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Sammanfattning 
Allt fler företag anammar filosofin lean för att vara konkurrenskraftiga i dagens globala samhälle 

där konkurrensen mellan företagen är hård och kunderna ställer allt högre krav. För att kunna 

svara på kundernas föränderliga efterfrågan krävs därför en flexibel produktion. SMED (Single 

Minute Exchange of Die) kan ses som en metod för företag att bli mer lean och syftar till att 

reducera omställningstiden, det vill säga tiden det tar att ändra en produktionslinje från att 

producera en produkt till att producera en annan. Inom lean behandlas till viss del svårigheter 

kring implementeringsprocessen medan kritik mot SMED mestadels berör de tekniska delarna i 

metoden. Detta gör det intressant att undersöka om SMED-metoden kan kompletteras och 

förbättras med hjälp av teorier inom förändringsledning.  

Syftet med denna studie är att utveckla en modell som knyter samman SMED med 

förändringsledning. För att uppfylla syftet genomfördes först en litteraturstudie på två fronter, 

SMED och förändringsledning, som resulterade i den teoretiska SMED3F-modellen, i vilken ett 

förändringsperspektiv hade adderats till SMED-metoden. Modellen utvärderades sedan under en 

fallstudie, i form av en SMED-studie, gjord på en produktionslinje på Kraft Foods 

Marabouanläggning i Upplands Väsby. Semi-strukturerade intervjuer före och efter SMED-

studien ledde tillsammans med författarnas egna observationer och reflektioner till en reviderad 

SMED3F-modell. Då det vetenskapliga angreppssättet både är teoretiskt och empiriskt bygger 

studien på abduktiv slutledning.  

Studien resulterade i SMED3F-modellen som, baserad på teoretiska och empiriska data, utgör ett 

stöd för att underlätta genomförandet av en SMED-studie. Något som uppmärksammas i studien 

är distinktionen mellan tekniska och mjuka lösningar. Den största skillnaden ligger i 

implementeringen där ett större behov av förändringsledning finns för mjuka lösningar. Då 

SMED till stor del leder till tekniska lösningar går det därför att diskutera SMED3F-modellens 

relevans. Studien fastställer dock att behovet av förändringsledning även finns för tekniska 

lösningar men då i ett tidigare skede i SMED-studien. En annan insikt som studien bidrog med är 

vikten av personlig kontakt under en SMED-studie, något som utgör en stor del av SMED3F-

modellen. I större organisationer kan det vara svårt att upprätthålla personlig kontakt med 

samtliga inblandade vilket är något som kan påverka modellens bidrag till SMED.  

Studien stärker de teorier inom lean som betonar vikten av att hantera människor och fastslår 

betydelsen av ett förändringsperspektiv i SMED-studier.  

Nyckelord: SMED, SMED-implementering, förändringsledning, organisatorisk förändring 
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Abstract 
A growing number of companies are adopting a lean philosophy in order to be able to compete 

in today’s increasingly competitive global society. This requires a flexible production in order to 

fulfill customers’ demanding and changeable requests. SMED (Single Minute Exchange of Die) 

can be seen as a method for companies to become more lean and its purpose is to reduce the 

change over time; the time it takes to change a production line from manufacturing one product 

to producing another product. Theories about lean discuss, to a certain degree, the 

implementation process while theories about SMED are more focused on the technical parts. 

This makes it interesting to examine if SMED can be complemented and improved by using 

change management theories. 

The purpose of this study is to develop a model that combines SMED and change management. 

In order to fulfill the purpose a literature study was conducted in two fields, SMED and change 

management, which resulted in the theoretical SMED3F-model. In the model, a change 

management perspective was added to SMED. The model was then examined during a case 

study performed at a production line at Kraft Foods in Upplands Väsby. Semi-structured 

interviews before and after the SMED-study, together with observations and reflections, resulted 

in a revised SMED3F-model. Since the approach is both theoretical and empirical, it can be said 

that the study is based on abductive reasoning.  

The result of the study is the SMED3F-model, which, based on theoretical and empirical data, 

provides support when conducting a SMED-study. One of the findings is the distinction between 

technical and soft solutions. The most substantial difference lies in the implementation phase 

where the use of change management is needed more in the application of soft solutions. The 

relevance of the SMED3F-model can therefore be questioned since SMED to a great extent leads 

to technical solutions. However, the study establishes that change management is also needed for 

technical solutions, but in an earlier phase of the SMED-study. Another finding of the study is 

the importance of inter-personal contact during a SMED-study, which makes up a significant 

part of the SMED3F-model. This could however affect the model’s contribution to SMED since 

inter-personal contact can be difficult to maintain in larger organizations. 

The study confirms the theories about lean implementation that stress the importance of 

managing people and establishes the value of a change management perspective in SMED-

studies. 

Key words: SMED, SMED implementation, change management, organizational change.  
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Vanliga begrepp 

SMED-metoden – Den mest kända och använda metoden för att reducera omställningstider. 

SMED står för ”Single Minute Exchange of Die” och representerar målet att alla omställningar 

ska kunna genomföras på ensiffrigt antal minuter. Även refererat till som endast SMED. 

SMED-studie – refererar till en del av den fallstudie som utfördes på Kraft Foods. 

Studie – refererar till examensarbetet. Omnämns även som den vetenskapliga studien. 

Lean – filosofi som syftar till att skapa en mer effektiv och resurssnål produktion. Lean-

begreppet innehållet en mängd tankesätt som Total Quality Management (TQM), Sex Sigma, 5S, 

Just-In-Time (JIT) osv.  

Mjuka lösningar – avser lösningar av ej teknisk karaktär. Exempelvis ändringar av rutiner och 

arbetssätt. 

Förändringsledning – avser hanteringen av processen att genomföra stora förändringar inom en 

organisation. På engelska kallat Change management. 

Författarna – refererar till författarna av denna rapport. 
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1 Inledning 
I detta kapitel introduceras läsaren till det valda ämnet och studien. Kapitlet inleds med en 

bakgrundsbeskrivning följt av problembeskrivning, studiens syfte, avgränsningar, vanliga 

begrepp samt läsanvisningar.  

1.1 Bakgrund 
Allt fler företag har sedan begreppet uppkom år 1990 försökt att uppnå en lean produktion med 

fler tillverkade produkter av mindre resurser (Demeter et al., 2009). Lean baseras på Toyotas 

produktionssystem och genom att anamma företagets produktionsfilosofi avser västvärldens 

företag kunna konkurrera med de japanska (Womack, Jones & Roos, 1990). Just ökad 

konkurrens på dagens globala marknad gör att pressen på företagen har höjts och att kunderna 

ställer allt fler krav. Kundkraven förändras även snabbare idag än tidigare. (Slack, 2005) Detta 

betyder att ett företags förmåga att anpassa sig till kundkraven och vara flexibelt gällande 

exempelvis olika produktvarianter har blivit en viktig konkurrensfördel. Hur flexibilitet ökar med 

ett företags omställningsförmåga är något som diskuteras av McIntosh et al. (2001) samt 

Womack och Jones (2003). För att möjliggöra en flexibel produktion behöver därför 

omställningstiden vara så låg som möjligt.  

Definitionen av omställningstid är enligt Olhager (2000, s. 90) ”tiden från den sista korrekta 

enheten i ett parti till den första korrekta enheten i nästa parti”. En omställning tar produktionstid 

i anspråk eftersom linjen då måste stå still, något som innebär att förbättringar i 

omställningsprocessen ökar företagets produktivitet och flexibilitet (Olhager, 2000) och därmed 

även företagets möjligheter att konkurrera på den globala marknaden.  

Den mest kända och använda metoden för att reducera omställningstiden är SMED-metoden. 

SMED står för ”Single Minute Exchange of Die” och representerar målet att alla omställningar 

ska kunna genomföras på ett ensiffrigt antal minuter (Shingo, 1985). SMED-metoden har 

använts inom flera olika branscher sedan 1985 och erbjuder ett lättillgängligt verktyg för att 

reducera omställningstiden. Andra metoder existerar men är alla mer eller mindre baserade på 

SMED. (Moxham & Greatbanks, 2001)  

SMED kan ses som en teknik som företag använder i strävan att bli mer lean. Lean kan numera 

ses som standard inom de flesta industrier (Demeter et al., 2009) och Womack, Jones och Roos 

(1990) menar att lean är den enda produktionsfilosofi som kommer att användas i framtiden 

inom alla industrier. Det finns dock kritik mot lean, till exempel menar Berggren (1993) att lean 

inte tar hänsyn till människorna som arbetar i företaget och liknar det med Frederick Taylors 

”One best way”
1
. Att hantera människor är något som anses viktigt inom de senare teorierna som 

                                                 
1 Taylor ansåg att det finns ett bästa sätt att utföra ett arbete på, vilket lämnar lite rum åt arbetarna att tänka själva. 

Se ex. “The one best way: Frederick Winslow Taylor and the enigma of efficiency” av Robert Kanigel år 1997. 
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finns angående implementering av lean (Riis et al., 2008; Åhlström, 1997). Vad gäller SMED har 

försök gjorts för att utveckla själva tekniken i SMED-metoden (Sherali, Van Goubergen & Van 

Landeghem, 2008; McIntosh et al., 2000) däremot är forskningen skral kring dess 

implementering och dess förankring bland personalen. Då SMED kan användas som en metod 

för att nå en lean produktion skulle teorier om implementering av lean möjligtvis kunna 

användas i en SMED-studie. Dock finns det även där brister i teorierna gällande hur hanteringen 

av människor ska gå till, varför det vore intressant att undersöka hur en annan disciplin som 

istället fokuserar på människor och förändring, det vill säga förändringsledning, kan användas 

för att underlätta implementeringen av SMED. Då de teorier som existerar gällande lean-

implementering är generella vore det även intressant att undersöka om det är möjligt att ta fram 

en modell som är konkret och inriktad på just SMED. 

1.2 Problembeskrivning 
I denna studie undersöks hur teorier från förändringsledning kan användas vid genomförandet av 

ställtidsreduceringsprojekt, explicit SMED-studier, genom att addera ett så kallat 

förändringsperspektiv till SMED-metoden.   

Frågor som besvaras i och med denna studie är: 

  Hur kan ett förändringsperspektiv på en SMED-studie formuleras?  

 

 Vilka aktiviteter inom förändringsledning kan underlätta genomförandet av en SMED-

studie?  

 

 Hur bör dessa aktiviteter genomföras för att förbättra resultatet av SMED?  

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att utveckla en modell som förenar SMED och förändringsledning. 

Baserad på befintliga teorier inom SMED och förändringsledning samt erfarenheter från en 

fallstudie ska modellen fungera som ett stöd för den som leder en SMED-studie. Med detta är 

förhoppningen att modellen ska underlätta genomförandet samt förbättra resultatet av SMED. 

1.4 Avgränsningar 
Litteraturstudien och fallstudien används för att utveckla en modell som kompletterar SMED 

med teorier från förändringsledning. Denna komplettering berör dock endast aspekter från 

förändringsledning och innehåller inte förslag på hur den faktiska SMED-metoden kan förändras.  

Eftersom tiden för fallstudien är begränsad görs inte en fullständig utvärdering av den sista delen 

av modellen, förankringsfasen. 

