enligt Per-Arne Hermansson innebär förbättringsarbeten på Mälarenergi att i 
den dagliga verksamheten försöka se och identifiera möjliga förbättringar i 
arbetssätt och metoder för att på så sätt arbeta smidigare, effektivare eller 
kostnadseffektivare.	På avdelningen för marknad och kommunikation på 
Mälarenergi i Västerås, har de en stor whiteboardtavla som hjälpmedel för att 
visualisera deras förbättringsarbeten. Per-Arne berättar att systemet är 
inspirerad av Volvo i Eskilstuna. Varje avdelning har en tavla där förbättringar 
förs upp. Avdelningarna kan dra nytta av resultaten av andras 
förbättringsarbeten. 	

Marknad- och kommunikationsavdelningen på Mälarenergi har veckomöten då 
alla medarbetare på avdelningen samlas kring tavlan. Man börjar med att gå 
igenom goda nyheter, något som har gått bra under gångna veckan. Syftet är att 
skapa positiv stämning i gruppen. Sedan går de igenom förbättringsförslag. 
Rubriken på tavlan är: Ständiga förbättringar, vilket innebär alla typer av 
förbättringar, stora som små. Ofta småsaker som man inte vanligtvis tänker på i 
sitt dagliga arbetsflöde. Förr var förbättringsförslagen personliga, märkta med 
namn, men i dag är förslagen anonyma. Per-Arne visste inte varför det var så. 
Men det funkar bra. De har inget belöningssystem och har inte heller någon 
direkt tydlig uppföljning av förbättringar. Behovet finns inte. 

Per-Arne poängterar vikten av placeringen av whiteboardtavlan. Den står vid 
avdelningens gemensamma matbord så att den som sitter vid bordet tydligt kan 
se tavlan. Det gör att medarbetarna blir påmind om det som står där och lätt kan 
föra in en förbättring på tavlan för hand. Kanske kommer man på något medan 
man sitter och äter lunch. Det är litet motstånd till att ge förbättringsförslaget. 
Förr skulle medarbetarna föra in förbättringsförslag på ett Excel-ark i datorn 
men medarbetarna upplevde ett alldeles för stort motstånd till att göra det. 
Utförandet innehöll för många tidskrävande moment som att öppna 
dokumentet, föra in rätt information i rätt cell och sedan spara på rätt ställe.  



4	 	

10.4 Bilaga 4 – Intervju med Marcus Bengtsson  

 

29 april 2016. Kl. 13:00 

Marcus Bengtsson, Underhållstekniker 

Volvo Construction Equipment AB, Eskilstuna 

 

Syftet med denna intervju var att få en uppfattning om hur andra företag 
definierar och synliggör förbättringsarbeten. 

På Volvo Construction Equipment AB skiljer man på förbättring och standard. 
Allt som gör att man återgår till standard, det vill säga målar i linjer, ställer 
tillbaka eller gör något som det var tänkt ifrån början: är en återgång till 
standard och per definition inte en förbättring.	En förbättring ses endast som en 
förbättring ifall det skapar en ny standard.	

Marcus Bengtsson är forskare på Mälardalens högskola men jobbar även med 
underhållsteknik på Volvo Construction Equipment AB. Det jobbet 650 
personer i fabriken och det finns omkring 32 produktionsceller och nästan alla 
har styrning- och uppföljningstavlor. Jag fick se hur dessa tavlor ser ut på 
produktionsavdelningen. På dessa tavlor noteras olika typer av information som 
rör just den produktionscellen: miljötillbud, personalfrågor, produktionsschema, 
förslag på förbättringar med mer. 

Förr stannade man produktionen 30 minuter var annan vecka för att ägna tid åt 
förbättringsarbeten. Detta gav inga resultat, man ansåg att det bara blev en 
längre fikarast utan att några förbättringsförslag genererades. Därför slutade 
man med detta. 

Jag fick även se förbättringstavlor som används på underhållsavdelningen. Här 
var förbättringar beskrivna med text och bild/foto. Här beskrevs problemet och 
hur lösningen ser ut. Marcus poängterar att denna information var i behov av 
uppdatering då lapparna som satt där var gamla. 

