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Sammanfattning 
Syftet	med	arbetet	är	att	dels	undersöka	vilken	inverkan	som	implementeringen	av	Lean	har	på	
införandet	av	ett	digitaliserade	arbetssätt	på	företaget	Saltå	Kvarn	men	även	att	föreslå	vilka	typer	
av	metoder	som	har	en	digitaliseringspotential.	Målet	med	att	införa	digitaliserade	metoder	är	att	
förstärka	och	stödja	det	redan	påbörjade	arbetet	inom	Lean	där	syftet	är	att	ta	vara	på	
medarbetarnas	kompetens	samtidigt	som	att	effektivisera	verksamheten.	Mera	specifikt	undersöks	
möjligheten	att	göra	avvikelsedokument	samt	andra	ärendehanterings	dokument	i	
kvalitetsavdelningen	lättillgängliga	för	medarbetare	för	att	underlätta	arbetet	och	bespara	tid.	
	
Arbetet	har	genomförts	med	hjälp	av	en	kvalitetsstudie	som	omfattar	kurslitteratur	om	lean,	
rundtursvandring	i	företaget,	intervjuer	med	medarbetare	samt	informations‐insamling	genom	
deltagandet	i	seminarium	och	föreläsningar	som	rör	ämnet	digitalisering	och	förändringsförmåga.	
Studien	har	tagit	del	av	medarbetarnas	tankar	och	åsikter	eftersom	det	är	av	hög	betydelse	att	ta	
hänsyn	till	dem	vid	implementeringen	av	en	ny	förändring.	Anledningen	är	att	det	är	de	som	
kommer	genomföra	och	tillämpa	en	förändring.	Således	är	det	fördelaktigt	för	företaget	att	ta	
hänsyn	till	medarbetarnas	förslag	vid	omfattande	förändringar.	
	
Arbetet	har	visat	på	att	det	går	att	implementera	digitala	lösningar	med	hjälp	av	implementering	av	
Lean,	eftersom	Lean	möjliggör	identifiering	av	företagets	värderingar	och	skapar	en	vision	som	
hjälper	en	organisation	att	nå	framgång	och	att	öka	sin	lönsamhet.	Dessutom	har	arbetet	även	
resulterat	i	en	presentation	av	de	problem	samt	en	studie	om	dess	rotordsaker,	som	redan	finns	
med	i	den	nuvarande	avvikelsehanteringsmetoden	i	kvalitetsavdelningen.	Således	har	de	
presenterade	frågorna	i	rapporten	besvarats.	Vidare	i	rapporten	förs	det	ett	resonemang	kring	hur	
man	kan	jobba	med	en	förändringsförmåga	vilket	Lean‐arbetet	har	satt	grunden	för.	Samtidigt	som	
det	krävs	att	verksamheten	går	från	att	jobba	med	att	lösa	akuta	problem	till	att	gå	mer	mot	lärande	
och	utveckling.		
	
För	att	ta	reda	på	vilka	behov	det	finns	inför	framtida	förbättringar	har	medarbetarnas	önskemål	
och	tankar	tagits	hänsyn	till	som	föreslag	för	det	framtida	förbättringsarbetet.	
För	fortsatta	studier	är	rekommendationerna	att	hitta	ett	system	som	kan	möta	de	nämnda	
behoven	och	fastställa	budgeten	som	krävs	för	att	investera	i	den	nya	lösningen.	
.	
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Abstract 
The	purpose	of	the	study	is	to	investigate	what	impact	the	implementation	of	Lean	can	have	when	
there	is	an	aim	of	introducing	digitalized	work	methods	at	the	company	Saltå	Kvarn,	but	to	also	
suggest	what	types	of	methods	have	the	potential	of	being	digitalized.			
The	aim	of	introducing	digitalization	at	the	company	is	to	strengthen	and	support	the	already	
begun	implementation	of	Lean	where	the	purpose	is	to	use	the	skills	of	the	co‐workers	in	order	to	
have	as	efficient	operation	as	possible.	More	specifically	what	is	investigated	in	the	study	is	the	
possibility	of	making	deviation	documents	as	well	as	other	case	management	document	digitalized	
in	order	to	facilitate	work	and	save	time	for	employees.		
	
The	study	has	been	conducted	by	the	aid	of	a	quality	study	that	is	based	of	study	course	literature	
about	Lean,	a	round	tour	within	the	company,	interviews	done	with	co‐workers	and	by	
participating	in	seminars	and	lectures	that	concern	the	themes,	digitalization	and	the	ability	to	
change.	The	thoughts	and	opinions	of	the	co‐workers	have	been	sought	after	because	it	is	of	high	
importance	to	consider	them	when	implementing	a	new	kind	of	change	because	they	will	make	the	
process	of	the	change	themselves	and	they	will	have	to	apply	the	method.	Therefore,	it	is	greatly	
beneficial	for	the	company	to	consider	co‐worker’s	suggestions	when	aiming	for	a	comprehensive	
change.		
	
The	results	have	shown	that	Lean	could	support	the	implementation	of	the	digitalized	solutions,	
because	Lean	makes	it	possible	to	identify	the	values	of	companies	to	create	a	vision	that	helps	the	
organization	to	reach	success	and	to	increase	the	profit.	Additionally,	the	work	has	resulted	in	the	
presentation	of	the	problems	accompanying	a	study	of	their	root	causes,	that	already	exist	within	
the	current	deviation	management	method,	in	the	quality	department.	Thus,	the	presented	
questions	have	been	answered.	Furthermore,	the	report	presents	a	reasoning	about	how	to	work	
on	the	ability	to	change	which	the	work	on	lean	has	set	the	foundation	for.	Simultaneously	as	it	is	
required	for	the	operation	to	shift	the	focus	from	only	working	with	acute	problems	to	also	
encouraging	learning	and	development.		
	
To	find	out	what	needs	there	are	to	reach	future	improvements,	the	desires	of	employees'	have	
been	established	in	the	study	as	suggestions	for	a	future	developmental	work.	For	further	studies,	it	
is	recommended	to	find	a	system	that	can	meet	the	above‐mentioned	needs	and	to	determine	the	
budget	required	to	invest	in	the	resulted	new	solution.	 
 
 Keywords: Lean, digitalization, standardization, production, efficiency 



 



Förord 
Den här rapporten är den avslutande delen av högskoleingenjörsprogrammet vid Kungliga 
Tekniska Högskolan (KTH), inom maskinteknik med inriktning industriell ekonomi och 
produktion. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och utfördes under sista läsperioden 
vårterminen 2018 på livsmedelsföretaget Saltå Kvarn i Järna, Södertälje.  
Projektet har givit mig en stor förståelse kring hur ett SME-företag jobbar mot Lean samt 
vilka utmaningar det står inför i sin digitaliseringsresa. Resultatet av detta arbete kommer 
förhoppningsvis hjälpa företaget mot sin egna digitaliserings-resa. 

Jag vill härmed tacka medarbetarna på Saltå Kvarn som har varit väldigt hjälpsamma och visat 
ett varmt välkomnande. Vidare vill jag rikta ett stort tack till mina handledare Johanna 
Strömgren på KTH och Sebastian Rydenfalk på Saltå Kvarn, som har stöttat och väglett mig 
under arbetes gång. Sist men inte minst vill jag även tacka Therese Grandell Svärd på 
kvalitetsavdelningen, för de givande och intressanta diskussioner som jag har haft med henne. 

Reem Saleh 
Södertälje, 2018-05-21 





 
 

Definition	av	begrepp 
  
Ishikawa-diagram Ett kvalitetsverktyg som även heter fiskbensdiagram 
 
Kvarn  Byggnaden där malning av olika sädesslagen sker 
 
Lean  En strategi eller ett förhållningssätt vars syfte är att skapa värde för 

kunderna och jobba med visionen som innebär att sträva efter att 
eliminera alla typer av slöseri. 

 
Matlust Ett femårigt projekt vars mål är att bidra till ett mer hållbart 

företagande i små och medelstora företag i Sverige. 
 
MUDA  En typ av slöseri som omfattar icke värdeökande aktiviteter 
 
MURA  En annan form av slöseri som innebär ojämnhet 
 
MURI En ytterligare form av slöseri som omfattar överbelastning av både 

maskin och människa. 
 
PDCA Plan-Do-Check-ACT är ett sätt att strukturera upp det ständiga 

förbättringsarbetet. 
 
Produktionslyftet Ett program som erbjuder SME-företag utbildning inom Lean vars 

syfte är att höja produktiviteten, konkurrenskraft och 
utvecklingsförmåga i svensk industri och därtill stärka 
förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige.  

 
TPS  Toyota Production System. Toyotas ramverk av principer 
 
Tuna  Namnet på färdigvarulagret i företaget.  
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1. Inledning 
Det första kapitlet introducerar bakgrunden till problemet, vad syftet och målet är med rapporten samt 
avgränsningar. 

1.1 Introduktion 
Projektet utfördes som ett examensarbete inom programmet maskinteknik, som omfattar 180 
hp, med inriktningen industriell ekonomi och produktion vid Kungliga Tekniska Högskolan 
(KTH) under våren 2018. Fokus i arbetet har varit att kartlägga och analysera möjliga 
metoder som kan digitaliseras inom kvalitetsavdelningen och som kan stödja Lean-arbetet på 
Saltå Kvarn. Ett ytterligare fokusområde i arbetet är att undersöka om Lean kan stödja 
implementeringen av digitala lösningar. 

1.2  Bakgrund 
Svensk industri har många olika styrkor och en stor potential till att bli bättre samt 
effektivare. Om företag blir bättre på att utveckla sig själva kan det resultatera i en hållbar 
tillväxt, hög konkurrenskraft och goda anställningsmöjligheter. En satsning i 
verksamhetsutveckling i hela organisationen kan ge väldigt goda resultat på kort sikt, men 
även betydelsefulla resultat på lång sikt. Ett omfattande nationellt program som driver 
produktionsutvecklingen i olika företag är Produktionslyftet som initierades 2006 av 
Teknikföretag och IF Metall. Dess syfte är att höja produktiviteten, konkurrenskraften samt 
utvecklingsförmågan i svensk industri, vilket även leder till att förutsättningar för lönsam 
produktion i Sverige stärks. Produktionslyftet tillämpar en utprovad process som har 
utvecklats sedan 2007 och bygger på principer kopplade till Lean och utgår från de 
utmaningar och ambitioner som är viktigast för det enskilda företaget.  
 
Genom projektet Matlust har Saltå Kvarn fått möjligheten att utveckla sin verksamhet inom 
ramen för Lean. Matlust är ett EU-projekt som startade 2015, vars syfte är att driva 
kostnadsfria utvecklingsprogram, aktiviteter och annan form av stöd för små och medelstora 
företag (SME), med maximalt 249 anställda och maximalt 50 miljoner EUR i årsomsättning. 
Målet med programmet är att öka tillväxten och hållbarheten. Det var via projektet Matlust 
som företaget fick vidare möjlighet att fortsätta sin utvecklingsresa inom Lean, med hjälp av 
programmet Produktionslyftet. 
 
Saltå Kvarn är ett av de företag som har genomgått utvecklingsprogrammet inom 
Produktionslyftet för att få stöd att implementera Lean i sin verksamhet, där syftet har varit 
att ta vara på medarbetarnas kompetens såväl som att minimera slöseri av resurser samt 
maximera kundnyttan. Programmet pågick under 18 månader och arbetet har bland annat 
resulterat i en förbättrad kommunikation, tydligare roller och ökad delaktighet för deltagarna i 
programmet. 
 