Empiri inhämtas endast från en fallstudie utförd på chokladlinjen Jensen 1. Då detta är en 

kvalitativ studie går det ändå att göra teoretiska generaliseringar. 
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Då fallstudien är utförd i Sverige är studien avgränsad till att gälla svensk och västerländsk 

kultur.   

1.5 Läsanvisningar 
Kapitel 2 beskriver metodologin för examensarbetet och rekommenderas till de som är 

intresserade av studiens angreppsätt och vetenskapliga grund. 

Kapitel 3-4 är teoriavsnitt om SMED respektive förändringsledning och rekommenderas för de 

som inte tidigare är insatta i dessa ämnen. Kapitlen ger först en övergripande inledning till 

ämnena och blir sedan mer specifikt inriktade på de teorier som är relevanta för studien. 

Kapitel 5 förenar de två teoriavsnitten och mynnar ut i den teoretiska förändringsmodellen 

SMED3F. Denna modell kompletterar SMED med teorier från förändringsledning och detta är 

det första utkastet av modellen. Detta kapitel rekommenderas till de som är intresserade av 

resonemanget som fördes när SMED länkades samman med förändringsledningens olika faser. 

Kapitel 6 beskriver nuläget på Jensen 1 samt hur SMED-studien utfördes. Detta kapitel 

rekommenderas till de som är intresserade av hur en SMED-studie kan se ut i praktiken och vill 

veta vilka resultat som kan uppnås med hjälp av SMED. Kapitlet ger också en känsla för den 

miljö som fallstudien utfördes i.   

Kapitel 7 beskriver hur förändringsledningsperspektivet användes parallellt med SMED, hur 

detta underlättade arbetet med SMED och vad resultatet blev. Detta kapitel rekommenderas till 

de som är intresserade av hur förändringsledningsteorierna användes och vad dessa bidrog med 

till SMED-studien. 

Kapitel 8 presenterar en reviderad SMED3F-modell i vilken de erfarenheter som fallstudien 

bidrog med beaktas samt en diskussion om modellens praktiska och teoretiska bidrag. Detta 

kapitel rekommenderas till de som är intresserade av den reviderade SMED3F-modellen. 

Kapitel 9 ger studiens slutsatser, reflektioner och förslag till vidare forskning. Detta kapitel 

rekommenderas till de som är intresserade av rapportens resultat och författarnas egna 

reflektioner. 
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2 Metodologi 
I detta kapitel presenteras det angreppssätt som tillämpats för att uppfylla syftet med studien. 

Kapitlet inleds med en genomgång av forskningsprocessen och den kunskapssyn som studien 

grundas på samt ett klargörande av studiens vetenskapliga ambition. Detta följs av en 

presentation av de metoder för datainsamling som använts, en beskrivning av studieobjektet 

Jensen 1 och en genomgång av det analytiska arbetet. Kapitlet avslutas med en diskussion om 

överförbarhet, en självkritisk granskning, en beskrivning av vilka etiska frågor som har beaktas 

samt en genomgång av författarnas förförståelse om SMED-studier och förändringsledning.   

2.1 Vetenskapligt angreppssätt 
Denna studie baseras på två huvuddelar: dels en litteraturstudie av befintliga teorier inom såväl 

SMED som förändringsledning, dels en fallstudie på företaget Kraft Foods. Det vetenskapliga 

angreppssättet för studien är således kombinerat teoretiskt och empiriskt. Studien bygger på det 

ontologiska antagandet att verkligheten är socialt konstruerad och därmed subjektivt tolkningsbar 

vilket innebär att studiens filosofiska ramverk bäst beskrivs med det interpretivistiska 

forskningsparadigmet. Det epistemologiska antagandet stödjer detta i och med att 

kunskapsinhämtningen i studiens empiriska del genomfördes i nära samarbete med 

forskningsobjektet. (Collis & Hussey, 2009) 

Med ett avstamp i befintliga teorier ämnar studien utveckla en modell för SMED-metoden som 

även innefattar ett förändringsperspektiv. I denna mening är den slutledningsform som tillämpas 

i studien deduktiv, något som inte brukar förknippas med ett interpretivistiskt angreppssätt. En 

bättre beskrivning av slutledningsformen är emellertid en kombination av deduktion och 

induktion. Detta på grund av studiens empiriska del som utgörs av en fallstudie där de befintliga 

teorierna tillämpas och utvärderas i syfte att slutligen revideras. Studien bygger således på 

abduktiv slutledning, det vill säga en växelverkan mellan deduktion och induktion. (Olsson & 

Sörensen, 2007) 

Som nämns i stycke 1.3 är syftet med studien att utveckla en modell som förenar SMED och 

förändringsledning för att underlätta genomförandet av SMED. Den forskningsprocess som 

tillämpades för att uppfylla detta syfte visualiseras i figur 1. Inledningsvis genomfördes en 

litteraturstudie av teorier inom både SMED och förändringsledning. Dessa teorier 

sammanställdes till en modell över SMED-metoden där ett förändringsperspektiv lagts till. 

Denna teoretiska modell omnämns i studien som den teoretiska SMED3F-modellen. I syfte att 

utvärdera och revidera den teoretiska SMED3F-modellen genomfördes därefter en fallstudie på 

Kraft Foods anläggning i Upplands Väsby där förändringsperspektivet i modellen användes i en 

SMED-studie. Varje steg i modellen utvärderades därefter med avseende på bidrag till och 

påverkan på resultatet av SMED-studien. Utvärderingen baserades på kvalitativa data. Slutligen 

reviderades den teoretiska SMED3F-modellen med hjälp av de lärdomar som kunde dras från 

fallstudien.  
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Figur 1: Övergripande visualisering av forskningsprocessen. 

2.2 Kunskapssyn och vetenskaplig ambition 
Den kunskapssyn som ligger till grund för denna studie kan beskrivas som både normativ och 

deskriptiv. En stor del av den litteratur som studien baseras på utgörs av den normativa SMED-

metoden och normativa modeller för planerad förändring. Den empiri som studien bygger på 

ämnar emellertid bidra med en deskriptiv syn på förändringsledning inom SMED och baseras på 

kvalitativa data. Studiens vetenskapliga ambition är att utveckla och presentera en normativ 

modell för hur förändringsledning bör hanteras i en SMED-studie. Det är dock nödvändigt att 

validera resultatet av denna studie i fler fallstudier för att uppnå normativa slutsatser. 

2.3 Datainsamling 
De data som denna studies analys baseras på är kvalitativa och samlades in dels genom en 

litteraturstudie i vilken en teoretisk modell sammanställdes, dels genom en fallstudie i vilken 

denna modell utvärderades. Fallstudien genomfördes i form av en SMED-studie och det är 

nödvändigt att skilja på denna SMED-studie och den vetenskapliga studie som avrapporteras i 

detta examensarbete. I denna del av rapporten presenteras de metoder som användes för att 

genomföra den vetenskapliga studien. Här presenteras således genomförandet av litteraturstudien 

följt av de metoder som användes i fallstudien för att samla in data till utvärdering och analys av 

den teoretiska SMED3F-modellen. De praktiska metoder som användes för att genomföra 

SMED-studien och de förändringsaktiviteter som utgör förändringsperspektivet av den teoretiska 

modellen beskrivs i kapitel 6 och 7.  

2.3.1 Litteraturstudie 

Då denna studie ämnar utveckla en modell ursprungligen baserad på befintliga teorier var en 

litteraturstudie en naturlig startpunkt i forskningsprocessen. Litteraturstudien baseras på teorier 

inom SMED och förändringsledning och presenteras i kapitel 3 respektive 4 i denna rapport. 

Syftet med litteraturstudien var att ta fram en första version av den teoretiska SMED3F-modellen 

i vilken teorier inom förändringsledning sammanställs till ett förändringsperspektiv som 

kompletterar den befintliga SMED-metoden. Denna modell presenteras i kapitel 5. 

Teorier inom SMED och förändringsledning studerades parallellt men med två vitt skilda 

närmandesätt. En given utgångspunkt för SMED var Shingos (1985) bok om SMED-metoden 

varför en fördjupning i denna litteratur gjordes. Därefter skedde en breddning av 
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teoriinsamlandet för att skapa en holistisk bild av SMED, SMED-implementering och det 

bredare begreppet lean. Ett motsatt angreppssätt tillämpades i undersökningen av 

forskningsområdet förändringsledning. Här fanns ingen given utgångspunkt att bygga 

litteraturstudien kring varför studien inleddes med att studera såväl erkända forskare inom 

förändring och förändringsledning som vedertagna förändringsledningsmodeller. Detta för att 

skapa en överskådlig bild av forskningsområdet. För att nyansera denna bild kompletterades den 

därefter med artiklar av fler forskare och författare. Främsta medel för att söka artiklar var 

genom KTHB Primo
2
 och Google Scholar med sökorden: organisatorisk förändring, 

förändringsledning och change management. Successivt byggdes ett teoretiskt ramverk upp 

genom fördjupning i vissa teorier och avgränsning från andra. Eftersom syftet med 

litteraturstudien var att bygga upp ett förändringsperspektiv att komplettera SMED-metoden med 

låg denna som grund för vilka teorier som valdes och vilka som valdes bort. Detta resulterade i 

en fokusering på förändringsprocessen och planerad förändring som angreppssätt. 

2.3.2 Fallstudie 

Som nämns ovan genomfördes en fallstudie för att utvärdera och revidera den teoretiska 

SMED3F-modellen som litteraturstudien resulterade i. Denna fallstudie var av deskriptiv natur 

då den ämnade beskriva hur SMED-metoden kan kompletteras med teorier från 

förändringsledning. Då syftet med studien var att revidera SMED3F-modellen utifrån de 

empiriska resultaten kan fallstudien även till viss del ses som experimentell i Scapens (1990) 

bemärkelse. Rent praktiskt genomfördes fallstudien som en SMED-studie under vilken de 

aktiviteter som utgör förändringsperspektivet av SMED3F-modellen också utfördes. I stycke 2.4 

nedan beskrivs valet av studieobjekt närmare. De metoder och verktyg som användes för att 

samla in data är intervjuer och observationer. 

Intervjuer 

I fallstudiens inledning genomfördes korta semistrukturerade intervjuer med operatörerna vid 

Jensen 1 och de tjänstemän vars tjänst innefattar kontinuerlig kontakt med linjen. Syftet med 

dessa intervjuer var att kartlägga de olika intressenterna vid linjen och deras inställning till 

förändring. Detta är en viktig aktivitet i SMED3F-modellen, varför det även beskrivs i stycke 

7.1, men gjordes också i syfte att samla in underlag till utvärderingen av modellen. Intervjuerna 

innefattade öppna frågor om hur respondenterna ser på sin nuvarande situation med särskilt 

fokus på omställningarna, respondenternas inställning till förändring och om de anser att 

förändring behövs, se intervjumall i bilaga A. För att få ytterligare underlag till utvärderingen av 

modellen genomfördes även i fallstudiens avslutande fas intervjuer med operatörerna och 

tjänstemännen vid Jensen 1. Även dessa intervjuer utformades som semistrukturerade intervjuer 

och innefattade frågor om de olika aktiviteterna i den teoretiska modellen, se bilaga B. På grund 

av att skiftgången under våren ändrades från 5-skift till 3-skift arbetade inte alla operatörerna 

kvar vid Jensen 1 då de avslutande intervjuerna genomfördes. Detta resulterade i att endast sju av 

16 operatörer fanns tillgängliga. Det faktum att knappt hälften av operatörernas uppfattning om 

                                                 
2
 Kungliga tekniska högskolans biblioteks databas. 
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de olika aktiviteterna i SMED3F-modellen kunde samlas in riskerar att påverka resultatet av 

utvärderingen. Denna risk bedöms dock inte som påfallande då i stort sett inga nya svar gavs 

efter att tre intervjuer hade genomförts. Vid båda tillfällena, det vill säga före och efter SMED-

studien, intervjuades operatörerna på fabriksgolvet medan linjen kördes och tjänstemännen i 

inbokade mötesrum. Den stressiga och bullriga miljön kan ha påverkat operatörernas svar men 

vid de tillfällen som stressen blev för påtaglig avbröts intervjun för att upptas vid senare tillfälle. 