Just nu är förbättringsprogrammet för verksamheten under utveckling och 
system kring förbättringsarbeten ligger på is. Tanken att övergå från 
whiteboardtavlor till Touch Screen-skärmar är än så länge bara på idéstadiet. 
Men man vill gärna ha det för att enklare kunna uppdatera information och även 
kunna välja den information som man behöver just då. 
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De digitala storbildskärmar som finns uppsatta på avdelningen innehåller 5-6 
bilder och uppdateras en gång per dag.  

Marcus berättar att tidigare fick medarbetare som hade förbättringsförslag 
förbereda en presentation där man räknat på vad förbättringen skulle kosta och 
leda till. Sedan presenterades den muntligt för ledningsgruppen. I dag brukar 
man på Kick off-sammankomster låta personer som kommit med stora 
förbättringar presentera det för fabrikscheferna.  

Förr synliggjordes förbättringsarbeten genom att lägga bollar i ett rör. 
Arbetsgrupper lyfter fram sina förbättringar, fyller i en mall med frågor om 
förbättringen, gör en muntlig presentation på veckomötet och sedan bedöms om 
hur mycket besparingar som förbättringen genererar. Då läggs en boll i röret. 
Bollen har olika värden beroende på besparingssiffra. Mallen läggs sedan i en 
Skattkista, en ren ritual tror Marcus. 
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10.5 Bilaga 5 – Intervju med Natasha Lagumdzija och 
Tomas Göthe 
 

18 april 2016, Kl. 13:00 

Natasha Lagumdzija, Produktionschef och Tomas Göthe, 
Produktionstekniker 

Eskilstuna ElektronikPartner AB, Eskilstuna 

 

Jag bad om denna intervju för att få veta mer kring de digitala storbildsskärmar 
som jag hört att EEPAB planerat att sätta upp inne på den manuella 
produktionsavdelningen.  Man har velat ha digitala storbildsskärmar länge men 
inte haft råd. De har inte något annat företag som referens objekt då det gäller 
användning av digitala storbildsskärmar. 

Tanken är att de ska ha två storbildsskärmar inne på den manuella 
produktionsavdelningen, en skärm på var sin sida av rummet. 
Storbildsskärmarna är 55 tum stora och ska sitta cirka 3 meter upp på väggen. 
Anledningen till att de måste sitta så högt upp på väggen är att de inte får vara i 
vägen för arbetsutrustningen, som exempelvis höga förvaringsvagnar. 

Storbildsskärmarna är tänkta att visa relevant information för de som jobba på 
den manuella produktionsavdelningen. Allmän information som exempelvis 
vilka besökare som EEPAB har just denna vecka, försäljningsstatestik, vilka 
produkter som produceras just nu och så vidare. Här skulle även 
förbättringsarbeten kunna visas upp. Informationen är tänkt att uppdateras en 
gång i veckan av produktionsteknikern. 

Vi pratar även kort om nuvarande förbättringsarbeten på företaget. Enligt 
produktionschefen funkar inte förbättringsarbetet så bra i dag, framför allt 
uppdateringen. De saknar också uppföljning av de förbättringsförslag som 
kommer in. Produktionschefen förtydligar att ett synliggörande av montörernas 
förbättringsarbete ska anpassas efter dem, inte ledningens önskemål. 
Förbättringarna ska lyftas fram på ett inspirerande och intressant sätt. 
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10.6 Bilaga 6 – Fokusgrupp med montörer på EEPAB 
	

19 april 2016, Kl. 09:30-11:30  

Deltagare: 5 personer 

Eskilstuna Elektronik Partner AB, Eskilstuna 

 

INLEDNING 

Fokusgruppen genomfördes i ett av EEPAB:s mindre konferensrum. En 
välkänd miljö för deltagarna vilket förhoppningsvis bidrog till att risken för att 
de skulle känna sig nervösa och obekväma i situationen minskade. Bordet vi 
satt runt är ovalt och med sex stolar. Jag tar plats på en av långsidorna, inte vid 
bordets kortsida, för att deltagarna inte ska få för mycket känslan av att jag är 
någon ordförande utan snarare ska uppfattas som en av dem. Allt för att 
stämningen ska bli mer avslappnad. 