Nästa steg i Saltå Kvarns resa är, förutom att fortsätta arbeta med Lean, även utvärdera 
digitaliseringspotentialen av metoder och arbetsuppgifter för att stödja Lean-arbetet i 
framtiden. Målet med utredningen är att undersöka möjliga metoder som kan digitaliseras 
vilket kan säkerställa att värderingar, principer och arbetssätt kan fortsätta att upprätthållas. 
 
Saltå Kvarn är ett ekologiskt livsmedelsföretag där alla produkter som produceras är 
ekologiska och kommer från bönder som icke tillåter artificiellt odlingsmedel eller 
kemikaliska pesticider. Företagets egen produktion som innefattar kvarn, bageri, butik samt 
kafé, fokuserar på hög naturlig kvalitet. Totalt sätt är det ca 160 olika produkter som tillverkas 
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av varumärket ”Saltå Kvarn”. Förutom i Sverige, produceras och importeras produkter från 
exempelvis Turkiet, Italien och Portugal m.fl.  
Företagets övertygelse är att mat som är producerat på ett naturligt och milt sätt smakar 
bättre och har högre kvalitets- och näringsvärden. 

1.3 Problembeskrivning 
På Saltå Kvarn har de anställda sedan 2016 jobbat med Lean som verksamhetsstrategi och ett 
utgångsläge i arbetet har varit att ta vara på medarbetarnas energi och kompetens för att 
addera mer värde till företaget. Hittills har Lean-principer identifierats och anpassats efter 
verksamheten. Detta för att kunna upprätthålla en lönsam och effektiv verksamhet genom att 
eliminera slöserier. Nästa steg i utvecklingsarbetet är att fokusera på att ta fram en struktur 
som upprätthåller de nya metoderna och principerna med hjälp av att implementera 
digitaliserade arbetsmetoder. Det är för att exempelvis kunna visualisera flöden, arbetssätt 
och information på ett tydligt sätt och göra den lättillgänglig för hela verksamheten.  

1.4  Syfte 
Syftet med projektet är att undersöka om de redan tillämpade arbetsmetoderna kan 
effektiviseras med hjälp av digitalisering genom att: 
- Bibehålla och enkelt kunna sprida kunskap och på så sätt utvecklas som organisation. 
- Bygga en struktur som håller ihop hela Lean-arbetet i företaget som kommer utgöra 

grunden för Saltå Kvarn att tänka och agera enligt Lean-filosofin. 
- Ge förslag på metod för att kunna arbeta för att säkerställa att värderingar, principer och 

arbetssätt kan upprätthållas fortsättningsvis. 

1.5  Mål 
Arbetet kommer möjliggöra grunden till att kunna identifiera potentiella metoder som kan 
digitaliseras istället för att skötas manuellt eller i pappersform på Saltå Kvarn. Genom att 
samla information från medarbetarna ska problem i en metod undersökas för att kartlägga 
om metoden är möjlig att digitaliseras i framtiden. Målet är att kunna utforma en digitaliserad 
metod som kan sätta struktur och stödja Lean-arbetet på företaget. Strukturer är en av de tre 
huvudpelarna som håller upp samspelet i ett Lean-arbetet tillsammans med metod och ideér, 
som Pokinska. B illustrerar i figur 1. Efter att arbetet är genomfört kommer det att 
presenteras förslag till hur ett digitaliserat arbetssätt kan uppnås ett hos företaget och vad 
som krävs.  

 
Ett ytterligare mål med projektet är att kunna leverera en rapport och hålla en muntlig 
presentation för medarbetarna på Saltå Kvarn tillsammans med handledare från Saltå Kvarn 
och KTH.  
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Figur 1: De tre hörnen som utgör de grundläggande pelarna i samspelet av ett leanarbete, källa: Poksinska, 
2018   

1.6  Frågeställningar 
Frågor har formulerats för att kunna komplettera studien, vilka har baserats på rapportens 
huvudsyfte och mål. Läsaren ska kunna få en helhetsförståelse samt begripa vad studien 
handlar om. Frågorna är uppdelade i tre huvudområden, den första delen ska ge läsaren 
förståelse kring vad digitalisering egentligen handlar om samt besvara frågor som är relaterade 
till litteraturstudien. Den andra delen handlar om frågor som relaterar till rapportens mål som 
ska uppnås och den tredje delen omfattar en forskningsstudie som rapporten ska besvara. 
 

Del 1 
- Teknikens och digitaliseringens utveckling 
- Digitaliseringens möjligheter 
- Vad är syftet med digitalisering? 
- Ledarskap och kultur underlättar digitalisering 

 
Del 2 

- Vad har implementerandet av ett Lean-arbete haft för betydelse på Saltå Kvarn för att 
kunna komma igång med digitaliseringsarbetet?  

 
Del 3 

- Går det att identifiera ett beslutsunderlag som kan mäta lönsamheten av ett Lean-arbete? 
- I så fall vilka faktorer är intressanta att ta hänsyn till? 

1.7 Avgränsningar  
Projektet är tidsbegränsat och det har avgränsats för att besvara syftet väl. Projektet handlar 
om att utreda digitaliseringspotential hos Saltå Kvarn och arbetet fokuserar på att stödja 
verksamheten i förebyggandet av kvalitetsavvikelser, men avgränsas till följande: 
  
- Arbetet fokuserar inte på att ge förslag till system för avvikelsehanteringen 
- Arbetet kommer inte fokusera på andra avdelningar än kvalitetsavdelningen på Saltå 

Kvarn 
- Budgeten som krävs för att arbeta med den nya metoden kommer inte behandlas i 

rapporten 
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2. Metod 
Rapporten utgörs av en kvalitativ studie och i detta kapitel presenteras datainsamlingsmetoden där olika 
aktiviteter har valts för att kartlägga nuläget och undersöka problemet på ett djupare plan. 

 
Metoderna som har använts för att undersöka och skapa en förståelse kring problemet har 
baserats på kvalitativa studier som därmed utgör den empiriska delen av arbetet. Projektets 
struktur omfattas av flera faser som illustreras i nedanstående figur där arbetets början tar sin 
form i fasen förstudie och avslutas i fasen resultat samt slutsats. I förstudien har metoder 
såsom seminarier och studiebesök tillämpats för insamling av data.  

 

 
 Figur 2: Arbetsuppdelning 

2.1 Intervju 
Intervju har valts som en metod för att kunna genomföra arbetet. Delar av studien har 
inneburit intervjuer med personal från företaget för att dels få en uppfattning om hur hela 
verksamheten hänger ihop och vad medarbetarna jobbar med, men framförallt för att 
identifiera ett problem som behöver lösas. Närmare bestämt innebär det att identifiera ett 
potentiellt problem som kan väljas som ett fokusområde i projektet. Intervjuer har utförts 
tillsammans med medarbetarna på Saltå Kvarn för att förstå hur deras arbetsdag ser ut och 
vad som kan upplevas som ett störningsmoment i arbetet, vilket har hjälpt till att avgränsa 
problemet.  
  
Intervjuerna har baserats på strukturerade frågor men de har även givit rum för diskussioner 
där de tillfrågade har varit öppna för egna reflektioner om vad som anses vara ett problem 
alternativt vad som behöver förbättras. De som har blivit intervjuade har varit nyckelpersoner 
till studiens utformning. För mer information om de frågor som de intervjuade har blivit 
tillfrågade, se bilaga 1. Denna aktivitet har varit väldigt relevant för studien eftersom det är 
utifrån synpunkterna som har erhållits som ett gemensamt problem för flera avdelningar på 
företaget har kunnat identifieras. 

2.2 Litteraturstudie 
Litteraturen som har använts i studien har bestått av kurslitteratur men även vetenskapliga 
artiklar inom området digitalisering använts. Båda litteraturen och den vetenskapliga artikeln i 
studien har sökts fram med nyckelord såsom digitalisering, dokumenthantering och 
avvikelsehantering. Litteraturstudierna har varit en viktig del i rapporten för att tillgodose 
rapporten med relevant information om ämnet men även för att validera den teori som 
presenteras. Teorin som har presenterats i rapporten ska ge läsaren en tydligare bild och en 
grundläggande förståelse för ämnesvalet. Även vetenskapliga avhandlingar i form av artiklar 
har analyserats i studien för att förstå syftet med hjälp av tidigare studier som undersökt 
samma tema.  

Förstudie Kartläggning
av	nuläge

Identifiering	av	
problem

Mål-
specifikation Analys Resultat	&	

Slutsats
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2.3 Fiskbensdiagram 
Ett fiskbensdiagram är även känt som Ishikawadiagram, eller orsak-verkan-diagram som 
används för att på ett strukturerat sätt identifiera, sortera och tydligt illustrera och kartlägga 
tänkbara orsaker till ett problem eller ett tillstånd. Diagrammet består av en ”ryggrad ”som i 
ena änden har ett ”huvud” där problemet skrivs in. Längs med ”ryggraden” utgår ett antal 
”ben” där möjliga huvudorsaker till ett problem presenteras. Benen kan delas upp till 
ytterligare ”delben” som ger en djupare information om orsakerna till problemet vilket Kaoru 
Ishikawa illustrerar i figur 3, figuren är tagen från Itkalmar.se.  

 
Fiskbensdiagrammet ska svara på följande frågor:  
1. Vilka är de tänkbara orsakerna till att …? 
2. Varför finns det problem med …? 
3. Vilka orsaker finns bakom ...? 

 

 
Figur 3: Ishikawa diagram, Kaoru Ishikawa Källa: Itkalmar.se 

 
Kvalitetsverktyget Ishikawa diagram har använts i syfte att hitta rotorsaken till problemet som 
presenteras, för att få en djupare insikt om de konsekvenser som orsakar störningar. 
Fiskbensdiagrammet har använts tillsammans med verktyget de 7+1 slöseri för att kunna 
förstå hur problemet är förankrad med slöserierna. 

2.4 Benchmark 
Ett enkelt uttryck för benchmarking innebär att jämföra, exempelvis verksamhetsjämförelse 
eller prestandajämförelse. Metoden innebär att lära av goda förebilder och att jämföra sin 
egen verksamhet med konkurrenter eller andra branscher. Syftet med metoden är att kunna ta 
vara på den insikten och kunskapen som redan finns i den egna verksamheten genom att lära 
sig av de bästa. 
 
En effektiv benchmarking görs genom att först ta reda på hur man själv exakt gör och vidare 
titta på hur andra gör. Därför är det viktigt att man kan förbereda för benchmarking för att 
kunna göra relevanta jämförelser. Att göra en processkartläggning av den egna verksamheten 
är en bra start. Syftet är att få en tydlig bild av hur de egna arbetsmomenten och processer ser 
ut och vad som behöver förbättras. Det blir lättare att jämföra motsvarande hos ett annat 
företag. Genom att ta fram mätpunkter kan man se om den jämförande verksamheten är 
bättre och vad det är som de gör som inte vi gör. För ytterligare information om de frågor 
som ska besvaras i benchmarking se bilaga 2. 
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Beskrivning av genomförande stegen i benchmarking:  
1. Förbered benchmarking 
2. Gör processkartläggning av nuvarande arbetsmoment. 
3. Ta reda på hur man själv gör genom att kartlägga den egna verksamheten/processen 
4. Identifiera process eller arbetsmoment att jämföra sig mot 
5. Leta efter en jämförbar verksamhet, helst ett företag inom liknande bransch. 
6. Samla in information, var väl förberedd och ta fram egna frågeformulär och egna 

processmätetal innan besöket. 
7. Summera informationen direkt efter besöket och analysera skillnader. Reflektera över 

resultatet. 
8. Vilken prestationsnivå hade man? Vad gjorde man annorlunda? Hur gjordes dessa 

aktiviteter? 
9. Sätt mål och formulera konkreta förbättringsförslag.  
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3.Teoretisk	referensram	
Kapitlet presenterar teori inom Lean och digitalisering för att erhålla en förståelse om området som behandlar 
problemet.  
 