Samtliga intervjuer genomfördes med två intervjuare där en ställde frågor och en tog 

anteckningar. Efter varje intervju hölls en intern diskussion författarna emellan där svaren 

tolkades. 

Observationer 

För att få en nyanserad förståelse om hur de olika aktiviteterna i den teoretiska SMED3F-

modellen lämpade sig genomfördes både deltagande och icke-deltagande observationer löpande 

under fallstudien. Denna metod användes främst då nya lösningar föreslogs, testades och 

implementerades i syfte att samla in information om hur lösningarna mottogs. Då observationer 

används som metod för datainsamling är det viktigt att klargöra vad som ska observeras, hur 

observationerna ska registreras och hur observatören ska förhålla sig vid observationstillfället 

(Olson & Sörensen, 2007). Vad som observerades var dels hur de anställda reagerade i de 

situationer som nya lösningar föreslogs, dels hur de förhöll sig till varandra och sin chef i sitt 

vardagliga arbete. Under observationerna togs anteckningar som sedan sammanställdes och 

diskuterades författarna emellan. Eftersom observationer baseras på mänskliga intryck som sker 

selektivt närvarade båda författarna vid observationstillfällena i så stor utsträckning som möjligt 

för att minska subjektiviteten i de observationer som gjordes. Det som uppmärksammades 

särskilt var om beteenden observerats som skiljde sig från det som angivits i intervjusvaren. 

Eftersom många av observationerna var deltagande och byggde på att nya lösningar 

introducerades, diskuterades eller utvärderades med de anställda var det svårt att hålla distans till 

observationsobjektet vilket kan ha påverkat beteendet hos den som observerades. Detta kan ske 

även under icke-deltagande observationer men genom att tidigt bekanta sig med de anställda och 

upprätthålla kontakten löpande avsåg författarna minska denna påverkan (Collis & Hussey, 

2009). Eftersom SMED-metoden innefattar observationer av omställningsarbetet vande sig 

operatörerna tidigt vid att observatörer närvarade, något som troligtvis också hade en positiv 

effekt. 

2.4 Val av studieobjekt 
Fallstudien för att utvärdera den teoretiska SMED3F-modellen genomfördes som en SMED-

studie på den chokladproducerande linjen Jensen 1 på Kraft Foods Marabouanläggning i 

Upplands Väsby. Kraft Foods Inc. är en amerikansk livsmedelskoncern som äger och förvaltar 

varumärken inom främst konfektyr, kaffe, ost och kex. Företaget finns representerat på 

marknader i cirka 170 länder och hade år 2010 en omsättning på 49,2 miljarder USD 

(kraftfoodsnordic.com, 2012-06-03). Exempel på Kraft Foods varumärken i Sverige är Marabou, 

O’boy, Daim, Gevalia och Philadelphia varav de första tre tillverkas på Marabouanläggningen i 
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Upplands Väsby. Anläggningen togs i drift år 1971 och utökades år 1995 då Marabous 

ursprungliga anläggning i Sundbyberg lades ner och hela produktionen flyttades till Upplands 

Väsby (Forselius, 1997). Marabouanläggningen är uppdelad i två enheter: en tillverkande enhet 

(MU, Manufacturing Unit) och en affärsenhet (BU, Business Unit), se figur 2. Den tillverkande 

enheten utgörs av två sektioner, sektion Alfa och sektion Beta. Jensen 1 ligger tillsammans med 

tre andra linjer under sektion alfa. En detaljerad beskrivning av Jensen 1 återges i kapitel 6. 

Under hösten 2011 genomfördes ett omfattande förbättringsprojekt på Jensen 1 där stora delar av 

linjen ersattes med modernare maskiner. Detta ledde till att många nya rutiner introducerades för 

operatörerna på linjen, inte minst under omställningarna, vilket i sin tur ledde till att ställtiderna 

ökade. Av denna anledning ansågs Jensen 1 ha mycket att vinna av en SMED-studie. Även ur ett 

förändringsperspektiv har Jensen 1 många fördelar som studieobjekt då det är en relativt liten 

och från omgivningen avgränsad organisation som drivs självständigt vad gäller arbetsledning 

och rutiner. Detta gjorde att det, under arbetets gång, var nära till organisationens ledning och 

enkelt att få snabba svar när beslut skulle fattas. Totalt är sju tjänstemän från sektion Alfa och 16 

operatörer kopplade till omställningsarbetet vid Jensen 1 vilket möjliggjorde personlig kontakt 

med samtliga berörda av förändringsprojektet. Detta var en stor fördel under utvärderingen av 

den teoretiska modellen.  

På grund av förbättringsprojektet hösten 2011 var en stor del av linjen helt ny för operatörerna då 

SMED-studien påbörjades i början av 2012. Detta kan ses som en nackdel då SMED-metoden i 

stor utsträckning bygger på att effektivisera redan befintliga rutiner. De rutiner som fanns 

förändrades avsevärt då maskinerna byttes ut vilket försvårade det första steget i SMED-studien: 

kartläggning av omställningsprocessen. För att hantera detta startades kartläggningen på den del 

av Jensen 1 som förblivit oförändrad. På detta vis fick operatörerna viss tid att lära sig de rutiner 

som kom med de nya maskinerna innan kartläggningen av dem påbörjades. Då förbättringar 

troligtvis ändå sker kontinuerligt efter ett sådant förbättringsprojekt ämnade författarna med detta 

även öka kopplingen mellan SMED-studien och förbättringar i ställarbetet. Höstens 

förbättringsprojekt kan även ha haft effekt på studien ur ett förändringsperspektiv. Eftersom hela 

organisationen redan befann sig i förändringsläge vid tiden då SMED-studien påbörjades kan 

Marabou 

MU 

Alfa 

Jensen 1 Jensen 6 O'boy Frostbite 

Beta 

BU 

Figur 2: Placering av Jensen 1 i Marabouorganisationen. 
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detta ha påverkat organisationens benägenhet att ta till sig förbättringsförslagen som kom ur 

SMED-studien. Detta är något som måste tas hänsyn till i utvärderingen av den teoretiska 

SMED3F-modellen. 

2.5 Analytiskt arbete 
Det analytiska arbetet baserades på förändringsperspektivet i SMED3F-modellen och 

strukturerades enligt de aktiviteter som utgör modellen. Som tidigare nämnts var syftet med 

fallstudien att samla in data för att utvärdera den teoretiska SMED3F-modellen och för att kunna 

revidera den utifrån empiriska erfarenheter. En utvärdering beskriver, värderar och förklarar 

befintliga förhållanden och utvecklingsinsatser (Olsson & Sörensen, 2007) varför fokus låg på att 

analysera hur aktiviteterna i modellen bidrog till och påverkade resultatet av SMED-studien och 

förändringsarbetet på linjen. Varje aktivitet utvärderades separat. Analysen baseras på 

författarnas tolkningar och bedömningar av intervjusvar och observationer. Följande frågor 

beaktades under varje aktivitet i modellen:  

 Vilka insatser gjordes för att genomföra aktiviteten? 

 Hur mottogs detta av de anställda vid linjen? 

 Hur påverkade aktiviteten SMED-studien? 

 Hur överensstämmer de praktiska erfarenheterna med teorierna? 

 Hur pass generella är de insikter som fallstudien bidragit till angående aktiviteten? 

 Hur kunde aktiviteten ha genomförts på ett bättre sätt och hur bör den revideras? 

 Bör aktiviteten kvarstå i den reviderade SMED3F-modellen? 

2.6 Överförbarhet, reliabilitet och validitet 
Eftersom den vetenskapliga ambitionen med denna studie är att utveckla och presentera en 

normativ modell för hur förändringsledning bör hanteras i en SMED-studie är det viktigt att 

eftersträva hög överförbarhet i studiens resultat. Med detta menas att resultatet, i detta fall 

modellen, bör kunna tillämpas i andra SMED-studier. Överförbarhet eftersträvades dels genom 

att i litteraturstudien ta hänsyn till de förutsättningar som en SMED-studie innebär, dels genom 

att i utvärderingen av modellen kontinuerligt beakta huruvida de erfarenheter som fallstudien 

bidrog till kan anses giltiga i en generell SMED-studie.  

Utöver överförbarhet är även hög validitet och reliabilitet i resultatet viktigt att arbeta för. Med 

angreppssättet att först genomföra en litteraturstudie, för att sedan utvärdera och revidera 

resultatet av denna utifrån en fallstudie, ämnade författarna säkerställa en hög validitet i 

resultatet. Detta förstärks med kontinuerlig användning av datatriangulering. Reliabiliteten 

avsågs höjas genom ett strukturerat arbete där intervjusvar och observationer dokumenterades 

direkt för att sedan diskuteras av författarna. En tydligare struktur över hur observationerna 

skulle registreras hade emellertid kunnat höja reliabiliteten, något som även nämns i stycke 2.7. 
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2.7 Självkritik granskning 
Författarna har fått många värdefulla erfarenheter och lärdomar under genomförandet av denna 

studie. Mycket fungerade bra och andra saker kunde ha gjorts bättre. En viktig punkt som 

författarna vill lyfta upp som något som kunde ha gjorts annorlunda gäller studiens 

datainsamling. Ingen av intervjuerna spelades in vilket innebär att citaten som analysen till viss 

del bygger på kommer från anteckningar som fördes under intervjutillfället. Detta är en brist som 

påverkar resultatets reliabilitet. Anledningen till att inga inspelningar gjordes var, bland 

operatörerna, att det inte var möjligt på grund av den höga ljudnivån. Bland tjänstemännen 

gjordes bedömningen att det skulle göra intervjutillfället opersonligt då syftet med intervjuerna 

även var att etablera en första kontakt. Gällande observationerna kunde en tydligare struktur 

tagits fram över hur observationerna skulle registreras. Även detta är något som påverkar 

resultatets reliabilitet. 

En annan punkt som hade kunnat ge ett bättre resultat, både i SMED-studien och i den 

vetenskapliga studien, är att göra praktik på linjen. Författarna hade som målsättning att närvara 

på linjen i så stor utsträckning som möjligt och upplever att denna målsättning uppfylldes. 