Jag inledde med att kort berätta vem jag är och vilken utbildning jag läser, följt 
av kort information om vad en fokusgrupp är och mitt syfte med fokusgruppen, 
det vill säga att samla in empirisk kunskap som jag sedan kommer att använda i 
mitt examensarbete.  Jag talade om att jag skulle dokumentera genom att göra 
anteckningar och ljudinspelning. Alla deltagare tyckte det var okej. Jag 
berättade att om jag blir godkänd kommer min rapport att finns tillgänglig på 
den öppna söktjänsten Diva. Jag informerade också om att jag inte kommer att 
använda deras namn i min rapport och att deras deltagande är frivilligt. Jag 
gjorde valet att inte använda mig av samtyckesformulär för att inte göra 
deltagarna nervös i onödan. Ett formulär som ska skrivas på kan hämma deras 
lust att dela med sig av sina åsikter.  

Följande teman togs upp i fokusgruppen: Vad är en förbättring? Hur vill de 
synliggöra förbättringar? Vad ger inspiration till förbättringar? Önskan om mer 
information i företaget. Hur blir de peppade av sina arbetskamrater? 

 

ÖPPNINGSFRÅGOR 

För att värma upp inför mina nyckelfrågor började jag med några 
öppningsfrågor. Jag bad var och en att tala om vad de heter, vad deras 
befattning är på EEPAB och hur länge de jobbat där. Tre personer har jobbat i 
drygt 5 år, en person har jobbat i 10 år och en person i 21 år.  
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Fråga: Om ni vann en miljard kronor, vad skulle få er att gå till jobbet i alla 
fall?  

De flesta svarade att de skulle gå till jobbet av enbart sociala skäl, för att träffa 
sina arbetskamrater. Men några tyckte också att jobbet på EEPAB är 
utvecklande då de gör olika produkter hela tiden och att man som montör får 
följa produkten från start till paketering. 

Fråga: Berätta om en förbättring som du gjort hemma som du är extra nöjda 
med?  

Någon hade rensat i sina garderober, någon annan hade förbättrats sin hälsa och 
någon annan hade köpt nya köksredskap som gjorde matlagningen effektivare. 

 

NYCKELFRÅGOR 

Efter öppningsfrågorna gick jag över till mina nyckelfrågor som i huvudsak 
handlade om hur deltagarna definierar en förbättring, hur ofta de gör 
förbättringar på jobbet och vad som får dem att göra en förbättring på jobbet.  

Fråga: Vad är en förbättring?  

Sammanfattningsvis kom deltagarna fram till att en förbättring är en åtgärd man 
gör för att något ska bli roligare och/eller spara tid. När det gäller förbättringar 
på deras jobb handlade det exempelvis om att ta bort onödiga arbetsmoment 
och att få bättre struktur, som att sätta namnlappar på verktygen för att lättare 
hitta dem. 

Fråga: Hur ofta gör ni förbättringar på jobbet? 

Deltagarna sa att förbättringar görs löpande hela tiden, oftast må förbättringar 
som gynnar endast en eller ett par montörer i deras produktionsprocess. Dessa 
typer av förbättringar noteras sällan som en förbättring då man tycker att den är 
för liten och inte relevant för andra att veta. Om man stöter på stora fel i 
produktionen noteras de på röda lappar, med rubriken Produktgenomgång. Här 
dokumenterar man vad som var problemet och vilken åtgärd som krävs. Här 
kan man även komma med förslag på förbättringar.  Ofta kommer man först 
överens i den arbetsgrupp som man ingår i om man ska göra en rapport eller 
inte. 