3.1.1 Lean 
I The Toyota way (2009) redogörs att Lean har sitt ursprung från Toyotas utvecklingsstrategi 
inom Toyota Production System (TPS) och innebär identifiering samt eliminering av alla 
faktorer i en produktionsprocess som inte skapar ett värde för slutkunden. Det är kunden 
som står i fokus och målet är att genom ständiga förbättringar sträva efter högsta möjliga 
kvalitet. Att arbeta med Lean handlar inte enbart om att eliminera slöseri utan innebär även 
ett skapande av ett flöde med hjälp av utnyttjandet av så få resurser som möjligt och med så 
lite eller inget slöseri som möjligt. Principerna bakom Lean härstammar från industriella 
revolutionen, i början av 1900-talet. Det är inte först under de senaste årtionden som Lean 
har börjat uppmärksammas. Det råder skilda uppfattningar bland författarna till litteraturen 
om vad Lean egentligen innebär men det råder ingen tvekan om att det handlar om ett antal 
principer och verktyg som kan tillämpas i verksamheten för en ökad lönsamhet. Bland de 
första som tänkte på ett materialflöde och löpande band i fabriken var Henry Ford. I senare 
skede tog dessvärre massproduktionen och dess skalfördelningar över i Fords fabriker. 
Toyotas produktionssystem och hela företagets verksamhet har senare stått som grund när 
begreppet Lean har definierats. 

 
I arbetet krävs att helheten kan synas i anknytning till ett bra ledarskap samt engagerat 
medarbetarskap. Eftersom hela organisationen ska arbeta med Lean som verksamhetsstrategi 
innebär det att alla i varje funktion, avdelning, enhet och grupp i organisationen ständigt 
måste ställa sig följande frågor: 
 
• Gör vi rätt saker? – Hur kan vi bidra till att hela organisationen fungerar bättre? Det krävs 

att man ifrågasätter varje aktivitet om den verkligen skapar värde för dem som den är 
avsedd till. 

• Gör vi saker på rätt sätt? – Hur kan vi förbättra våra arbetssätt och fortsätta eliminera 
slöseri? 

 
3.1.2 Toyota production System (TPS) 
I Toyota Production System (2010) skildras att under 1980-talet fick världen upp ögonen för vad 
japansk kvalitet och effektivitet är, då det blev uppenbart att japanska bilar var bättre än 
amerikanska pga. hög livslängd för att bilarna höll mycket längre och krävde få reparationer. 
Senare blev det klart och tydligt att märket Toyota förknippades kvalitet vilket gjorde att den 
utmärktes och stack ut bland de japanska bilmärkena. Idag är Toyota en av de biltillverkare i 
världen som ger mest vinst och deras affärsframgångar vill allt flera organisationer anamma. 
Toyota Production System (TPS), även uttryckt som The Toyota Way är Toyotas interna 
produktionsfilosofi som beskriver Toyotas inre värderingar och företagsstrategi. Kärnan i 
The Toyota Way kan redogöras nedan. 
 
• Respekt för individen: stäva efter att skapa delaktighet och engagemang hos alla i 

verksamheten. 
• Eliminering av slöseri: göra sig av med alla aktiviteter som inte skapar värde för kunden.  
• Ständiga och systematiska förbättringar: minska frustration i vardagen, kontinuerligt öka 

värdet för kunden och utmana medarbetare. 
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• Värdeflöden: se kundbehovet och ständigt utmana processer utifrån kundperspektivet. 
 

För att förstå Toyotas framgångar behöver den bakomliggande historien kännas till. 
Framgången startade med en man vid namn Sakichi Toyota som startade den första 
vävfabriken i slutet av 1800-talet. Han grundade Toyoda Spinning and Weaving company 
1918 och förutom det var han med och utvecklade vävstolar. År 1896 hade Toyoda 
introducerat Japans första motordrivna vävstol men dock fanns två kända problem vilka var 
att trådarna lätt gick av och vävstolen inte gick att backa. Senare år 1924 introducerade 
Sakichi Toyod den första ångdrivna vävstolen som stannade automatiskt när den upptäckte 
att tråden gick sönder. Den metoden utgör en effektiv signalering för att ett fel har uppstått i 
produktionen som alltså behöver åtgärdas. Den unika uppfinningen blev kallad Jidoka och 
blev senare en av de två grundpelarna i TPS. Definitionen av Jidoka blev tydligt, nämligen att 
synliggöra problemen för att genast kunna vidta åtgärder.  
 
Det var Kiichiro Toyoda, Sakichis son, som grundade företaget Toyota Motor Corporation år 
1937. För att skilja företaget från familjen Toyoda namngavs företaget Toyota med affärsidén 
att tillverka bilar till den japanska marknaden. Kicchiro tillsammans med representanter från 
företaget gjorde studieresor till Fords fabrik i Michigan, USA för att kunna ta del av hur den 
framgångsrika produktionen av bilar gick till. Det rådde stora brister på resurser i Japan efter 
andra världskriget och tekniskt sätt låg Japan efter Västvärlden. Det var brist på råmaterial 
som stål och järnmalm och dessutom var transportkostnaderna höga. Landet var i kris efter 
kriget och det fanns inga institutioner som kunde hjälpa till med finansiering. Bristen på 
resurser tvingade Toyota att tänka på lönsamheten och effektiviteten och fokusera på 
flödeseffektivitet. De begränsade resurserna i produktionen medförde en insikt om att det var 
viktigt att rätt del tillverkades, just när den behövdes och levererades precis i tid, ”Just in 
Time ” (JIT) som blev en av Toyotas grundpelare, se figur 3. 
 

 
Figur 4: Toyota Production System” House”  
(Lean Enterprise Institute, 2018) 
 
TPS-huset har formen av ett hus för att symbolisera något som är stabilt. Ett hus är stabilt 
endast om grunden, väggarna och taket är starka. Väggarna innebär de principer som ska leda 
företaget mot sin vision, de är JIT och Jidoka. Taket representerar den visionen som 
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verksamheten strävar efter att uppnå, vilka är hög kvalitet, låg kostnad och korta ledtider. Det 
är företagets värderingar som utgörs av grunden, se figur 3. Inuti huset finns medarbetarna 
och även de metoder och verktyg som företaget kan använda sig av i strävan efter att arbeta 
mot ständiga förbättringar. (Liker 2009, 55) 

 
3.1.3 Principer  
Lean-organisationer styrs utifrån en rad principer som kan definieras som ett sätt att tänka 
som ger riktlinjer till hur organisationen kan driva sin verksamhet. Det är viktigt att skilja på 
att principer inte talar om för hur ett problem ska lösas utan snarare att den ger kriterier för 
hur en bra lösning ska vara utformad. Det är 14 principer som omfattar Lean som kan vidare 
delas in i fyra större områden vilket beskrivs i litteraturen Lean i ledning (2009). 
 

Filosofi-långsiktigt tänkande  
Princip 1 – Basera alla beslut på långsiktigt tänkande, låt inte kortsiktiga ekonomiska mål styra  
I Lean är det av yttersta vikt att basera beslut på långsiktigt tänkande snarare a ̈n mot 
kortsiktiga ekonomiska intressen. Målet är att skapa ett värde för slutkunden, fo ̈retaget som 
helhet samt värde för samhället inom vilket fo ̈retaget verkar i.  

Processer - rätt process ger rätt beslut 
Princip 2 – Skapa processflöden  
Grunden för en värdehöjandeprocess är att skapa kontinuerliga processflöden för att föra upp 
problemen till ytan. Är exempelvis ett projekt i vila eller om flaskhalsar i en produktionskedja 
uppstår så skapas slöseri och flödet avbryts. Därmed blir ett kontinuerligt flöde en indikator 
på en väl fungerande process.  

Princip 3 – Pull, inte push  
Att minska slöseri är ett av de övergripande målen med Lean vilket innebär att 
överproduktion är något som i högsta mo ̈jliga mån bör undvikas. Bästa sättet att göra det på 
är att låta efterfrågan styra produktionen genom att använda dragande produktion.   

Princip 4 – Utjämna arbetsbelastning/Heijunka  
Det krävs att människor såväl som maskiner och tillverkningsprocesser belastas på ett 
balanserat sätt för att skapa ett utjämnat flöde. Lean värdesätter en långsiktig hållbarhet och 
kontinuitet och att ojämnt belasta något steg av arbetsprocessen går emot grunden i Lean-
filosofin.  

Princip 5 – Låt alla problem vara stoppande  
I Lean finns inget utrymme för att ta tag i problem senare eller skjuta upp värdehöjande 
förändring i framtiden. Av detta skäl är det viktigt att skapa en kultur där problem som 
uppkommer hanteras direkt för att säkerställa att liknande misstag inte uppstår igen.  

Princip 6 – Standardisera  
Grunden för ständiga förbättringar är ett standardiserat arbete vilket ska utgå från den samlade 
kunskapen hos personalen, där det ultimata arbetssättet identifieras och implementeras 
kollektivt.  

Princip 7 – Visuell styrning  
Inom Lean strävar man efter att använda visuell styrning för att presentera information på ett 
sa ̊ enkelt sätt som möjligt för en lättare åtgärd av problemet. 
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Princip 8 – Beprövad teknik  
Att använda pålitlig och välbeprövad teknik som passar medarbetarna och processerna leder 
till en minimerad risk att göra fel. 

Anställda och partners - öka organisationens värde genom att utveckla personal och 
samarbetspartner  
Princip 9 – Utveckla ledare  
I sitt arbete har Toyota lagt fokus på att ständigt utveckla ledare som känner till verksamheten 
på djupet. En ledare ska leva efter och förespråka företagsfilosofin. 

Princip 10 – Utveckla medarbetare  
Det är inte enbart ledarna som ska verka utifrån företagets filosofi utan även medarbetarna ska 
arbeta för att stärka och utveckla företagskulturen. 

Princip 11 – Sprid filosofin till det utökade nätverket  
Även externa partners och leverantörer bör uppmuntras till utveckling och förbättring. Alla i 
hela kedjan tjänar på det på långsikt.  

 
Figur 5: Figuren visar en förklaring på de fyra centrala områden som bygger på de 14 huvudprinciperna.  
De flesta företagen finner sig i rutan processerna, 4P- model “The Toyota way”. 

Problemlösning - hitta grundorsaken till ett problem som påskyndar lärandet i en 
organisation 
Princip 12 – Se med egna ögon/Genchi genbutsu  
Den principen innebär att jag själv ser problemet med egna ögon istället för att förlita mig på 
information som kommer från en sekundärkälla vilket är en nyckelmetod vid problemlösning. 
Medarbetare uppmanas att själva observera de problem som uppstår för att lättare fatta beslut 
om åtgärder.  