Närvaron var dock relativt passiv och bestod mestadels av observationer under omställningar 

samt vardagliga samtal då det var lugnt på linjen. Vid enstaka tillfällen grep författarna in och 

arbetade själva och detta var alltid under omställning. Hade studien inletts med några dagars 

skiftarbete hade troligtvis mycket vunnits, dels i form av sparad tid under kartläggningen av 

omställningsaktiviteterna, dels i form av förtroende från operatörerna.  

Ytterligare en punkt som författarna upplever som något som kunde göras bättre är att se till att 

tidigt involveras i informationsflödet om Jensen 1. På grund av förbättringsprojektet som 

genomfördes hösten 2011 cirkulerade mycket information om linjen som författarna till en 

början inte fick ta del av. Hade denna information funnits tillgänglig hade det inledande arbetet 

med kartläggningen troligtvis underlättats.  

Slutligen hade så kallad benchmarking mot andra produktionslinjer kunnat bidra till ett bättre 

resultat i SMED-studien. Även om författarna hade viss erfarenhet av att genomföra 

förbättringsprojekt inom produktion hade dessa erfarenheter med fördel kunnat kompletteras 

genom att undersöka hur andra gjort liknande studier.  

2.8 Etik 
Det finns fyra huvudkrav som forskare har skyldighet att värna om när forskning bedrivs och 

som beaktas i denna studie. Dessa fyra är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet och bildar tillsammans individskyddskravet. 

(Vetenskapsrådet, 2002) 

 Informationskravet innebär att forskarna har en skyldighet att berätta vad syftet med 

forskningen är. Detta är något som förmedlades till de anställda vid Jensen 1. Personalen 
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underrättades även om hur informationen som samlades in skulle användas, vilket är 

endast till denna studie.  

 Samtyckekravet innebär att all medverkan är frivillig. Vid ett tillfälle hände det att en 

operatör tackade nej till att bli filmad under kartläggningen i SMED steg 0, något som 

respekterades.  

 Konfidentialitetskravet innebär att informationen som inhämtas inte ska kunna gå att leda 

tillbaka till enskilda personer. Detta upprätthölls genom att endast författarna hade 

tillgång till informationen som inhämtades och att informationen sedan raderades när den 

inte längre behövdes. Den digitala informationen förvarades i åtskilda mappar och 

papperskopiorna hölls inlåsta. I rapporten har alla svar anonymiserats.  

 Nyttjandekravet innebär att den personinformation som samlas in inte får användas i 

kommersiellt syfte eller för beslut som påverkar den enskilde individen. Informationen 

som samlades in har endast använts för att kunna genomföra denna studie.  

2.9 Förförståelse 
Eftersom denna studie bygger på ett interpretivistiskt angreppssätt med kvalitativa data är 

författarnas förhandskunskap och förförståelse om ämnet relevant att redovisa då dessa blir 

utgångspunkt för de tolkningar som görs (Olsson & Sörensen, 2007). Gabriella Svan har tidigare 

gjort en studie på en papperstillverkande produktionslinje med fokus på förbättringar under 

omställning där hon använde sig av principer från 20 keys
3
. Under studien implementerades 

endast tekniska lösningar. Både Gabriella Svan och Amanda McHugh har läst en kurs i ledarskap 

vid KTH men denna var inte särskilt inriktad mot förändringsledning. Ingen av författarna har 

tidigare lett förändringsarbeten vilket innebär att förförståelsen inom detta område är relativt 

liten.  

  

                                                 
3
 En metod inom lean som för att uppnå en förbättringskultur genom att fokusera på 20 nyckelområden. 
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3 SMED – en metod för ställtidsreducering 
I detta kapitel presenteras den del av litteraturstudien som berör SMED. För att underlätta för 

läsaren presenteras kapitlets upplägg i figur 3 nedan. 

 

Figur 3: Upplägget på kapitel 3. 

3.1 Lean och förbättringsarbete 
Begreppet lean myntades år 1990 och bygger på det japanska företaget Toyotas 

produktionssystem (Womack et al., 1990). Lean produktion är idag väletablerat över hela 

världen och företag anammar lean för att bli mer konkurrenskraftiga i dagens globala samhälle 

(Demeter et al., 2009).  

Enligt Åhlström och Modig (2011) varierar definitionen av lean. Vissa definierar det som en 

filosofi medan andra menar att det istället är ett produktionssystem eller en metod. Åhlström och 

Modig (2011) menar att det beror på att lean kan tolkas på tre olika abstraktionsnivåer: låg, 

mellan eller hög. På hög abstraktionsnivå ses lean som en filosofi, på mellannivå som ett 

produktionssystem och på låg abstraktionsnivå som en metod. Vilken definition som föredras 

beror på om lean ses som ett mål eller som ett medel för att nå ett mål (Åhlström & Modig, 

2011). Åhlström och Modig (2011) menar dock att vid användandet av en för låg 

abstraktionsnivå kan införandet av lean bli ett problem för företag som verkar i en miljö som 

skiljer sig stort från en vanlig produktionsmiljö. Detta är något som måste betänkas: att lean 

måste anpassas efter företaget och att vissa metoder som fungerar för Toyota inte alltid fungerar 

inom andra miljöer (Åhlström & Modig, 2011).  

Lean syftar till att skapa ett större värde för kunden genom att identifiera vilka aktiviteter i 

företaget som är värdeskapande, generera ett flöde av dessa aktiviteter, använda ett dragsystem 

och tillslut ständigt förbättra alla aktiviteter genom att sträva efter perfektion (Womack & Jones, 

2003). Kort sagt handlar lean om att uppnå en resurssnål produktion genom att tillverka fler 

produkter med mindre resurser samtidigt som processen kontinuerligt förbättras. 

Lean 

•Ger en övergripande inledning till lean och SMED 

Omställningar 

•Beskriver vad en omställning är 

SMED 

•Går igenom de grundläggande stegen i SMED 

•Presenterar kritik mot SMED 

•Presenterar befintliga teorier om implementering av SMED och lean 
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Något som är centralt i lean produktion, i strävan efter perfektion, är eliminering av slöseri. 

Enligt Womack och Jones (2003) finns åtta typer av slöseri: överproduktion, överarbete, väntan, 

onödig transport, lager, onödig rörelse, produktion av defekta produkter eller reparationer, samt 

produktion av produkter som inte efterfrågas av kund. Även Liker (2004) diskuterar de sju första 

av dessa slöserityper och har dessutom en egen åttonde punkt: outnyttjad kreativitet. SMED, som 

är utgångspunkten i denna rapport, syftar till att reducera omställningstider och är en metod som 

företag kan använda för att bli mer lean. Metoden behandlar främst slöserityperna väntan, onödig 

rörelse samt överproduktion och lager. Kan en omställning effektiviseras så reduceras tiden som 

linjen står stilla, onödig gångväg kan elimineras och omställning kan ske oftare vilket minskar 

lagernivåer och överproduktion. Då vissa nya lösningar kan behövas är det även önskvärt att ta 

tillvara på personalens kreativitet och åsikter i en SMED-studie.  

3.2 Omställningar 
Definitionen av omställningstid är enligt Olhager (2000, s. 90) ”tiden från den sista korrekta 

enheten i ett parti till den första korrekta enheten i nästa parti”. Omställningstiden är således 

tiden det tar att ändra linjen, eller maskinen, från att producera en produkt till att producera en 

annan. Uppstartstid och produktion av icke felfria produkter är därmed också inkluderat i 

omställningstiden.   

Enligt Shingo (1985) består en omställning av fyra olika steg: 

Steg 1: Första steget innebär en kontroll för att se till att alla delar och verktyg är hela och finns 

på rätt plats. Det innefattar även bortplockning av tidigare använt materiel. Aktiviteter kan vara 

förberedelse, efterjustering, kontroll av råmaterial, knivar, stansar etc. Kontroll och 

bortplockning hör till externa omställningsaktiviteterna, det vill säga aktiviteter som kan ske 

medan linjen fortfarande producerar. 

Steg 2: I det andra steget byts delar och verktyg ut för att kunna tillverka den nya produkten. 

Aktiviteter kan bestå av uppriggning och borttagning av verktyg och delar etc. Utbyte av delar 

hör till interna omställningsaktiviteter, det vill säga aktiviteter som endast kan ske när linjen inte 

längre producerar. 

Steg 3: I detta steg görs justeringar. Centreringar, dimensionering, temperaturändringar etc. är 

aktiviteter som utförs. Justeringar hör till interna omställningsaktiviteter. 

Steg 4: Steg fyra består av omjusteringar och testkörningar. Efter att produktionen har körts 

igång kan prover behövas tas. De ändringar som sedan måste göras hör till detta steg. Ju mer 

precis en process är, desto färre omjusteringar behövs. Omjusteringar hör till uppstartsfasen.  

Olhagers (2000) definition av omställningstid tillsammans med Shingos (1985) fyra 

omställningssteg ger en översiktlig bild av hur en omställning ser ut, se figur 4.  
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3.3 SMED-metoden 
SMED utvecklades av japanen Shigeo Shingo och är en metod som används för att reducera 

omställningstiden och förbättra omställningsförmågan. Den grundläggande principen bakom 

SMED är att det är möjligt att skilja mellan interna och externa omställningsaktiviteter. Interna 

omställningsaktiviteter är aktiviteter som endast kan genomföras när den aktuella processen som 

ska ställas om står still. Externa omställningsaktiviteter är aktiviteter som kan genomföras under 

tiden som processen pågår. Genom olika steg i SMED-metoden ska sedan de inre 

omställningsaktiviteterna om möjligt omvandlas till externa aktiviteter och alla aktiviteter ska 

slutligen ytterligare förbättras. (Shingo, 1985) De fyra grundläggande stegen i SMED-metoden 

är följande: 

 Steg 0 – Kartläggning av omställningsprocessens aktiviteter 

 Steg 1 – Kategorisering av interna och externa aktiviteter 

 Steg 2 – Konvertering av interna aktiviteter till externa 

 Steg 3 – Effektivisering av interna och externa aktiviteter 

Steg 0 kan ses som ett utgångsläge medan steg 1-3 innehåller olika punkter med förslag på hur 

varje steg ska uppnås, se figur 5 för en övergripande bild av de fyra stegen med tillhörande 

punkter. 

Figur 4: Omställningsdiagram med de olika momenten i en omställning. 

Produktionshastighet 

Tid 

A B 

Total omställning 
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Figur 5: SMED-metodens olika steg och tekniker. Källa: Egen efter Shingo (1985, s. 92). 