Fråga: Vad får dig att göra en förbättring på jobbet? 
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Följande faktorer får deltagarna att göra en förbättring på jobbet: Om något inte 
funkar och man blir irriterad, om ett arbetsmoment är tråkigt, om det finns 
moment eller verktyg som kan skada någon. En av deltagarna menar att i dag 
förväntas man göra förbättringsarbeten då de ingår i arbetsuppgifterna. 
Personen skulle vara mer benägen att komma med förbättringar om tid avsattes 
utanför de dagliga arbetsuppgifterna för att generera förbättringsförslag. Samma 
person föreslår ett belöningssystem för att uppmuntra till att göra förbättringar 
på jobbet.  Man trodde att om montörerna fick byta arbetsuppgifter med 
varandra oftare skulle man vara mer benägen att hitta och komma med 
förbättringsförslag. De menade att om man jobbat länge med samma 
arbetsuppgift ser man inte längre möjligheterna till förbättringar, men kommer 
det någon som sällan gör den uppgiften är möjligheten större att man ser 
förbättringar som kan göras. 

Fråga: Hur skulle de vilja lyfta fram förbättringar på jobbet? 

Här kommer en deltagare med förslaget att använda tavlor med olika staplar, en 
för varje grupp, som visar inkomna förbättringsförslag. Samma person föreslog 
också att de kunde redovisa förbättringar gruppvis. Samtidigt kom 
kommentarer om att det är svårt att redogöra för en arbetsprocess där en 
förbättring har gjorts då montörerna jobbar på så olika sätt. Det fanns också en 
allmän åsikt om att ingen egentligen var i behov av att visualisera deras 
förbättringsarbeten. 

Fråga: Vad tycker ni om att individuellt bli framlyfta med namn och bild för att 
ha gjort en förbättring på jobbet?   

Ingen av deltagarna vill bli framlyfta personligen för att ha kommit med 
förbättringar på jobbet. Istället poängterar de starkt vikten av att lyfta 
arbetsgruppen eller hela avdelningen. 

Fråga: Jag skulle känna mig mer delaktig på mitt jobb om jag …  

Många av deltagarna uttryckte en önskan om att de ville ha mer information, 
främst sådant som rör deras avdelning och deras produktion. Mer information 
gör att de känner sig mer delaktiga. Information om exempelvis: var det 
kretskort som de jobbar med just nu ska sitta i för produkt och hur den funkar, 
vilka gäster och praktikanter som besöker företaget, om deras produktionschef 
inte är på plats, tydligare information mellan arbetsgrupperna. 

Fråga: Hur inspirerar och peppar ni varandra i arbetsgrupperna? 

De känner sig peppade genom att de jobbar mot ett gemensamt mål. De 
upplever att de alltid får hjälp av sina arbetskamrater.  
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AVSLUTANDE FRÅGOR 

Avslutningsvis frågade jag deltagarna om jag missat någon fråga, men det 
ansåg de inte. Jag undrade också hur de hade upplevt denna fokusgrupp och 
fick positiva svar. Slutligen berättade jag vad som kommer att hända med 
materialet. Jag samlade in deras mejladresser och lovade att skicka över min 
sammanfattning av fokusgruppen till dem. Jag gav dem även mina 
kontaktuppgifter om de har frågor.  

När fokusgruppen avslutades var det trevlig stämning i gruppen. Jag upplevde 
det som om allt fick komma till tals och alla hade deltagit aktivt i 
diskussionerna. För att vara första gången jag höll i en fokusgrupp så kände jag 
mig mycket nöjd med genomförandet. 
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10.7 Bilaga 7 – Blankett – Veckans förbättring 

 

Detta problem hade vi (beskriv med högst 50 ord):

Denna förbättring gjorde vi (beskriv med högst 50 ord):

Detta blev vårt resultatet (beskriv med högst 50 ord):

VECKANS FÖRBÄTTRING
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10.8 Bilaga 8 – Blankett – Veckans förbättringsförslag 

 
	

Detta problem hade vi (beskriv med högst 50 ord):

Denna förbättring gjorde vi (beskriv med högst 50 ord):

Detta blev vårt resultatet (beskriv med högst 50 ord):

VECKANS FÖRBÄTTRING