Princip 13 – La ̊t beslut va ̈xa fram  
En grundpelare inom Lean är att fatta beslut långsamt och se till att alla alternativen övervägs 
innan rätt beslut tas. För att processen ska ständigt utvecklas krävs att rätt beslut tas.  

Ett bra beslut innebär att all information som finns tillgänglig tas hänsyn till och det gäller 
även att investera tiden i att lyssna på förslag som kommer från berörda partners. Efter att 
beslutet har tagits ska genomförandet av implementeringsprocessen kunna ske snabbt. 
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Princip 14 – Lärande organisation  
Skapa en lärande organisation genom att ständigt reflektera över det egna arbetet.  

Medarbetare ska ses som en värdefull resurs vilka utvecklas och växer tillsammans med 
företaget och de ska kontinuerligt tränas i att identifiera problem och slöserier samt att arbeta 
mot ständiga förbättringar.  

3.1.4 PDCA-cirkeln 
I Kaizen (ständig förbättring) sammanfattas flera olika metoder inom Leans ständiga 
förbättringsarbeten där PDCA är en av dessa metoder. Metoden brukar kallas för PDCA-
cykeln för att metoden liknar ett hjul som snurrar konstant. Metoden härstammar från Walter 
A. Shewhart som anses vara en av de mest betydelsefulla personerna inom kvalitetsutveckling 
i modern tid. År 1931 gav Shewart ut en publikation med hans filosofi kring kvalitetsfrågor 
där han presenterar sin filosofi kring kvalitetsfrågor. I den uppvisar Shewhart hur tidsslöseri 
bland tillverkningsprocesser påverkar verksamheten. Shewhart föreslog vidare en typ av 
förbättringscykel som W. Edwards Deming under 1950-talet vidareutvecklade. Utvecklingen 
resulterade i grundandet av PDCA. Idag används PDCA som en effektiv metod för att 
möjliggöra en struktur till verksamhetens förbättringsarbete. Detta ska i sin tur utmynna i en 
bättre kvalitet hos verksamheten samt tillfredsställa dess kunder. 
PDCA-cykeln utgörs av fyra faser plan-do-check-act. Dessa faser ska ge en struktur i 
förbättringsarbetet. (Peterson m.fl., 2009) 
 
Plan (planera) 
I den första fasen, plan identifieras och analyseras problem. Här är det viktigt att identifiera 
rotorsaken till ett problem. Deming menar att det är viktigt att tänka på de potentiella 
förbättringar som om de vore mindre experiment. Vidare menar Demig att en noggrann 
problemdefinition samt en kontinuerlig kommunikation gynnar implementeringen av 
förbättringsarbetet på långsikt. 
 
Do (göra) 
Tidigare steg ska vara grundligt genomförda och problemet fastställt för att fas 2 ska vara 
enkelt att genomföra. Fasen står för att utveckla och testa de förbättringar som uppkommit 
till det fastställda problemet. Det som kan ses viktigt här är att bra kommunikationsflöde så 
att alla involverande är införstådda i vad som ska göras. 
 
Check (Kontrollera) 
Kontrollera är den tredje fasen i PDCA-modellen där inlärningsprocessen står i fokus. Det är 
därför nödvändigt att avsätta tid för att kunna utvärdera projekt då det huvudsakliga lärandet 
sker i denna fas. Genom att följa upp och analysera de utförda förbättringarna ska följande 
frågor analyseras för att kunna ta vara på lärandet.  

• Vilka lärdomar tar vi med oss? 
• Eliminerades problemet? 
• Vad fungerade bra/mindre bra? 
• Vad kan göras bättre? 

 
Act (Standardisera) 
När förbättringsprojektet visar sig vara effektiv för verksamheten innebär det sista steget 
slutligen att standardisera arbetet så att framstegen kan tas tillvara på. Även här är det viktigt 
att kommunicera betingelserna till alla involverade. Cykeln är därför sluten och förbättringen 
standardiserad. Det är viktigt att kunna förstå innebörden av en PDCA-cykel och att begripa 
att det inte är en evighetsprocess.  
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Den aktuella statusen på det pågående arbetet är nyckeln till att inte fastna. När prion är satt 
är det dags att delegera uppgifter. Varje inkommit förslag ges en ansvarig och sätts upp som 
en pågående aktivitet.  
(Petterson m.fl., 2009) 

 

 
Figur 6: PDCA-cirkeln 
 
3.1.5 7+1 Slöseri 
Lean syftar till att eliminera det som inte medför värde, slöserier. Det resulterade till en 
japansk modell som beskrev de tre slöserikategorierna, muda, mura och muri som innebär 
arbetsslöseri, överbelastning och ojämnhet. Av detta kunde 8 typer av slöseri identifieras 
mera ingående, vilka förklaras nedan. Se illustration i figur 7. 

1. Överproduktion: Att tillverka produkter utan efterfråga som kan komma att säljas till ett 
mindre pris samt att påbörja tillverkningen i tidigare skede än vad som krävs. 

2. Förseningar och väntetid: Kan orsakas av process-, system- eller maskinfel som leder 
till att produkten inte kan gå vidare till nästa produktionssteg vilket medför till att en 
produkt av värde är i vila. 

3. Transport: Att transporten från råvaror till företaget inte är kortast möjliga med hänsyn 
till transportsträckan av färdig produkt till kund. Transport ses som slöseri eftersom den 
riskerar att råvaran eller produkten försenas, skadas eller går i förlust och transport 
medför inget värde till dessa. 
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Figur 7: Bilden illustrerar de 7+1 slöseri, Källa: Kasewa.se 

4. Lager: Ett lager består av råvaror samt produkter som inte tillhör någon beställning och 
som inte blir processade. Värden som inte är i rullning är slöseri som skapar kostnader 
pga. att inventering samt hantering av lager blir dyrare ju större lagret är. 

5. Rörelse: onödiga rörelser som inte tillför ett värde.  
6. Överarbete: Att mer arbete än det som kunden har krävt eller betalat för utförs. 

Eliminering av onödiga processer minska kostnaden och besparar tid. 
7. Omarbete, defekt: En defekt är ett fel i en process som gör att produkten blir mindre 

värdefull för en kund vilket resulterar till omarbete i form av inspektion, design ändringar, 
process ändringar, pappersarbete med mera.  

8. Outnyttjad kompetens: att inte utnyttja personalens färdigheter, idéer eller 
rekommendationer. (Identification of Major Lean Production waste in Automobile Industries using 
weighted average method, P. Arunagiri, A. Gnanavelbabu, 2014)  

 
3.2.1 Vad innebär digitalisering? 
Enligt rapporten Analysera digitalisering i företag (2017) finns det flera olika sätt att uttrycka 
digitalisering och ämnet kan diskuteras utifrån flera perspektiv. Ordet digital och digitalisera 
har fått ändrad betydelse de senaste åren. I senare fallet kan det innebära vissa problem 
eftersom ordet tidigare haft en rätt precis kulturpolitisk innebörd. Digital kommer från 
latinets digitus som betyder finger. Eftersom människor tidigt räknade på fingrarna kom 
ordet att syfta på siffra och blev digit i engelskan och doigt i franskan. Under mitten av 1900-
talet pratades på engelska om digital computers, till skillnad från analouge computer som 
innebär räknestickor eller mekaniska räknemaskiner. Med digital menades här att det som 
skulle beräknas omvandlas till en sifferserie, till exempel binärt som baseras på två siffror, 
noll och ett eller ett hexadecimal baserad på 16 siffror. Snart syftade digital nästan uteslutande 
på något som hade med datorer eller datorfiler att göra.  
 
De senaste 20 åren har ordet använts flitigt i till exempel EU, när det gäller frågor om 
bevarande och tillgängliggörande av kultarvet. Än idag definieras digitalisering i EU som ”att 
konvertera ett analogt uttryck av en fysisk variabel till ett numeriskt värde”. I Sverige har 
ordet börjat användas mer och syfta på allt som har med datorer att göra. Särskilt vanligt blev 
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ordet i den nya betydelsen efter att EU:s digitala agenda började implementeras i Sverige 
2011.  
 
Såsom det vidare nämns i Digitaliseringens effekter på individ och samhälle (2016) innebär 
digitalisering att skapa ett värde. Det handlar om att underlätta vardagen och jobba smartare. 
Det är enkelt att tro att det är enbart IT-avdelningarna som ska stå för digitalisering, men så 
är inte fallet. För att hela verksamhet ska lyckas måste det ses som en fråga för hela 
verksamheten med start från ledningen. Vad digitalisering handlar egentligen om är att 
underlätta vardagen för oss människor. Resultatet blir att ha medarbetare som trivs på jobbet 
och som bidrar till att verksamheten utvecklas vidare. Det handlar om effekten som erhålls av 
ett digitaliserat flöde. Det viktigaste av allt handlar om slutkunden, vilket innebär möjligheten 
till att skapa bättre kundupplevelser genom att tillgodose deras behov.  
 
En annan definition av digitalisering som nämns i Analysera digitalisering i företag (2017) är den 
genomgripande process där ny teknik formar om samhället i grunden. Detta innebär en 
förändring av företagets tjänster och affärsmodeller vilket resulterar i att människans sätt att 
arbeta förändras. 
 
Enligt nationalencyklopedin (2018–04) definieras digitalisering på följande sätt ”Digitalisering är 
ett begrepp som innebär att material av skilda slag omformas för att kunna bearbetas i dator”. 
Oavsett hur snabbt utvecklingen i digitaliseringen sker, kommer det alltid vara människan 
vara faktorn för att göra en skillnad och därför är det viktigt att förstå människan och vad 
som driver den. Det råder ingen tvekan om att det finns ett stort motstånd för förändring 
och detta skulle kräva att kliva ur komfortzonen och att utföra saker som aldrig har utförts 
förr, vilket är tufft. Men det krävs full insikt om hur angeläget det är att förändras.  
 
3.2.2 Teknikens- och digitaliseringens utveckling 
Enligt artikeln Digitaliseringens betydelse för industrins (2015) är den tekniska utvecklingen den 
viktigaste faktorn bakom välståndsutveckling och den stigande levnadsstandarden. Sverige 
har tidigare genomgått två industriella revolutioner som karakteriseras av flera olika tekniska 
steg. Den första som var industriella revolutionen uppstod i samband med uppfinnandet av 
ångmaskiner och byggandet av järnvägar. Den andra revolutionen karakteriseras av 
elektricitetens utbredning, förbränningsmotorn och en rad andra teknologier. Tekniken 
fortsätter att utvecklas och den här gången är det digitaliseringen som står i fokus.  

 
Den grundläggande orsaken till digitalisering i tillverkningsindustrin beskrivs i artikeln 
Digitaliseringens betydelse för industrins förnyelse (2015). Det är att klara det ökade kravet på 
kundanpassning behöver produktionen vara flexibel och omställningsbar. Ett koncept som 
fortsätter att öka inom industrin är användning av mobila enheter såsom datorer, surfplattor 
och smarta telefoner. Verktygen som hjälper till att behandla informationen har blivit mer 
allmänt förekommande och kraftfulla. Implementering av dessa hjälpmedel gör att de 
anställda kan kommunicera med systemen i produktionen och dessutom få uppdaterat 
information och visualisering av systemens status. För operatörerna innebär det mer 
flexibilitet och att de kan fatta snabba beslut på grund av tillgängligheten till 
kommunikationsdelning. 