Steg 0: Kartläggning av omställningsprocessens aktiviteter 

Interna omställningsaktiviteter kan bara påbörjas efter att processen har stannat, vilket gör att 

dessa aktiviteter bör minimeras då de upptar produktionstid. När SMED inleds är inga av 

aktiviteterna kategoriserade som interna eller externa och i detta steg sker därför en analys av 

omställningsprocessen. (Shingo, 1985)  

Det finns olika tillvägagångssätt för att ta reda på vilka aktiviteter som finns och hur lång tid 

dessa tar. Tidsstudier där aktiviteterna skrivs ned på papper samtidigt som ett tidtagarur används 

är ett alternativ. Intervjuer med operatörer är ett annat alternativ eller ett komplement till 

tidsstudierna som kan tillföra information som annars kan missas i en tidsstudie. (Shingo, 1985) 

Aktiviteterna som utförs under omställningen kan skrivas upp i ett aktivitetsschema där bland 

annat tid, duration och förklaring finns med. Se tabell 1 för ett exempel på hur ett sådant 

aktivitetsschema kan se ut (Van Goubergen & Van Landeghem, 2001) samt tabell 2 för ett 

exempel på hur aktiviteterna lätt kan visualiseras genom en aktivitetskarta (McIntosh et al., 

2007).  
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Tabell 1: Exempel på aktivitetsschema  

Från: 200 g 

mjölkchoklad 

Skiftlag: A  

Till: 200 g polka Datum: X/X-20XX  

     

Aktivitet: Start Stopp Duration Kommentar 

Ta bort 

papprulle 

00:00 02:10 2 min 10 sek  

Ändra 

axelmått 

02:15 05:10 2 min 55 sek  

Gå bort 

med rulle 

05:10 07:10 2 min  

Hämta ny 

rulle 

07:10 09:00 1 min 50 sek  

Installera 

ny rulle 

09:00 12:00 3 min  

   11 min 55 sek  

För att ytterligare visualisera varje aktivitets 

tidsåtgång och enkelt se vilken aktivitet som tar mest tid i anspråk kan ett paretodiagram vara till 

hjälp för att veta var en åtgärd gör mest nytta, se figur 6 (Van Goubergen & Van Landeghem, 

2001).  

 

Figur 6: Exempel på paretodiagram. 

Enligt Shingo (1985) är filmning av processen med videokamera den bästa metoden om 

operatörerna direkt efteråt får se filmen och reflektera över sitt arbetssätt. Detta då det ger 

operatörerna möjlighet att direkt ventilera åsikter när de analyserar vad som sker i videon. Även 

observationer och samtal med operatörerna kan ytterligare bygga på förståelsen för 

omställningarna. (Shingo, 1985) Medan videofilmen analyseras kan även ett rörelseschema 

upprättas för att få en överblick av operatörens rörelse under omställningen. Se figur 7 för ett 

exempel på hur operatörens rörelse under omställning kan se ut samt hur gångvägen kan 

reduceras genom en SMED-studie. (Van Goubergen & Van Landeghem, 2001) 
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Tabell 2: Exempel på aktivitetskarta 

Aktivitet:  

Ta bort 

rulle 

            

Ändra 

axelmått 

            

Gå bort 
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Hämta ny 

rulle 

            

Installera 

ny rulle 
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Figur 7: Exempel på rörelseschema under en omställning före och efter en SMED-studie. Källa: Van Goubergen 

och Van Landeghem (2001, s. 11).  

Steg 1: Kategorisering av interna och externa aktiviteter 

Enligt Shingo (1985) är SMED steg 1, kategoriseringen av interna och externa 

omställningsaktiviteter, det viktigaste steget under SMED-studien. Att utföra externa aktiviteter 

medan processen står still är något som tar onödig tid och som bör undvikas. Upp till 50 procent 

av omställningstiden kan sparas genom att endast utföra de interna aktiviteterna under processens 

stillastående. (Shingo, 1985) 

För att kunna kategorisera aktiviteterna som interna eller externa behöver informationen som 

inhämtades i det föregående steget analyseras (Shingo, 1985). Då undersöks om en aktivitet kan 

utföras externt eller om processen måste stå still för att aktiviteten ska kunna utföras. När detta 

steg är avklarat är processens aktiviteter kategoriserade som interna eller externa aktiviteter, se 

figur 8. 

 

Figur 8: SMED steg 1 när alla aktiviteter blir kategoriserade som interna eller externa. Källa: Egen efter Van 

Goubergen och Van Landeghem (2001 s. 3).  
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Till steg 1 finns tre tillhörande punkter för att säkerställa att externa aktiviteter utförs under tiden 

processen går och inte efter att processen har stannat. Först kan en checklista användas där alla 

externa aktiviteter finns inkluderade som förberedelseaktiviteter. Det är också bra att säkerställa 

att alla nya delar och verktyg är hela och fungerande innan omställningen börjar. Slutligen för att 

ytterligare spara tid bör transporter av material och verktyg genomföras som externa aktiviteter. 

(Shingo, 1985) 

Steg 2: Omvandling av interna aktiviteter till externa 

I SMED steg 2 omvandlas interna omställningsaktiviteter till externa, se figur 9. Först undersöks 

om några aktiviteter är felaktigt kategoriserade och kategoriseras som interna när de borde vara 

externa. De aktiviteter som slutligen bedöms som interna bör om möjligt omvandlas till externa 

aktiviteter genom att ifrågasätta deras funktion. Huvudpunkterna i detta steg är förberedelse av 

aktiviteter, standardisering av funktioner och användning av dubbla jiggar
4
. (Shingo, 1985) 

 

 

Förberedelse av aktiviteter syftar till att minimera den stillastående tiden och istället utföra så 

många omställningsaktiviteter som möjligt medan processen körs. Standardisering av funktioner 

syftar till att minimera ställen som behöver ske medan processen står still och det är de delar som 

byts vid omställningarna som ska standardiseras. Dubbla jiggar syftar till att möjliggöra så att det 

alltid ska kunna gå att förbereda en jigg utanför processen så den nya jiggen med tillbehör är klar 

att bara bytas ut efter att processen har stannats. (Shingo, 1985) 

                                                 
4
 ”Verkstadsteknisk anordning som stabilt spänner fast ett arbetsstycke och samtidigt styr ett verktyg i förhållande 

till arbetsstycket, vilket ger hög precision och repeterbarhet vid tillverkningen” (Nationalencyklopedin, 2012a). 
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Figur 9: SMED steg 2 där interna aktiviteter omvandlas till externa aktiviteter. Källa: Egen efter Van Goubergen 

och Van Landeghem (2001 s. 3). 
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Steg 3: Effektivisering av interna och externa aktiviteter 

Det sista steget i SMED är effektivisering av främst de interna aktiviteterna, men även de 

externa, genom att varje aktivitet analyseras ytterligare. Förbättring av externa aktiviteter, 

exempelvis lager samt transport av delar och verktyg, påverkar inte omställningstiden men är 

ändå något som kan förbättras i slutet av en SMED-studie. Det är däremot av större vikt att 

koncentrera det slutliga effektiviseringsarbetet på de interna aktiviteterna för att ytterligare 

minska den stillastående tiden. Punkterna i detta steg är införandet av parallella operationer, 

användning av funktionella klämmor, eliminering av justeringar, least common multiple system 

samt mekanisering. (Shingo, 1985) 

Genom införandet av parallella operationer, det vill säga att två operatörer istället för en 

genomför en omställning tillsammans, kan oftast mer än halva tiden sparas genom bland annat 

en kortare gångväg. Funktionella klämmor syftar till att minimera tiden för lossning och 

fastspänning av föremål och med nya klämmor eller ny design kan denna fas förenklas betydligt. 

Då justeringar och testkörningar kan utgöra så mycket som 50 procent av hela omställningstiden 

betyder det att mycket tid kan sparas om dessa kan elimineras genom exempelvis användning av 

referenslinjer eller referenssiffror som alltid är desamma. Least common multiple system syftar 

till att så få ändringar som möjligt ska behöva utföras genom att ändra designen på materialet 

eller verktyget. Mekanisering ska ses som en sista utväg om inga av de andra punkterna fungerar 

eftersom mekanisering inte löser grundproblemet utan kräver en större lösning. (Shingo, 1985) 

3.3.1 Kritik mot SMED  

SMED är den mest välanvända metoden för reducering av omställningstid inom de flesta 

industrier (Moxham & Greatbanks, 2001; McIntosh et al., 2000). Det förekommer dock kritik 

mot SMED och ett exempel på detta är kritiken från McIntosh et al. (2000) gällande 

kategoriseringen av interna och externa omställningsaktiviteter. De anser att genom att främst 

fokusera på denna kategorisering är det lätt att glömma bort att förbättra de aktiviteter som inte 

kan göras externa. McIntosh et al. (2000) menar att det är möjligt att reducera eller eliminera 

omställningstiden för interna aktiviteter även om de inte kan omvandlas till externa. De beskriver 

exempelvis designändringar på produkten eller utrustningen som en möjlig förbättringsåtgärd. 

Dock är detta något som Shingo (1985) skriver om i SMED steg 3, så även om stor vikt läggs på 

kategoriseringen av interna och externa aktiviteter, innehåller även SMED fem 

förbättringspunkter för de interna aktiviteter som inte kan omvandlas till externa, se SMED steg 

3. 

En annan kritik framförd mot SMED-metoden är att den inte tar hänsyn till omställning av flera 

processer samtidigt, utförda av flera operatörer (Sherali et al., 2008). Något som SMED dock tar 

upp är införandet av parallella operationer som tar hänsyn till flera operatörer. Även om det inte 

explicit behandlar flera processer kan de olika processernas omställningsaktiviteter ses som att 

de tillhör en process och då kan parallella operationer som beskrivs i SMED användas. 
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Det kan uppstå viss förvirring gällande de olika punkterna som finns till varje SMED steg 1-3, då 

vissa kan tänkas höra till flera steg. Detta är något som McIntosh et al. (2000) tar upp och de ger 

exempel på att standardisering av funktioner i steg 2 kan leda till eliminering av justeringar och 

därför tillhöra steg 3, eller att förbättring av transport i steg 1 egentligen borde ske i steg 3 där 

det också finns en liknande punkt (förbättring av lager och transport). Detta skulle kunna 

implicera att den ordning som punkterna utförs i inte är fast ställd utan går att variera utifrån 

situation.  

Det är bra att vara medveten om den befintliga kritiken som finns mot SMED när empirin 

inhämtas. Detta är emellertid inget som kommer att påverka denna studie då fokus inte är på att 

förbättra de tekniska aspekterna av SMED. 

3.3.2 Implementering av SMED 

När alla steg i SMED-metoden är avklarade borde omställningstiden teoretiskt sett ha reducerats. 

Shingo (1985) skriver däremot inget om hur själva implementeringen av SMED ska gå till; hur 

operatörerna ställer sig till bland annat nya arbetssätt och hur detta påverkar implementeringen. 

Av de tolv fallstudier som beskrivs av Shingo (1985) berör endast en något som benämns som 

”mjuka aspekter”. De exempel som ges på mjuka aspekter är ändringar i tillvägagångssättet och 

införandet av parallella operationer. Shingo (1985) nämner också kort att ledarnas roll är 

avgörande när det kommer till mjuka förbättringsaspekter.  

Att leda och genomföra ett förändringsarbete är en av de svåraste men också viktigaste uppgifter 

en ledare kan ha (Yukl, 2010). Enligt Reik et al. (2007) finns fyra lika betydelsefulla delar som 

behöver beaktas vid ett förändringsarbete: processer, produkter, rutiner och människor. SMED 

behandlar de tre första delarna men inte den sista, människorna. Då delen som tar hänsyn till 

människorna är lika viktig som de andra, är det essentiellt att inte glömma bort denna del vid 

genomförandet av SMED. Förändringsarbeten som SMED medför oftast en stor förändring för 

personalen och då SMED i nuläget ej beaktar människornas roll är det troligt att SMED-metoden 

skulle kunna gå att förbättras genom att komplettera den med teorier från förändringsledning. 