 
Sverige är ett framgångsrikt land i flera avseenden när det kommer till digitala företag vilket 
beskrivs i artikeln Företagen och digitaliseringen (2016).  Som facit i hand kan är det lämpligt att 
utgå från att det är flera företag med digitala affärsmodeller som grundats i Sverige har 
värderats högt. De svenska framgångarna har skett mot en bakgrund av gynnsamma 
förhållanden. Sverige rankas högt som IT-nation tillsammans med övriga nordiska länder, 
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USA, Storbritannien och Nya Zeeland. En av anledningarna till det är att Sverige har en lång 
tradition av skickligt ingenjörsskap inom stora etablerade företag som ABB, Electrolux, 
Ericsson, Volvo och Scania. 

 
3.2.3 Digitaliseringens möjligheter 
Enligt artikeln Den industriella revolutionen – Med kompetens för framgång (2017) har digitalisering 
har förändrat förutsättningarna för att starta tjänsteföretag genom att fysiska varor har 
transformerats till digitala tjänster vilket leder till att marginalkostnaden för produktion och 
distribution blir låg. Även industrin påverkas av digitalisering vilket öppnar möjligheten att 
utveckla nya som förändrar och utmanar de befintliga.  

 
Möjligheten för digitalisering i svensk industri behöver ta sin början i klargörandet om att 
ryktet om industrins död är helt felaktigt. Industrin står för två tredjedelar av svensk export 
och sysselsätter omkring 900 000 människor. Industrin i Sverige fortsätter att förändras i takt 
med teknikutvecklingens och globaliseringens konkurrensmönster. Utvecklingen skapar nya 
jobb samtidigt som den leder till omstrukturering. 

 
Digitalisering av industrivaror- och tjänster och processer skapar nya jobb samtidigt som 
andra försvinner eller förändras helt. I praktiken har industrins utveckling alltid fungerat. 
Vad industrin egentligen bygger på är innovation dvs. nya tillämpningar av teknik och 
kunskaper som tar sin början i form av nya idéer och upptäckter från forskning och 
utveckling. Överfört till industrins verklighet handlar det i grunden om vad den nya tekniken 
kan leda till med målet att öka konkurrenskraften genom vidgade värdekedjor med tjänster 
och service och genom att erbjuda större flexibilitet i produktutbudet eller att eliminera 
brister i arbetsmiljön. 

 
Dagens svenska företag både stora och små är generellt framgångsrika och oftast 
världsledande inom sina respektive verksamhetsområden. Det resulterar till att en reell 
anställningstrygghet skapas. I Sverige ska vi inte vara rädda för den nya tekniken utan det är 
den gamla som hotar jobben. Det är egentligen uteblivna teknikinvesteringar som riskerar i 
förlängningen att leda till varsel och uppsägningar och inte den nya tekniken, den skapar nya 
möjligheter för den framtida hållbara lönsamheten. Styrkan i svensk industri innebär 
förmågan att investera klokt i forskning och utveckling, men handlar även om ett stabilt 
samhälle ur ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Det handlar även om ett bra 
samarbetsklimat som utvecklas mellan facket och arbetsgivaren därför att båda parter vinner 
på att samarbeta med varandra när det sker förändringar.  
Det kan göra förändringsprocesserna snabbare och samtidigt ge trygghet åt medarbetarna. 

 
3.2.4 Vad är syftet med digitalisering? 
I artikeln Digitalisering av svensk industri – Kartläggning av svenska styrkor och utmaningar (2016) får 
man inblick i att syftet med digitaliseringen är att kunna skapa en bättre produkt som har ett 
större värde. Teknikområden är bredda och avancerade och det kan vara svårt om möjligt att 
kunna skaffa en kompetensbakgrund hos personalen inom samtliga områden. 
System som har olika tillverkare och livslängd, kan integreras samman både internt och 
externt vilket kan skapa nya tillämpningsområden.  

 
Automatisering resulterar i en bättre kvalitet och minskar på tillverkningskostnader. 
Automatisering i samband med artificiell intelligens skapar självlärande system är flexibla mot 
ändringar och kan samverka med människor på ett effektivare sätt. 
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3.2.5 Ledarskap och kultur underlättar digitalisering 
För att industrin i Sverige ska fortsätta vara konkurrenskraftiga behöver det kontinuerligt 
satsas på innovation och utbildning med fokus på teknik och områden som kombinerar 
socioekonomiska aspekter med system och organisation och det beskrivs närmare i artikelen 
Digitaliseringens betydelse för industrins förnyelse (2015). I Sverige sägs det att vi är duktiga på att 
bygga komplexa system vilket har troligtvis att göra med att vår kultur är icke hierarkisk. 
Ledarskapet grundar sig till stor del i humanism, jämlikhet, och dessutom öppenhet för 
nytänkande vilket har resulterat till strategisk resurs för innovation samt tillväxt under 
decennier. Närmare sagt innebär det ett ledarskap som bygger på respekt för människans lika 
värde, pragmatik likväl som gruppens betydelse som en hel enhet. Sammanfattningsvis är 
organisationers kultur och klimat nycklar till framgång som i sin tur styrs av grundläggande 
värderingar och beteenden i organisationen.  
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4.	Nulägesbeskrivning	
Kapitlet ger en beskrivning på nuläget av det område som undersöks i syfte att kartlägga och identifiera 
problemet, genom intervjuer med medarbetarna samt egna observationer av verksamheten. 

 
4.1 Identifiering av problem 
Inom kvalitetsavdelningen jobbar medarbetarna med att stödja verksamheterna i att 
förebygga och åtgärda kvalitetsavvikelser som uppstår, med hjälp av fastställda rutiner som 
ämnar förenkla och förtydliga arbetssättet. En avvikelse innebär ett fel eller en brist som 
uppkommer när en produkt eller ett förfarande avviker från det som anses vara normalt. 
Fel kan upptäckas på olika sätt genom interna och externa partner. Exempel på när dessa 
upptäcks internt är i samband med ronderingar, kontroller eller i det dagliga arbetet. När fel 
upptäcks externt sker det i anknytning till exempelvis reklamation av en vara från en kund 
eller konsument, vid besök av en myndighet eller i samband med revision.  

 
De utmaningar som finns på kvalitetsavdelningen är att det sätts en stor fokus på att påminna 
avdelningarna att ta tag i avvikelserna, vilket medför att medarbetarna inom 
kvalitetsavdelningen behöver kontinuerligt följa upp ärendets status. Att ta hänsyn till dessa 
moment innebär i praktiken att det kräver mer tid att hantera ett ärende än normalt.  
En ytterligare aktuell utmaning är att medarbetarna behöver använda sig mer av de tillgängliga 
rutinerna och att fortsätta jobba med att sätta de teoretiska kunskaperna i praktiken. 
Rutinerna skulle kunna förenklas för att kunna göra det mera visuellt för vilka punkter som 
behöver genomföras från start till slut, alltså från att ett problem uppstår till att en lösning har 
implementerats. Om ett akut ärende uppstår är det önskvärt att åtgärder kan vidtas 
omedelbart och i nästa steg ska det begäras att informationen kan spridas direkt till 
inblandade medarbetare.  
 
Ett annat problem inom avvikelsehanteringen är att identifiera problemägaren som ska vara 
ansvarig för att följa upp problemet och se till att det blir löst. Det kan uppstå ett 
missförstånd om att den som sitter på kvalitetsavdelningen är problemägaren. För att klargöra 
missförståndet behöver det tydliggöras att kvalitetsavdelningen ska fungera som ett stöd och 
hjälpa till med de problem som uppstår och vägleda i arbetet.  

 
Det finns en stor potential till förbättring av de olika typer av problem för att kunna erhålla 
en välfungerande metod, som ska se till att stödja huvudarbetet som i det fallet är 
kvalitetsavvikelser. Praktiskt sätt skulle det innebära att problemet visualiseras för att kunna 
underlätta för medarbetarna att engagera sig mer i det. Det ska även vara tydligt för varje 
medarbetare att veta vad som förväntas av dem och hur de ska agera i fortsättningen. 

 
4.2 Hur hanteras kvalitetsavvikelser idag? 
Det finns fastställda rutiner som talar om hur olika typer av kvalitetsavvikelser bör hanteras.  
De fastställda rutinerna kan delas i tre olika kategorier: 

 
• Rutin för avvikelsehantering: innebär en övergripande rutin för hur avvikelser ska 

hanteras. Verksamheter såsom kvarnen och Tuna, har en kortare version av denna som 
framför allt beskriver hur de praktiskt ska arbeta med avvikelser och förbättringar.  
 

• Incidenthantering och återkallandeprocessen: rutinen avser allvarligare avvikelser, alltså de 
händelser som skulle kunna leda till en återkallning. Som ett komplement till denna finns 
en logg som används som informations- och bedömningsunderlag samt dokumentation 
vid en återkallning. 
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• Rutin för reklamationer: reklamationer ses som en typ av avvikelse och rutinen gäller när 

konsumenter återkopplar direkt. 
 
De tillfälliga rutinerna är för det som kallas för hantering av avvikelsemejl. Avvikelsemejlen 
innebär tillfälliga instruktioner som används för att hantera kvalitetsavvikelser genom att 
sammanställa alla mejl som berör ett ärende och därtill skapa en enskild mappstruktur till 
dem. 
 
Avvikelserutinen vilka är exempelvis relaterade till matprodukter, ska följas upp med 
avseende på bedömning, åtgärder och korrigerande åtgärder. Ett mejl skickas till 
avvikelseinkorgen för att kunna spara dokumentationen kring olika avvikelser och 
reklamationer. Avvikelsemejlen är en plats för att dokumentera ärendehanteringen och 
fungerar dessutom som en informationsplats vid uppföljning av tidigare ärenden. Rutinen 
som följs i dagsläget består av flera steg som redogörs nedan. 
 
1. En avvikelse eller reklamation uppstår som behöver hanteras vidare.  
2. Bedömning av avvikelsen/reklamationens allvarlighet enligt rutin. Vid allvarligare 

avvikelser/mer akuta behöver muntlig info ske snabbt till berörda kollegor samt att 
”loggen” påbörjas enligt rutin.  

3. Skicka ett mejl om aktuell avvikelse/reklamation till berörda, “avvikelsemejlen” läggs som 
kopiemottagare. Döp ämnesraden enligt info i den blå rutan nedanför.  

4. Skapa en mapp (i avvikelsemejlkorgen) som döps till samma namn som ämnesråden. I 
mappen läggs samtliga mejl som tillhör det aktuella ärendet.  

5. När ett mejl skickas till berörda i den fortsatta hanteringen av ärendet läggs 
”avvikelsemejlen” som kopiemottagare. 

6. När ärendet är avslutat läggs ärendemappen i årets arkivmapp.  
7. Rensning, uppmappning etc. i avvikelseinkorgen sker minst en gång per vecka.  

 
Anledningen till varför dessa rutiner används är för att säkerställa att berörd personal har en 
tillgänglig och ständigt uppdaterad och korrekt information om aktuella avvikelser men även 
om åtgärder och uppföljningar dokumenteras. Instruktionen berör främst 
kvalitetsavdelningen, kategori, inköp och verksamhetsansvarig i kvarnen. Rutinen används för 
att ta del av tidigare information samt dokumentation kring avvikelser och reklamationer men 
även för ärenden som uppstår. 

 
4.3 Risker med befintlig rutin och behov 
I praktiken är dokumentationen av åtgärderna som vidtas i ärenden ibland bristfällig och de 
varken följs upp eller återkopplas, vilket resulterar till att avvikelser inte uppmärksammas vid 
uppdatering. En avvikelse som inte följs upp kan i värsta fall leda till att företaget får problem 
med att leva upp till vissa kundkrav.  
 