Teorier om implementering av lean finns att tillgå i litteraturen, däremot finns det färre teorier 

gällande implementering av specifikt SMED. På 1990-talet skedde det enligt Åhlström (1997) en 

förändring inom lean då fokus började flyttas från att beskriva de olika metoder som finns inom 

lean till att även omfatta implementeringen. SMED kan ses som en teknik för företag att bli mer 

lean och därför kan teorier om implementering av lean eventuellt vara relevanta även för SMED-

studier.  

Vid implementeringen av lean är det enligt Storhagen (1993) bra att börja med att implementera 

så kallade processfaktorer, som exempelvis arbetsrotation och teamwork. Detta för att sedan 

kunna stödja ständiga förbättringar och förändring. Först efter att processfaktorerna har 

implementerats kan så kallade strukturella faktorer som exempelvis SMED och 

layoutförändringar implementeras.  

http://www.sciencedirect.com.focus.lib.kth.se/science/article/pii/S0263237398000097#BIB17
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Åhlström (1997) menar att ledningen simultant måste ägna tid och resurser åt de metoder som 

ingår i implementeringen av lean och se dem som en helhet och inte beröra de olika metoderna 

enskilt. För att genomföra implementeringen anser Åhlström (1997) att det behövs ett team med 

kompetenser från flera olika funktioner och att de stöttas av gruppledare. Även Riis et al. (2008) 

betonar vikten av att adressera organisatoriska aspekter när ett företag ska implementera lean. 

Detta eftersom lean oftast innebär en stor förändring för hela företaget och att det därför inte är 

möjligt att endast beröra vissa avdelningar eller personer utan alla aktiviteter som rör 

implementeringen av lean måste koordineras. Då olika förbättringsåtgärder kräver 

uppmärksamhet från ledningen är det därför viktigt att få input från olika avdelningar som berörs 

av förändringen och att de samverkar. (Riis et al., 2008)  

Enligt Sahoo et al. (2008) behövs ett samarbete mellan operatörer och ledningen för att 

implementeringen av lean ska vara framgångsrik på lång sikt. Detta kan göras genom att införa 

organisationsvärderingar, öka medarbetarnas ansvar, införa förbättringsprogram och 

kommunikationskanaler, samt ha en tydlig organisationsstruktur. Vidare anser Sahoo et al. 

(2008) att det ska vara möjligt att mäta prestation för att få de anställda att ta ansvar.  

Både Riis et al. (2008) och Dombrowski, Mielke och Schulze (2012) stödjer påståendet att det är 

viktigt att involvera operatörerna i lean-arbetet då operatörerna har underliggande kunskap om 

arbetsprocesserna som inte annars går att erhålla. Riis et al. (2008) menar att för att engagera 

operatörerna så behövs en vision som sedan visualiseras med hjälp av mål på vägen. 

Dombrowski et al. (2012) betonar också vikten av strukturerad information och kommunikation.  

Teorierna om lean-implementering framhåller involvering av personal från olika funktioner, stöd 

från ledningen och kommunikation, vilket också är något som stöds av teorier om SMED-

implementering. Bland annat betonar Van Goubergen och Van Landeghem (2001) vikten av att 

ta tillvara på operatörernas kunskap och involvera dem i SMED-studien. Detta för att få bättre 

resultat och för att öka acceptansen för de nya lösningarna bland operatörerna. Även Strickland 

(1996) betonar vikten av involvering av operatörerna i SMED-studien för att den ska bli lyckad. 

De personer i företaget som Van Goubergen och Van Landeghem (2001) anser borde involveras, 

förutom operatörerna, är kvalitetsansvarig, gruppledare, samt teknisk representant. När SMED 

implementeras bör resultatet hela tiden finnas visuellt för alla ska veta hur det går (Van 

Goubergen & Van Landeghem, 2001), precis som vid implementeringen av lean. 

Då teorierna om implementering av SMED och lean är generella verkar det som att teorier om 

implementering av lean skulle kunna gå att använda i en SMED-studie. De teorier som finns är 

dock inte så omfattande som skulle önskas varför det anses intressant att gå ett steg längre och 

undersöka om teorier från förändringsledning ytterligare skulle kunna underlätta 

implementeringen av SMED. 
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4 Förändringsledning 
I detta kapitel presenteras den del av litteraturstudien som berör förändringsledning. För att 

underlätta för läsaren presenteras kapitlets upplägg i figur 10 nedan. 

 

Figur 10: Upplägget på kapitel 4. 

4.1 Förändring och förändringsledning 
I en allt mer föränderlig värld har behovet av att hantera förändringar på ett medvetet och 

effektivt sätt ökat, inte minst i affärsvärlden. Företagsexterna krafter såsom nya teknologier, 

internationell ekonomisk integration och marknadsmognad i utvecklingsländer leder till ökad 

globalisering och konkurrens. Detta driver på förändringar inom företag som hela tiden måste 

revidera sina strategier och processer för att överleva. (Alvesson & Sveningsson, 2008; Murthy, 

2007; Kotter, 1998) Historiskt sett har de individer, samhällen, nationer och företag som effektivt 

kunnat hantera, anamma och utnyttja förändringssituationer ofta hamnat i konkurrensfördelaktiga 

positioner (Paton & McCalman, 2008). Litteraturen i ämnet förändring är både omfattande och 

varierande och sträcker sig långt tillbaka i tiden (Mitchell, 2007). Som exempel på detta används 

ofta Charles Darwins berömda uttryck: “It is not the strongest of the species which survive, nor 

the most intelligent, but the one most responsive to change.” (Darwin, 1859 se Mitchell, 2007). 

Termen Change Management, som i denna rapport omnämns förändringsledning, kan syfta på 

hanteringen av många olika typer av förändringar men det vanligaste användandet av termen 

syftar dock på organisatorisk förändringsledning (Mitchell, 2007). Denna användning har sitt 

ursprung på 1950-talet då även andra moderna ledningstermer som teamwork och autonoma 

grupper myntades (Passenheim, 2010). 

Enligt Murthy (2007) syftar förändringsledning på hanteringen av processen att genomföra stora 

förändringar inom IT, affärsprocesser, organisationsstruktur och arbetsuppgifter för att minska 
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riskerna och kostnaderna med förändring och optimera vinsterna, se figur 11. Kotter (1998) 

vidgar området till att omfatta alla typer av organisatoriska förändringar där även förändringar i 

företagskultur och strategiska kursändringar ingår. 

 

 

Balogun och Hope Hailey (1999) menar att vad organisationsförändring egentligen handlar om 

är att få människorna i organisationen att förändras. Detta, numera vedertagna, sätt att betrakta 

förändringsledning är ingen ny företeelse utan har sitt ursprung i human relations-rörelsen som 

växte fram i USA under 1930-talet till följd av missnöjet med de rådande arbetsförhållandena 

(Alvesson & Sveningsson, 2008). Att införa nya tekniker eller arbetssätt är görbart men för att en 

organisation verkligen ska förändras handlar det alltså till stor del om att arbeta med människors 

beteenden (Balogun & Hope Hailey, 1999). 

En viktig aspekt inom förändring och förändringsledning är var i organisationen förändringen 

initieras och drivs (Passenheim, 2010; Balogun & Hope Hailey, 1999). Den vanligaste 

uppdelningen görs mellan top-down-förändringar och bottom-up-förändringar. Top-down-

förändringar initieras och drivs på ledningsnivå och implementeras ofta med hjälp av ett 

förändringsprogram som sätts ihop av ledningen eller förändringskonsulter på uppdrag av 

ledningen (Balogun & Hope Hailey, 1999). Motsatsen till detta angreppssätt är bottom-up-

förändring som drivs på de lägre nivåerna i organisationen, ofta som fortlöpande, kontinuerliga 

förbättringsinsatser (Balogun & Hope Hailey, 1999). Trots att de två förändringstyperna är 

väsentligt åtskilda är det inte ovanligt att de numera kombineras, exempelvis genom att 

eftersträva deltagande och ägandeskap bland de lägre organisationsnivåerna i en förändring som 

egentligen drivs av ledningen (Passenheim, 2010; Balogun & Hope Hailey, 1999).  

Enligt Balogun och Hope Hailey (1999) utgörs organisationsförändring av tre huvudsakliga 

komponenter: förändringskontext, förändringsinnehåll och förändringsprocess, se figur 12. 

Förändringskontexten besvarar frågan varför en förändring ska ske och utgörs av delarna yttre 

och inre kontext. Den yttre kontexten syftar på den sociala, ekonomiska, politiska och 

konkurrensmässiga miljö i vilken organisationen verkar medan den inre kontexten syftar på 

organisationens resurser, kultur, struktur och internpolitik. Förändringsinnehållet besvarar frågan 
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Figur 11: Definition av förändringsledning. Källa: Egen efter Murthy (2007, s. 22). 
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vad som ska förändras i en organisation som svar på förändringar i organisationens kontext. 

Förändringsprocessen, slutligen, besvarar frågan hur en förändring ska ske. (Balogun & Hope 

Hailey, 1999) Denna komponent av organisationsförändring handlar alltså om de åtgärder som 

görs för att uppnå förändring och ligger i fokus i stora delar av litteraturen inom 

förändringsledning. Som utgångspunkt för denna studie är den väletablerade SMED-metoden 

som kan anses besvara frågorna varför - för att reducera ställtiderna och få en mer 

konkurrenskraftig produktion - och vad - omställningsarbetet på utsedd produktionslinje - som 

ska förändras. Av denna anledning kommer förändringsprocessen att ligga i fokus även här.  

 

 

4.2 Syn- och angreppssätt på förändringsprocessen 
Ur de många teorier som finns inom området förändring och förändringsledning går att skilja 

grundläggande skillnader i synen på förändringsprocessen och dess angreppssätt. Nedan 

presenteras några av de olika syn- och angreppssätten på förändringsprocessen som förekommer 

i litteraturen i syfte att motivera varför planerad förändring kan anses lämplig i kombination 

med SMED-metoden.  

I sin sammanställning av förändringsteorier presenterar Van de Ven och Poole (1995) fyra 

renodlade synsätt på förändring: livscykel, teleologi, dialektik och evolution.  Dessa skiljer sig 

från varandra på flertalet punkter, däribland förändringsprocessen (Van de Ven & Poole, 1995). 

Enligt livscykelteorierna är förändring något inneboende som ligger latent hos den förändrande 

enheten. Utvecklingen sker i faser som sekventiellt följer på varandra och där det som utvecklas i 

en fas följer med in i nästa. Teleologiteorierna, å andra sidan, ser förändringsprocessen som 

något ändamålsenligt där den förändrande enheten utvecklas mot ett specifikt mål som 

konstrueras socialt inom enheten. Enheten ses som anpassningsbar och målmedveten och antas 
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uppnå mål genom kontrollerad utveckling. Utvecklingen sker som en repetitiv sekvens av 

målformulering, implementering och utvärdering. De dialektiska teorierna bygger, till skillnad 

från livscykel- och teleologiteorierna, på antagandet om att den organisatoriska enheten befinner 

sig i en pluralistisk och motsägelsefull värld där utveckling sker genom konflikter. Här uppstår 

förändring då nya idéer eller värderingar växer sig så starka att de kan utmana det rådande 

tillståndet vilket ofta resulterar i en syntes av de nya tankarna och de gamla. Evolutionsteorierna, 

slutligen, ser på organisatorisk förändring på samma sätt som på biologiska förändringar där 

utveckling sker genom variationer och urval där nya företeelser antingen förkastas eller bevaras. 

Precis som i de dialektiska teorierna ses organisationen sällan som en avskild enhet i 

evolutionsteorierna utan som en del i ett större sammanhang. (Van de Ven & Poole, 1995) 

Ett annat sätt att kategorisera teorierna om organisationsförändring och förändringsprocessen är 

de två motsatta angreppssätten planerad förändring och framträdande förändring (Alvesson & 

Sveningsson, 2008; Burnes, 1996). Planerad förändring innefattar de normativa modeller som 

anger ett ”bästa sätt” att hantera förändring och som ofta utgörs av ett antal förbestämda faser 

som en organisation bör genomgå för att uppnå ett specifikt mål (Burnes, 1996). Denna 

förändringsprocess kan anses ha likheter med det teleologiska synsättet som beskrivs ovan. Till 

planerade förändringar hör vanligtvis förändringsprogram såsom omstrukturering och 

kvalitetsprogram som initieras och utformas på ledningsnivå (Alvesson & Sveningsson, 2008). 

Därmed kan planerad förändring ses som tillhörande kategorin top-down-förändring. Teorierna 

om planerad förändring baseras på antagandet att organisationer verkar i stabila förhållanden och 

kan röra sig från ett läge till ett annat under ordnade former. Detta har, under de senaste 

decennierna, kritiserats av dem som anser att världen är för turbulent och kaotisk för att sådana 

antaganden ska anses giltiga (Burnes, 1996). Kritiker till planerad förändring förespråkar istället 

en framträdande förändring som ser organisationsförändring som en kontinuerlig process av 

experiment och anpassningar för att hela tiden matcha organisationen till dess dynamiska 

omgivning (Burnes, 1996). Detta sätt att se på förändringsprocessen påminner om 

evolutionssynsättet som beskrivs ovan. Exempel på framträdande förändringar är exempelvis 

kontinuerliga förbättringar som vanligtvis drivs på de lägre nivåerna i organisationen (Alvesson 

& Sveningsson, 2008) vilket innebär att framträdande förändringar kan förknippas med bottom-

up-förändring. 

Trots att det råder en generell överenskommelse om att de två angreppssätten planerad och 

framträdande förändring är dominerande i litteraturen menar Burnes (2004a & 1996) att de inte 

täcker in hela spektrumet av förändringsprocesser som faktiskt äger rum. Han lyfter fram ett 

bredare sätt att betrakta organisationsförändringar där det sammanhang i vilket förändringen ska 

ske blir avgörande för vilket angreppssätt som är bäst lämpat för att lyckas. Även Balogun och 

Hope Hailey (1999) förespråkar så kallad kontextberoende förändring där varje förändring måste 

föregås av en analys av både interna och externa förutsättningar innan ett lämpligt angreppssätt 

för förändringen kan väljas. Enligt Burnes (1996) är de tre mest avgörande faktorerna i detta val 

organisationens omgivning, teknologi och storlek medan Balogun och Hope Hailey (1999) anger 
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faktorer som exempelvis makt, tid, omfattning och beredskap som viktiga faktorer men att dessa 

faktorer spelar olika stor roll i olika förändringssituationer.  

Kontextberoende förändring, som alltså i princip förkastar tanken om ”ett bästa sätt åt alla” 

(Burnes, 1996), förespråkas även av Paton och McCalman (2008) som menar att vad 

förändringsledning egentligen handlar om är att lära sig att analysera de omkringliggande 

faktorerna som påverkar vilket angreppssätt som är det bästa. I denna studie, som utgår från 

SMED-metoden, är många av de omkringliggande faktorerna redan kända. Vanligtvis utgörs 

organisationen i vilken SMED-studien genomförs av en enskild produktionslinje med ett 

begränsat antal anställda. Detta talar för att det dialektiska och evolutionära synsättet på 

förändring som beskrivs ovan kan uteslutas. Förändringen initieras generellt av organisationens 

ledning men det är troligtvis produktionspersonalen som kommer att påverkas mest av 

förändringen. Det förväntas även att produktionspersonalen är delaktig och tar till sig 

förändringsförslagen som SMED-studien resulterar i. SMED, som kan ses som en del av det 

bredare begreppet lean, är en normativ modell som utgörs av fyra på varandra följande steg. 

Medan stora delar av lean handlar om kontinuerliga förbättringar och därmed kan förknippas 

med framträdande förändring talar ovanstående resonemang för att planerad förändring och ett 

teleologiskt synsätt är det angreppssätt som bäst lämpar sig för de förutsättningar som en SMED-

studie innebär. Detta påstående stöds av Burnes (1996) som menar att planerad förändring är det 

bäst lämpade angreppssättet i relativt stabila och förutsägbara situationer där förändringar kan 

drivas på ledningsnivå, egenskaper som stämmer väl överens med de förutsättningar som en 

SMED-studie innebär.  

4.3 Modeller för förändringsledning 
Som diskuteras ovan är förändringar och ledningen av förändringsarbete högst varierande och 

beror på en rad olika faktorer som exempelvis vad som driver förändringen, hur snabbt den 

måste ske, hur nuläget ser ut och hur omfattande det är att nå slutmålet. Vad som är viktigt att 

inse är att förändringar sker hela tiden, av olika orsaker och att dessa måste hanteras på olika sätt 

(Paton & McCalman, 2008). Trots att planerad förändring har många kritiker (Alvesson & 

Sveningsson, 2008; Burnes, 2004a) menar Paton och McCalman (2008) att de flesta 

organisationer ser på konceptet förändring som en, i stor utsträckning, utstakad process som 

startar med nedbrytandet av det problem som måste lösas, fortsätter med analyserandet av 

möjliga alternativ och valet av det bästa alternativet för att avslutas med införandet av den valda 

lösningen. Att detta skulle vara fallet vittnar de otaliga modeller och ramverk för 

förändringsledning om som tagits fram genom åren. Mitchell (2007) menar emellertid att 

modeller och ramverk kan bringa stabilitet och ordning i förändringstider. Chefer och ledare 

använder sig av dessa för att göra komplexa situationer tydligare och för att enklare se 

sammanhanget i vilket ett eventuellt problem kan uppstå under förändringen (Mitchell 2007). 

Även Kotter (1998) menar att modeller ofta blir en väl förenklad bild av verkligheten men att de 

ändå kan vara vägledande och fungera som rekommendationer under förändringar. Givet dessa 

anledningar samt ovanstående resonemang om planerad förändrings lämplighet i en SMED-



27 

 

studie följer här en genomgång av några av de vanligaste modellerna och ramverken för 

förändringsledning. Detta för att ge en överskådlig vy av vilka faktorer som är viktiga att beakta 

under ledningen av förändring. 

4.3.1 Lewins trestegsmodell 

Samhällsvetaren Kurt Lewin (1890-1947) är känd som ”socialpsykologins grundare” och har 

med sina experiment i planerad förändring banat väg för forskningen inom gruppdynamik och 

förändringsledning (Burnes, 2004b). Hans trestegsmodell för förändring ligger till grund för 

många av dagens förändringsledningsverktyg (Alvesson & Sveningsson, 2008; Mitchell, 2007). 

Enligt Lewin (1947 se Burnes, 2004b) involverar ett lyckat förändringsprojekt de tre stegen 

upptining, förändring och återfrysning.  

I det första steget, upptining, ska det stabila jämviktsläge som Lewin ansåg att mänskligt 

beteende baseras på rubbas så att gamla beteenden kan avvänjas och nya beteenden antas 

(Burnes, 2004b). Enkelt uttryckt ska individen, gruppen eller organisationen som står inför en 

förändring göras redo. Som en utvidgning av Lewins idéer identifierar Schein (1996) tre 

nödvändiga faktorer för att lyckas med det första steget: tvekan inför det nuvarande lägets 

giltighet, framkallandet av oro för överlevnad och skapandet av psykologisk säkerhet. Det är, 

med andra ord, viktigt att den miljö i vilken förändringen ska ske är så pass säker för de 

påverkade att nuläget kan ifrågasättas och nya idéer antas, annars kommer förändringen inte att 

äga rum. Det är också viktigt att ett missnöje med nuläget finns. Praktiskt handlar steget om att 

kartlägga de krafter som är för respektive emot en förändring för att på så sätt få större förståelse 

om vad som behövs för att möjliggöra förändringen. Förändringen är möjlig först då 

jämviktsläget är rubbat vilket görs genom att antingen minska förändringens motståndskrafter 

eller öka förändringens drivkrafter (Burnes, 2004b). För att kartlägga de krafter som finns 

föreslår Lewin en så kallad kraftfältsanalys där driv- och motståndskrafter identifieras och rankas 

med hänsyn tagen till den önskade förändringen. Därefter kan en plan sättas upp över hur 

krafterna kan förstärkas respektive försvagas (Change-Management-Coach.com, 2012-03-09). 

Ytterligare ett sätt att få en klarare bild av vilka krafter som kan påverka förändringen är att 

kartlägga de individer som kommer att påverkas av förändringen i en så kallad politisk karta 

(Bolman & Deal, 2010). Varje individ placeras i ett tvådimensionellt diagram med makt 

respektive intressen på axlarna. På maktaxeln uppskattas hur mycket inflytande varje individ har 

på förändringen och på intresseaxeln uppskattas hur individen ställer sig till förändringen 

(Bolman & Deal, 2010).  

I det andra steget i Lewins trestegsmodell, förändring, genomförs de förändringar som är 

nödvändiga. Lewins syn på förändring var att det inte handlar om en händelse utan snarare en 

process där de individer som genomgår förändringen också genomgår en resa (Change-

Management-Coach.com, 2012-03-09). Enligt Lewin (1947 se Burnes 2004b) är det, på grund av 

komplexiteten i de inblandade krafterna, svårt att styra förändringen mot ett specifikt mål varför 

angreppssättet som förespråkas i förändringssteget är att iterativt testa olika alternativ och 

utvärdera de förändringar som görs. Modernare tolkningar av Lewins modell (Change-
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Management-Coach.com, 2012-03-09) poängterar vikten av att ge berörda parter tid att ta till sig 

förändringarna och att stötta dem i processen, exempelvis genom att tillhandahålla träning och 

goda förebilder. Andra viktiga punkter som nämns i detta steg är att involvera de berörda i 

förändringen genom att låta dem utveckla egna lösningar samt att kontinuerligt kommunicera ut 

anledningen till förändringen och de fördelar som finns att vinna. 