Att följa upp ärenden behöver prioriteras i fortsättningen mer än vad det görs idag för att 
kunna ge insikt i, om problemet fortfarande är aktuellt eller om det är löst och att det är dags 
att gå vidare med ett annat ärende. 

 
Det finns ett behov av att tillgängliggöra dokument för att enkelt visualisera och tydliggöra de 
förekommande avvikelserna. Det leder till att en åtgärd kan direkt vidtas när en avvikelse 
uppstår och blir dessutom enklare att följa upp.  
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5.	Genomförande	
I det här kapitlet presenteras insamlad information som erhölls från de olika planerade aktiviteterna.    

	
5.1 Öppen föreläsning: Digitaliseringens transformerande kraft 
En av aktiviteterna, som hade planerats inom projektet var att delta i en öppen föreläsning 
om digitaliseringens transformerande kraft av Jaan Gulliksen, professor och vicerektor för 
digitalisering vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. 

 
Digitaliseringen gör att tekniker och tjänster blir allt mer tillgängliga och den kan uppfylla ett 
behov. Det som är anmärkningsvärt med digitalisering är att det kan genomsyra olika typer av 
organisationer såsom företag, skola och sjukvård och på så sett är dess makt och slagkraft 
oerhört stor med tanke på att det ständigt görs nya innovationer och förfiningar inom teknik. 
Syftet med aktiviteten är att få en bredare förståelse kring vad digitalisering egentligen innebär 

 
5.2 Studiebesök 
Med hjälp av metoden Genchi Genbutsu som går ut på att observera ett problem med egna 
ögon har ett studiebesök genomförts i kvarnen för att ta reda på hur medarbetarna hanterar 
en kvalitetsavvikelse. Utöver det har syftet med studiebesöket varit att utreda huruvida det 
finns en tydlig rutin eller struktur som används i dagsläget för att hantera en avvikelse, och 
om inte, undersöka anledningen till varför samt vilka hinder som finns?  

 
Det finns olika typer av avvikelser som kan förekomma i kvarnen och man kan säga att det 
inte finns specifik person som är ansvarig över att rapportera en avvikelse i ett specifikt 
område. Det innebär att när en avvikelse uppstår ligger det primära ansvaret hos den som har 
upptäckt felet. Det upplägget tillåter att medarbetarna utvecklar både kompetens och 
kunskaper kring hur ett problem kan lösas då de själva behöver ta tag i det. Dock innebär det 
samtidigt en stor risk för att avvikelsen inte följs upp från planeringsfasen (Plan) till att 
standardisera (Act), med hänsyn till PDCA-cirkeln, eftersom det inte finns en specifik person 
som är ansvarig för avvikelsen. Ibland kan detta även leda till att förbättringsarbeten 
prioriteras bort för att fokus inriktas på att släcka bränder istället och alltså lösa akuta 
problem. 

 
5.3 Öppen diskussion: Gemensam uppfattning kring avvikelsehantering 
En öppen diskussion i form av seminarium har genomförts, tillsammans med representanter 
från kvalitetsavdelning, kvarnen samt avdelningen verksamhetsutveckling för att bilda en 
gemensam uppfattning kring avvikelsehanteringen. Vidare drevs en ytterligare diskussion om 
vilka problem som medarbetarna ser och vad som önskas åstadkommas genom att metoden 
digitaliseras. 

 
Att hantera en kvalitetsavvikelse fungerar inte optimalt och ibland stoppas man av ett hinder 
processen. Ansvar uppfattas mest som otydligt eftersom man oftast undrar vem 
problemägaren är och vad den personen har för ansvar. Det finns en stor potential till att 
kommunikation och information förbättras från att en avvikelse är rapporterat till att den 
följs upp. Först kan det vara av ytterst stor betydelse att klargöra vad en avvikelse egentligen 
innebär. Efter att den upptäcks och kan påbörjas är det upp till en grupp för hur det hanteras. 
Således är det en bra början att i arbetet tillsammans definiera vad en avvikelse egentligen är 
då det är väldigt tydligt att det finns ett stort behov av att standardisera arbetet generellt sätt. 
Det blir betydligt enklare att avgöra om en avvikelse har uppstått eller inte, så fort något ser 
ut att avvika, med hjälp av en etablerad standard som man kan avgöra med. Standarden 
kommer fungera som en referenspunkt som man utgår ifrån när det verkliga arbetet avviker 
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från det som anses vara "normalt". 
 
Nyligen har man påbörjat en metod som går ut på att sätter upp lappar som avser underhålls-
aktiviteter på tavlan där daglig styrning i kvarnen följs upp. Daglig styrning ska ses som ett 
avvikelselopp för bland annat underhållsavvikelser dvs. en kontinuerlig uppföljning som ska 
styra dagen. Avvikelsehanteringen genomförs på olika sätt i olika arbetsgrupper och behöver i 
fortsättningen hanteras på samma sätt men till en början är det viktigt att jobba med den 
gemensamma förståelsen. Det är av stor betydelse att området tolkas på samma sätt och att 
det i varje verksamhet är samma mål som medarbetarna utgår ifrån. 

 
Medarbetarna på kvalitetsavdelningen är medvetna om att ett verktyg som skulle kunna stötta 
uppföljningen av arbetet är införandet av loggar som skulle underlätta att ta reda på vilket det 
nästkommande steget är, vem som äger problemet och att det ska följas upp. Om man skulle 
koppla upp avvikelsehanteringen till ett system så talar behovet om att det ska finnas 
möjlighet att dokumentera dessa avvikelser och koppla dessa till en processbeskrivning samt 
stödja den nuvarande kommunikationsplanen. I nuläget anses det vara till hjälp att jobba mot 
en egen metod som har tagits fram för att hålla någon form av struktur. Det är en medveten 
akut lösning där släckning av bränder sker, men i framtiden bör fokus läggas på att arbeta 
med en långsiktig hållbar lösning.  

 
5.4 Att arbeta med digitalisering och förändringsarbete - Inspirationsseminarium  
Ett inspirationsseminarium ”Arbeta med digitalisering och förändringsförmåga” vid 
Mälardalens Tekniska högskola i Eskilstuna som hölls av bland annat Dan Carlsson, 
planerades in som del av en datainsamling. På inspirationsseminariet diskuterades vad som 
triggar igång ett förändringsarbete som är ett aktuellt ämne för små och medelstora företag, 
verksamma inom industribranschen. Syftet med att skapa förändringen är att arbeta med att 
utveckla företagens egna förmåga att utveckla sin konkurrenskraft. Nyckeln till ett 
förändringsarbete är en aktiv ledning tillsammans med medarbetarna som aktivt fattar beslut. 
Grunden till ett digitaliserat arbetssätt är att börja implementera Lean i verksamheten och få 
med sig medarbetarna för att kunna utveckla en förändringsförmåga. I förändringsförmågan, 
handlar det om att gå från att lösa akuta uppgifter mot lärande och utveckling, vilket innebär 
att lära ut hur man löser problem, se figur 8. 
 

 
Figur 8: Att skapa en förändringsförmåga, Källa: Dan Carlsson, Produktionslyftet 
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Den tro som man behöver ha i ett företag är att det är att människan som föds nyfiken och 
vill vara med och utveckla. Att hålla tron levande innebär att försöka stimulera och bjuda in 
medarbetarna i matchen, vilket kommer från Toyotas tankesätt där individen sätts i centrum. 
Närmare bestämt innebär det respekt för individen och respekt för vad det innebär att vara 
en människa. Chefen måste vara engagerad i att utveckla medarbetarna framåt samt ta vara på 
den kompetens som finns och samtidigt bjuda in medarbetarna i förbättringsarbeten.  
 
Olika fallgropar som kan uppstå i arbetet är att ledningen är oense med mellanchefer och ett 
annat är att förståelse och acceptans tas för givet. Ett lärande måste till, vilket innebär att 
samtliga medarbetare ska tillåtas delta i den dagliga styrningen för att inkludera de i resan för 
att de ska förstå syftet till varför man gör på just det sättet och dessutom få deras 
engagemang med. En stor drivkraft och samsyn fås om alla är engagerade. Den inställning 
som alla i företaget bör ha, är att vi tar steget tillsammans och lär oss tillsammans. Under 
arbetets gång är det viktigt att bygga upp sin egen lärande plan och sätta upp mål för att reda 
på var man vill vara. Det krävs ledare som bör engagera medarbetarna i en ständig dialog, se 
figur 9. Ledarna ska förhålla sig på ett coachande vis och se till att medarbetarna engagerar sig 
och blir autonoma individer som tar ansvar.  
 

 
Figur 9: Drivkraft och samsyn Källa: Dan Carlsson, Produktionslyftet 

 
5.5 Benchmarking 
Metoden benchmark som var planerad att genomföras i studien utfördes inte. Detta just för 
att det under arbetes gång visade sig att det är bättre att fokusera på att analysera metoden 
och utveckla en idé om hur man vill utforma arbetet i fortsättningen istället för att fokusera 
på att jämföra befintliga metoder. Detta har även att göra med att få företag hade möjligheten 
att delta i undersökningen. Metoden rekommenderas vid fortsatta studier. 

	 	



 
 

 
 

24 

	
	
  



 
 

 
 

25 

6. Analys	
I det kapitlet analyseras de olika metoder som har använts i arbetet för att kunna uppnå de presenterade 
målen i rapporten.  

 
6.1 Fiskbensdiagram 
Ett fiskbensdiagram har tagits fram för att analysera rotorsaken till de problem som finns i 
arbetsmetoden inom kvalitetsavdelningen. Anledningen till varför rotorsaker ska identifieras 
är för att hitta en lämplig metod som ska implementeras samt se till att problemen som 
definieras i fiskbensdiagrammet blir lösta.  
 
Störningsanalysen i fiskbensdiagrammet (se figur 10) bygger på fyra olika huvudproblem, 
vilka kan delas upp enligt följande: 

• Tid som resurs; som innebär att den resursen inte alltid räcker till 
• Dokument; hur dokumenten hanteras 
• Information; hur information delas inom hela verksamheten 
• Kommunikation; Hur och på vilket sätt som kommunikationen sker mellan varandra 

  
De fyra huvudområden som presenteras nedanför hänger ihop med varandra och resulterar 
till effekten av en icke effektiv metod för dokumenthantering. 
Fiskbensdiagrammet har tagits fram tillsammans med en analys av de 7+1 slöserierna.  
 

 
Figur 10: Fiskbensdiagram 
 
6.2 PDCA-cirkeln 
PDCA- cirkeln används idag i kvalitetsavdelningen på flera olika sätt och metoden är en av de 
som har hjälpt till att strukturera olika arbeten i avdelningen.  
 

• En bra grund till det digitaliserade arbetssättet. 
• Hjälper till att strukturera arbetet 
• En av de metoderna som kan delas med andra och där informationen kan 

tillgängliggöras för att flera i andra avdelningar ska kunna ta del av hur långt man har 
kommit i arbetet 
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I fortsättningen skulle medarbetarna vilja hantera en avvikelse eller ett ärende enligt PDCA-
modellen i kvarnen på ett strukturerat sätt för att göra ärendet tydligt samt enkelt att följa 
upp. I framtiden innebär det att fortsätta arbeta med PDCA-modellen och fördjupa sig inom 
de två sista stegen Check (kontrollera) och Act (standardisera) vilka är bland de viktigaste i 
metoden.  

	
6.3 Genchi Genbutsu 
Vid studiebesöket observerades hur medarbetarna jobbar med att hantera avvikelser specifikt 
inom kvalitet. Det är den som stöter på ett problem som brukar rapportera om avvikelsen vid 
dagligstyrning. Ett problem som finns i daglig styrning är att det finns flera olika typer av 
aktiviteter som omfattar både avvikelser och förbättringsarbeten som behöver visualiseras på 
ett bättre sätt för att rätt prioriteringar ska ske. Medarbetarna har en vision om att fortsätta 
jobba och utveckla pågående förbättringsarbeten såsom PDCA-modellen men i dagsläget 
upplevs det som att det inte alltid finns tid med dessa aktiviteter eftersom det finns andra 
prioriterade avvikelser som behöver hanteras i första hand. Där finns det alltså 
förbättringspotential för hur man ser över och åtgärdar dessa avvikelser enligt en angiven 
tidsplan.   

 
Vid framtagning av en ny metod för att följa upp och åtgärda avvikelser krävs det att de blir 
konsulterade i den frågan innan den metoden tillämpas för att det är de som kommer att 
arbeta med metoden. Vidare är det de som kan snabbt ge en respons på vad som skulle 
fungera bra eller dåligt samt kunna föreslå ytterligare förbättringar av metoden.  
Därmed är det viktigt att konsultera medarbetarna om den nya metoden som ska tillämpas 
för att ta vara på deras idéer och åsikter men också för att en viktig del av Lean-arbetet är just 
att medarbetarna ska kunna känna sig engagerade inför en ny förändring. 
 
6.4 Öppen diskussion 
En öppen diskussion i form av seminarium har genomförts tillsammans med medarbetare 
från kvalitetsavdelningen, kvarnen samt avd. verksamhetsutvecklingen i syfte att skapa en 
gemensam uppfattning kring nuläget, definiera vilka utmaningar som företaget står inför samt 
vilka lösningar som behöver uppfyllas för att hamna i det önskade tillståndet, se figur 11. 
Diskussionen var givande för samtliga deltagare som tillsammans kunde reflektera över vad 
det riktiga problemet egentligen är och där de deltagande kunde bidra med åsikter till 
diskussionen utifrån de olika synvinklar som de har. I anknytning till att rikta fokus på att 
arbeta med en ny lösning har de olika önskemål som behöver tillgodoses fastställts. Detta för 
att identifiera vilken typ av lösning som krävs inför uppfyllandet av de fastställda behoven.  

 
Figur 11: Diskussion kring nuläge och målet 
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6.5 Önskemålen  
Medarbetarna på Saltå Kvarn har uttalat vilka typer av önskemål de har och som kan 
uppfyllas i samband med den nya lösningen. Ett av behoven är att tydliggöra ansvaret för ett 
ärende som uppstår, dvs. tydliggöra vem problemägaren är och samtidigt tydliggöra att 
kvalitetsavdelningen ska fungera som stödfunktion för resterande avdelningar och inte de 
som ansvarar för att lösa problemen. 
 
Vid skapandet av ett system så kallad intranät finns behovet om att det ska finnas systemstöd 
som kan påminna om vad och vilka avvikelser som är aktuella och visualisera dessa. Målet är 
att kunna skapa ett engagemang bland medarbetarna där de själva ska vara delaktiga och ta 
ansvar kring att förebygga de kvalitetsavvikelser som uppstår och därmed själva kunna 
rapportera in avvikelser direkt. Ett ytterligare önskemål är att kunna utse en person som kan 
tillfälligt coacha och stötta medarbetarna kring det nya tänket som lösningen medför. 
 
Vidare finns ett annat önskemål som innebär att följa upp avvikelsehanteringsarbetet 
kontinuerligt under en längre tid. Att göra det innebär att det blir lättare att upptäcka ett 
mönster för de förekommande avvikelserna som uppstår kopplade till kvaliteten, vilka skulle 
stödja identifieringen av en rotorsak till problemet. Målet är att utveckla metoden för 
avvikelsehantering genom att jobba med en tydlig struktur. En tydlig struktur ska hjälpa till 
att förenkla arbetssättet där var och en vet vad som förväntas av en, vilket skulle leda till att 
risken för missförstånd elimineras.  

 
Lean-arbetet som har implementerats hos företaget har varit grunden för att kunna gå vidare i 
utvecklingen och implementering av en digitaliserat metod. De 14 principerna (vilka beskrivs i 
Lean i ledning, 2009) som Lean-filosofin bygger på är de principer som utgör grundpelaren till 
starten av utvecklingsarbetet. Arbetet har gått ut på att jobba med det grundläggande vilket är 
att fastställa grunden i sin verksamhet dvs. reda ut de värderingar som företaget står för, 
vilket syfte som den har och vilken vision som innebär de mål som företaget vill uppnå.  
Det grundliga arbetet innebär även att kartlägga hur företaget ska göra för att kunna uppnå 
sin vision. 

 
6.6 Inspirationsseminarium 
Som tidigare nämnt i inspirationsseminariet är det viktigt att man fokuserar på att 
kontinuerligt arbeta med att engagera medarbetarna och fatta viktiga beslut tillsammans med 
dem. Det är för att kunna ta vara på medarbetarnas kompetens och kunskap samtidigt kunna 
engagera medarbetarna i förbättringsarbetet. 
 
Tanken bakom det arbetet ska resultera till att medarbetarna själva ska vilja driva en 
förändring framåt eftersom de är nyfikna på ny teknik, vill ha tillgång till mer kunskap och 
har en vilja att skapa ett värde och att kontinuerligt lära sig nya saker. Detta illustrerar figur 
12. 

 
 Figur 12: Varför förändra? 
 

Ny	teknik Tillgång	till	
kunskap

Vilja	att	
skapa	värde Lust	att	lära VI VILL! 
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7.	Resultat	
I detta kapitel presenteras det erhållna resultatet av arbetet.  
 
7.1 Resultat av frågeställningarna 
Vad har implementerandet av Lean haft för betydelse på Saltå Kvarn för att kunna komma igång med 
digitaliseringsarbetet? 
Varför det är viktigt att jobba med Lean är för att skapa en struktur på arbetet och kunna 
göra det effektivt och enkelt att utföra samt att följa upp. Att jobba på det sättet gör det 
enklare att identifiera slöserier. Att arbeta med Lean på Saltå Kvarn har inneburit att 
företagets kärnvärderingar har identifierats och dessutom har medarbetarna bekantat sig väl 
med standardiserade arbetssätt. Det är betydelsefullt för alla i organisationen att kunna jobba 
med kärnvärden och skapa en stabil verksamhet för att i fortsättningen kunna anpassa sig 
enkelt till vilken förändring som helst. Nyckeln till framgång är att engagera medarbetarna i 
arbetet och ta vara på deras åsikter och kompetens, för att tillsammans med dem skapa en 
kultur som inte har en begränsning för utveckling eller förbättring. 
 
Lean står bland annat för respekt för individen och att sätta människan centralt är ett 
utgångsläge i tänket. Utmaningen med en förändring är att få med individen och kunna 
engagera hen och när arbetet är väl i gång kommer det stödja huvudarbetet mot rätt riktning.  
Att jobba med Lean har haft betydelsen att verksamheten är mottaglig för olika typer av 
förändringar och utan Lean hade det varit svårt att genomföra en förändring om inte 
omöjligt. Motiveringen refererar tillbaka till TPS-huset där verksamheten har kunnat bygga ett 
stabilt hus vilket inte skulle vara möjligt om inte grunden, väggarna och taket var starka.  
Praktiskt sätt innebär det företaget har byggt en grund som är värderingarna, en vägg som 
utgörs av de principer som ska hjälpa företaget mot sin vision och slutligen taket vilket 
presenterar visionen som företaget har satt, se figur 13 för en tydligare illustration. 
Det arbetet har lagt grunden för att kunna fortsätta jobba med nya förändringar samtidigt 
som företaget har etablerat visioner och värderingar som blir oförändrade i samband med 
introducering av nya arbetsmetoder som stöds av digitaliserade verktyg. 
 

 
 
Går det att identifiera ett beslutsunderlag som kan mäta lönsamheten av att implementera Lean i sin 
verksamhet? - Och i så fall vilka faktorer är intressanta att ta hänsyn till? 
En av de faktorer som kan mäta lönsamheten av att implementera Lean är fasen från att en 
förändring introduceras, till att den implementeras praktiskt och att det slutligen kan ge ett 
positiv resultat. 

Figur 13: TPS-huset Källa: Lean Enterprise	
Institute 
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Detta skulle innebära att ta hänsyn till tiden dvs. att mäta tiden det tar att arbeta med hela 
fasen från introducering till implementering av förändring. Ett ytterligare sätt att mäta 
lönsamheten är attityden för huruvida medarbetarna är mottagliga för nya förändringar. I det 
fallet blir det avgörande faktorn som man bör ta hänsyn till är förändringsförmågan. Det 
slutliga motivet som är ett av de viktigaste är hur väl man jobbar med ledarskapet och ser till 
att den sprids genom hela verksamheten. Det är viktigt att företaget genomsyras av ledarskap 
och den får spridas vidare till medarbetarna. 

 
7.2 vad ska uppfyllas? 
Ett problem i verksamheten har identifierats och det är tydligt avseende vad behovet till 
lösningen är. Här nedan följer några exempel på behov som behöver tillgodoses i samband 
med implementeringen av den digitaliserade arbetsmetoden. Om dessa behov kan uppfyllas 
så innebär det att problemet kan åtgärdas på ett smidigare och effektivare sätt än vad det görs 
idag.  
 
• Visualisera avvikelsen och tillgängliggör för andra medarbetare som är inblandade  
• Göra det visuellt på ett så tydligt sätt som möjligt för att minska risken för att glömska 

eller missförstånd uppstår 
• Lätt att följa upp och se över om problemet är åtgärdat eller inte 
• Kunna lagra informationen på en databas och möjlighet att ta del av tidigare ärenden 
• Dela med sig av kunskapen till andra som stöter på samma typ av problem 
• Viktigast: att lättare identifiera en problemägare dvs. tilldela ansvaret till en person som 

följer upp problemet 
 
Ett förslag på en lösning är att kunna skapa ett intranät som bygger på alla de avdelningar 
som företaget omfattar och i varje avdelning rapportera en avvikelse. Det finns ett önskemål 
om att skaffa ett intranät som ska kunna hantera avvikelser och även ersätta resterande 
servrar där de olika dokumenten ligger och det ska vara ett gemensamt intranät för 
avdelningar och medarbetare. Syftet med ärendehanteringssystemet är att det ska kunna 
stödja flödet från råvara till färdig produkt, redo att levereras till kund.   

 
7.3 Vilka utmaningar står Saltå Kvarn inför som ett SME-företag? 
Som ett litet SME-företag som står i begrepp att digitalisera möter Saltå Kvarn några 
utmaningar under sin resa. Enligt Lena Miranda, vd Science Park Mjärdevi, menar hon att de 
nya startbolagen istället har digitalisering ”i sitt DNA” från start medan SME-bolagen 
troligtvis har den tuffaste digitaliseringsutmaningen. Detta för att de enligt henne har kommit 
en bit på väg. De har börjat med befintliga affärsmodeller och kultur som börjar sätta sig och 
sedan behöver de göra vägval. Miranda menar att de har begränsat antal resurser och därför 
blir utmaningen något större. Här blir även utmaningen att kunna hålla intresse för 
innovationen i liv och kunna lära sig fördelarna med de digitala lösningarna. Det handlar om 
att få testmöjligheter, lära sig teknik och få inspiration om affärsutveckling med högre digitalt 
innehåll. Exempel på det är tekniska produkter som blir uppkopplade och ger 
systemlösningar med hjälp av data som även kan analyseras.  

 
En ytterligare utmaning för Saltå Kvarn som ett SME företag och som vill jobba med 
digitalisering är att reflektera över och bestämma sig för ”vilka mål som ska uppnås” och hur 
långt den nya tekniken är tänkt att ta dem. Här gäller det att klargöra visionen för det som ska 
åstadkommes och det gäller att systematiskt använda sin styrka och kunna göra mest 
kundnytta för sin verksamhet i avsikt att vara konkurrenskraftig.   
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Fördelen med att vara ett litet företag är att det tar kortare tid att förändra och driva igenom 
nya arbetsmetoder än vid större företag för att där är antalet medarbetare fler. Detta innebär 
att det går snabbare att driva en förändring i verksamheten. Det som kan ses som en nackdel 
för de mindre företagen är resursfrågan. Tillgång till resurser är väldigt begränsad och kan 
vara väldigt avgörande för företaget till skillnad från de större företagen där resursfrågan inte 
nödvändigtvis uppfattas som begränsat.   

 
En gemensam utmaning för båda stora och små SME-företag är att säkra 
kompetensförsörjningen. Det rör sig om två aspekter där den ena handlar om att få ut 
nyexaminerade ungdomar på arbetsmarknaden med relevant utbildning och den andra 
handlar om att kontinuerligt lära och utveckla de anställda på företagen. 
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8. Slutsats	
I det här kapitlet dras en slutsats över hela arbetet och det framkomna resultatet.  
 
Med det här arbetet har ett problemområde kunnat identifieras på Saltå Kvarn och som 
därmed har visat på att det har potential för utveckling och förbättring genom att digitalisera 
metoden.  
 
Lean-arbetet har utgjort grundarbetet i verksamheten vars syfte har varit att på ett lättare och 
tydligare sätt hjälpa till att leda medarbetarna mot en vision och identifiera samtidigt som att 
enklare följa de värderingar som företaget står för. Att implementera Lean har inneburit en 
betydelsefull start för att vidare kunna fortsätta jobba med förändringar. Faktorer som 
värderingar, vision och syfte definierar kärnan till verksamheten vilka är betydelsefulla att 
jobba med för att förstå tanken och syftet med verksamheten. Om inte dessa finns och inte 
heller efterföljs så innebär det i praktiken att huset aldrig kommer kunna stå stabilt eftersom 
det inte finns grundpelare som stödjer det.   
 
Utan Lean-arbetet skulle det inte finnas tydliga mål som organisationen jobbar mot och 
medarbetarna skulle varken kunna vara integrerade eller ha samförstånd för varandra. 
Konsekvensen för en sådan kultur skulle innebära att man beskyller varandra för de fel som 
uppstår vilket leder till att en icke stödjande och motsägelsefull kultur skapas och resulterar 
därmed till att ett stort motstånd uppkommer som förhindrar fortsatta utvecklingar och 
förbättringar. 
 
Lean-arbetet på företaget har visat sig ge positiva resultat. Internt har det inneburit att 
samarbetet har blivit bättre och de olika avdelningarna stöttar samt hjälper varandra mycket 
mer än förut samtidigt som de har mer förståelse för varandra. Slutligen kan det även 
poängteras att företaget är redo för att jobba med nya förändringar. Samtliga faktorer visar att 
implementera Lean i sitt företag är en bra början för att kunna komma vidare med andra 
typer av förändringsarbeten vilka hjälper till att utveckla företaget. 
 
Metoderna som har använts för att kunna genomföra arbetet är tillförlitliga för att de bygger 
på huvudsakligen en primär källa som exempelvis intervju eller studiebesök, där det har 
inneburit att observera saker och ting själv med egna ögon. I fortsättningen kan flera 
diskussionsforum hållas tillsammans med medarbetarna för att ta del av deras åsikter 
eftersom det är de som jobbar med den befintliga tekniken. Det är en möjlighet som dels gör 
att alla som vill känner sig engagerade i det och samtidigt ta vara på förbättringspotentialen. 
 
Det som kan betraktas vara kritiskt i arbetet är att varje avdelning måste själv känna efter hur 
lång tid en förändring kommer ta att genomföra och att det inte är något som man har facit 
på hand. Det går inte att tvinga en avdelning att påskynda en förändring, annars kan det 
betyda att man slarvar med arbetet vilket resulterar till att man inte kommer få det positiva 
förväntade resultatet. Genom att avsätta den tiden som krävs och arbeta med att hålla 
”huset” stabilt samt jobba med det rätta ledarskapet startar man på rätt sätt. 
 
Arbetet har inneburit att identifiera ett problem och analysera frågeställningar och i 
fortsättning kan arbetet tas vid i utförande fasen som förklaras vidare i det slutliga kapitlet, 
rekommendationer. Sammanfattningsvis är slutsatsen till arbetet följande 
- ”Ja”, Lean kan stödja implementeringen av digitala lösningar i små och medelstora 

företag. 
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9. Rekommendationer	
I det slutliga kapitlet redovisas rekommendationer för vidare studier.  
 
Ett problem har identifierats och en analys har tagits fram som undersöker vilka behov som 
behöver tillgodoses med den nya digitaliserade metoden. Det som återstår att göra i nästa steg 
är att identifiera det digitala systemet som företaget vill jobba med, vilket även ska möta den 
planerade budgeten. Innan det steget tas är det viktigt att analysera implementeringen av 
lösningen ytterligare för att kunna avgöra om metoden kommer att vara lönsam på lång sikt. 
Det är även av stor betydelse att ta hänsyn till miljöbelastningen som metoden orsakar. 

 
I fortsättningen är rekommendationerna att fortsätta jobba med ledarskapet i och med att det 
måste stärkas kontinuerligt i samband med att nya förändringar introduceras. Det är samtidigt 
viktigt att fortsätta fokusera på att engagera medarbetarna i arbetet likaväl som ledarskapet. 
Nedan sammanställs 10 punkter som har undersökts och analyserats, vilka utgår från PDCA-
modellen. I figur 14 förklaras stegen mer detaljerat. 
 

1. Sammanställa olika typer av faktorer som utgör problem som behöver åtgärdas. 
 

2. Ta reda på vilka typer av behov som ska uppfyllas och vad medarbetarnas önskemål är. 
 

3. Analysera vilket syfte som lösningen på problemet ska svara på. 
 

4. Ta reda på vilka typer av funktioner som lösningen i det här fallet intranätet ska ha. 
 

Dessa punkter utgör P:et i PDCA- cirkeln dvs. att planera. Resterande punkter omfattas av 
bokstaven A (ACT) vars betydelse är att handla. I det fortsatta arbetet rekommenderas att 
fortsätta jobba med följande  
 

5. Bestämma vilka avdelningar som ska inkluderas i intranätet. 
 

6. Det är viktigt att även höra med resten av medarbetarna tycker och även ta del av 
deras förbättringsförslag. 
 

7. Nästa steg innebär att göra en planskiss för hur ett intranät för dokumenthanteringen 
ska se ut och bestämma en budget.  
 

8. I benchmarking så är tanken att jämföra och se hur andra företag jobbar och ta 
lärdomar av deras lösningar. Exempel på frågor som kan undersökas närmare finns 
presenterade i bilaga 2. 
 

9. En av de viktigaste stegen som innebär att räkna ut lönsamheten för systemet och hur 
mycket det kommer löna sig att investera i systemet innan det är dags för den riktiga 
implementeringen.  
 

10.  Det slutliga steget innebär att fortsätta iterera lösningen tills en bra lösning erhålls. 
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Figur 14: Implementeringsfasen, Implementering av lösning 
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Bilaga	1	–	Intervjuguide		
Syftet med alla de intervjuerna som har genomförts inom företaget är att ta reda på vilka 
problem det finns, vad behovet är och vad medarbetarna önskar att få mer stöd i. Detta utgör 
även grunden för att kunna inrikta sig till ett mer definierat och specifikt område att arbeta 
med. En ytterligare anledning är att ta reda på vad medarbetarna jobbar med och dessutom få 
en helhetssyn över hur verksamheten fungerar.  
 
• Vad arbetar du med?  
• Vad kan förbättras inom din avdelning? 
• Vilka är de största utmaningar som du står inför i ditt arbete?  
• Hur fungerar det för dig idag, i ditt dagliga förbättringsarbete?  
• Hur fungerar kommunikationen i era förbättringsarbeten/pulsmöten? 
• Vilka typer av Lean-verktyg jobbar du med? 
• Behöver du hjälp med att ta fram nya arbetsmetoder som håller Lean-arbetet? 
• Vad finns det för typ av problem som är förankrade med informationsdelning och 

dokumentering? 
• Hur fungerar samarbetet och kommunikationen fram till nästa kund?  
• Vem är din nästa kund? Hur fungerar kommunikationen framåt? 

 
• Har ni koll på alla lösningsförslag/problem som kommer upp på tavlan? 
• Vad skulle ni vilja ha mer tillgängligt av och vilken typ av information skulle det kunna 

vara? 
• Det finns många aktiviteter som hänger på tavlan. Finns det exempelvis intresse av att 

upprätthålla arbetet genom att göra dessa tillgängliga i form av lista på nätet eller 
liknande?  

• Vilken typ av information anser du är viktig för resterande avdelningar att få ta del av och 
vilken typ av information skulle ni själva vilja ha mer tillgänglig av? Vad kan den 
informationen vara? 
 

• Var i flödet anser du att det brister i kommunikationen? 
• Vilken typ av kunskap vill önskar man sprida genom hela organisationen? 
• Hur ser du på företagets digitaliseringspotential? 
• Vilken typ av information/mötespunkter är för alla avdelningar? 
• Vilken typ av information anser du behöver delas med alla andra avdelningar? 
• Var brister det i kommunikationskedjan? Och var uppstår det mest avvikelser pga. av 

kommunikationsdelning? 
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Bilaga	2	–	Intervjuguide	till	benchmark	 	
Syftet med intervjuguiden är att ge en introduktion till de frågor som behöver undersökas 
djupare vid benchmarking. Här nedan följer några exempel på frågor som kan besvaras: 
 
• Vad innebär digitalisering för er? 
• Vad arbetar ni med? 
• Hur ser ni på digitaliseringens potential? 
• På vilket sätt utnyttjar ni digitalisering för att effektivisera eran verksamhet. 
• Hur jobbar ni digitalt sätt med avvikelsehanteringen? 
• På vilket sätt stöttar digitaliseringen av avvikelsehanteringen ert dagliga arbete? 
• Hur kan man säkerställa att avvikelser följs upp med den digitaliserade metoden? 
• Vad är avgörande för att ert företag ska lyckas med digitalisering? Vilka är möjligheterna? 
• Vilka risker finns det med att jobba mot ett uppkopplat system?  
• Vad finns det för fördelar med metoden? 
• Vilka brister har systemet?  
• Övriga kommentarer, tips på förslag på artikel/bok som är kopplade till området eller 

andra företag som jobbar på liknande sätt? 
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