I det tredje och avslutande steget, återfrysning, stabiliseras de som genomgår förändringen i ett 

nytt jämviktsläge för att försäkra att de nya arbetssätten inte överges för de gamla (Burnes, 

2004b). Det är viktigt att dessa nya beteenden i viss utsträckning överensstämmer med övriga 

beteenden hos dem som genomgår förändringen, annars är risken stor att de nya sätten snart 

kommer att ifrågasättas (Schein, 1996). Enligt Lewin (1947 se Change-Management-Coach.com, 

2012-03-09) är det vanligt att vinsterna efter en förändringsinsats blir kortlivade varför målet 

som definieras inte bara bör innefatta den önskade prestationshöjningen utan även en angivelse 

för hur länge denna ska vara. Lyckade förändringar är en gruppaktivitet och det sista steget i 

Lewins modell handlar kort sagt om att förändra gruppens beteende och normer för att på så sätt 

främja bestående förändring i den enskilda individens beteende. 

Under de senaste 20-30 åren har Lewins teorier om förändringsledning och särskilt hans 

trestegsmodell fått utstå kritik (Mitchell, 2007; Burnes, 2004b). En viktig punkt som kritikerna 

framhåller är att modellen är för mekanisk och förenklande i en värld där organisatorisk 

förändring ses som en kontinuerlig och öppen process (Burnes, 2004b). Särskilt det tredje steget i 

modellen, återfrysning, ifrågasätts då det ses som för stelt och stabilt i en föränderlig värld 

(Change-Management-Coach.com, 2012-03-09). Burnes (2004b) menar emellertid att Lewin var 

medveten inte bara om att sociala och organisatoriska grupper inte kan ses som stabila utan 

också om att förändring inte kan ses som linjär och endimensionell. Gruppnormer förändras 

konstant men hastigheten med vilken detta sker beror på omgivningen och det var denna Lewin 

avsåg påverka med det tredje steget i sin modell. Det jämviktsläge som Lewin omnämner är ett 

så kallat kvasi-stationärt jämviktsläge, en benämning som ämnar fånga dualismen i att samtidigt 

som det finns ett mönster i en grupps beteende tenderar detta att ändras med de krafter och 

omständigheter som påverkar gruppen (Burnes, 2004b). Detta kvasi-stationära jämviktsläge kan 

liknas vid det som Laughlin (1991) kallar tröghet. Han menar att en organisation kan ses som 

bestående av tre nivåer av ökande abstraktion: subsystem (exempelvis byggnader, människor och 

maskiner), designarketyper (exempelvis beslutsprocesser och organisations- och 

kommunikationsstrukturer) och så kallade tolkande scheman som kan liknas vid organisationens 

kultur. Då det finns balans mellan dessa nivåer uppstår en tröghet kring det dominerande 

perspektivet som blir en norm. Om förändring ska ske måste den vara balanserad på de tre 

organisationsnivåerna för att tröghet ska uppstå kring en ny norm, annars riskerar återfrysningen 

i Lewins modell att misslyckas. En annan punkt som Lewins kritiker framhåller är att hans 

modell bara är relevant för inkrementella och isolerade förändringsprojekt och opassande för 

radikala förändringar (Burnes, 2004b). Denna kritik bemöts med argumentet att Lewins modell 

rör beteendeförändringar medan snabba, radikala förändringar främst tillämpas på 
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strukturförändringar och även i dessa fall krävs ofta en påföljande rad inkrementella 

förändringar för att forma organisationskulturen efter den nya strukturen (Burnes 2004b). I alla 

typer av förändringar, såväl inkrementella som radikala, krävs med andra ord den successiva 

förändringen av individers och gruppers beteenden för att förändringen ska bli bestående varför 

Lewins modell kan anses vara giltig oavsett förändringstyp. 

4.3.2 Kotters förändringsprocess i åtta steg  

Ledarskapsexperten John P Kotters förändringsprocess i åtta steg är en erkänd förändringsmodell 

som bygger på åtta identifierade misstag som ofta görs i samband med stora företagsförändringar 

(Kotter, 1998). Ur vart och ett av misstagen härleder Kotter (1998) avgörande steg för att lyckas 

med stora förändringar. Om ingen annan källa anges är informationen i detta stycke hämtat från 

Kotters bok Leda förändring (1998) där han presenterar följande åtta steg som utgör 

förändringsprocessen:  

1. Att skapa ett angelägenhetsmedvetande 

2. Att skapa den vägledande koalitionen 

3. Att utveckla en vision och en strategi 

4. Att förmedla förändringsvisionen 

5. Att delegera för handlande på bred bas 

6. Att skapa kortsiktiga framgångar 

7. Att befästa det som uppnåtts och skapa fler förändringar 

8. Att förankra de nya inställningarna i företagskulturen 

Det första steget, att skapa ett angelägenhetsmedvetande, grundar sig i att förändringar kräver 

stora arbetsinsatser från de som berörs av förändringen i form av samarbete, initiativförmåga och 

uppoffringar. För att dessa insatser ska anses motiverade krävs att de berörda individerna är 

övertygade om att förändringen är nödvändig. Detta görs genom att skapa ett medvetande om hur 

situationen faktiskt ser ut. Det misstag som många organisationer gör som kan förknippas med 

detta steg är att tillåta för stor självbelåtenhet med hur saker fungerar i dagsläget, exempelvis 

genom att sätta för låga prestationsmått, aldrig ta konfrontationer, fokusera på för snäva 

funktionella mål eller ha för lite utrymme för feedback från yttre källor. 

Angelägenhetsmedvetande skapas därför genom att exempelvis aktivt skapa kriser för att driva 

fram förbättringstänk, utnyttja konsulter och sätta mer affärsmässiga mål. 

Steg två i Kotters modell, att skapa den vägledande koalitionen, handlar om att det behövs en 

stark grupp individer med tillräckligt mycket inflytande, expertis, trovärdighet och 

ledarskapsförmåga för att driva förändringen och hålla processen vid liv. 

Det tredje steget i modellen, att utveckla en vision och en strategi, är ett viktigt steg för att rubba 

nuläget och få organisationen att börja röra sig mot det önskade läget. Många företag begår 

misstag i sina förändringsförsök då de använder sig av metoder såsom auktoritärt diktat eller 

detaljstyrning för att påbörja en förändring. En vision i vilken det önskade läget målas upp 

tränger i större utsträckning igenom de krafter som stöder de rådande förhållandena och ökar 
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chanserna för förändringen att lyckas. I en förändringsprocess tjänar en bra vision normalt tre 

syften: visionen klargör förändringens allmänna riktning vilket förenklar de mer detaljerade 

besluten som är nödvändiga att fatta, visionen motiverar de berörda att vidta åtgärder i rätt 

riktning och visionen hjälper till att samordna olika individers insatser i förändringsprocessen.  

Steg fyra i Kotters modell, att förmedla förändringsvisionen, handlar om att sprida den vision 

som skapats för att få ut så mycket som möjligt av den. Först när de flesta av dem som berörs av 

en förändring har en gemensam bild av vart förändringen ska leda ger visionen verklig effekt. Ett 

vanligt misstag är att chefer kommunicerar visionen i alltför liten utsträckning eller att 

motsägelsefulla budskap sänds ut. Viktiga principer att följa för att lyckas med att förmedla 

visionen är bland annat att skapa en enkel vision att ta till sig, använda flera forum för att sprida 

visionen, repetera visionen ofta och var öppen för att ta emot feedback och revidera visionen om 

nödvändigt. Dessutom är det viktigt att som ledare följa visionen för att sätta exempel för sina 

anställda.  

Kotters femte steg i förändringsprocessen, att delegera för handlande på bred bas, grundar sig i 

problemet att många företag i förändring låter hinder blockera den nya visionen. För att 

förändringen verkligen ska ske krävs att alla inblandade har chans att aktivt arbeta för 

förändringen genom att få tillräckligt med ansvar och befogenheter. Fyra vanliga hinder som 

måste angripas för att möjliggöra handlande på bred bas är strukturella hinder, brist på 

nödvändiga kunskaper, informationssystem som inte är anpassade till visionen samt arbetsledare 

som inte tror på förändringen. Att, utöver att förmedla en vision till de anställda, minimera dessa 

fyra hinder ökar personalens möjlighet att genomföra förändringar vilket är ett viktigt steg mot 

en lyckad förändring.  

Steg sex i Kotters modell, att skapa kortsiktiga framgångar, bygger på det faktum att stora 

förändringar tar tid att genomföra och risken är stor att en betydande del av personalstyrkan ger 

upp i förtid om resultat inte syns efter en tid. För att hålla styrfart i förändringsarbetet är det 

därför viktigt att sätta upp kortsiktiga mål som, när de uppnås, uppmärksammas så att 

motivationen hålls uppe. Att skapa kortsiktiga framgångar är också ett sätt att motivera för 

ledningen att förändringsprojektet bidrar till något positivt och en effektiv metod att tysta 

projektets motståndare i de lägen då de börjar ifrågasätta. Steget rör främst stora projekt men 

Kotter betonar att de kortsiktiga framgångarna är viktiga även i mindre förändringsprojekt och 

att de första resultaten bör visa sig inom ett halvår i dessa projekt. Det är viktigt att aktivt skapa 

kortsiktiga framgångar och inte räkna med att de kommer av sig själva. De kortsiktiga 

framgångarna karaktäriseras av att de är påtagliga, otvetydiga och tydligt relaterade till 

förändringsinsatsen. 

Det sjunde steget i modellen, att befästa det som uppnåtts och skapa fler förändringar, kommer 

ur misstaget att ta ut segern i förskott. Alltför ofta, menar Kotter, ger förändringsförespråkarna 

upp för tidigt vilket leder till att utvecklingen stannar till, något som snart kan leda till en 

tillbakagång. Enligt Kotter beror tillbakagången antingen på att förändringen inte förankrats i 
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företagskulturen och därmed inte nått en ny jämvikt innan drivkraften upphör eller på ett stort 

ömsesidigt beroende i organisationen vilket gör det svårt att förändra en del av företaget utan att 

behöva förändra hela företaget. Detta ömsesidiga beroende mellan olika delar är vanligt i 

konkurrensutsatta företag och gör att förändringsfarten i projekt som inte genomgått de sex första 

stegen ordentligt ofta avstannar i steg sju. I lyckade förändringsprojekt kan detta steg pågå under 

en lång tid och resultera inte bara i att de på förhand bestämda förändringarna får fäste i 

organisationen utan också i att nya förändringsförslag uppkommer som genomförs medan 

företaget ändå befinner sig i förändringstider.  

Det åttonde och sista steget i Kotters förändringsprocess, att förankra de nya inställningarna i 

företagskulturen, knyter an till det Kotter tar upp i steg sju: att det som uppnåtts i ett 

förändringsprojekt aldrig är säkrat förrän det förankrats i företagskulturen. Enligt Kotter utgörs 

kulturen i ett företag av företagets beteendenormer och gemensamma värderingar, där 

beteendenormerna är svåra att förändra och värderingarna ytterst svåra att förändra. Detta är 

anledningen till att kulturaspekten kommer i det sista steget i Kotters förändringsprocess – det tar 

tid att förändra kulturen i ett företag och för att det ska lyckas är det viktigt att resultatet av de 

nya metoderna har hunnit visa sig. Kotter nämner ytterligare två faktorer som är viktiga när nya 

rutiner ska förankras i företagskulturen. Den första är att medvetet visa de anställda hur specifika 

beteenden och attityder har bidragit till det lyckade resultatet så att fel slutsatser inte tillåts att 

dras. Den andra faktorn är att säkerställa att nästa generations chefer personifierar den nya 

inställningen så att den inte går förlorad då förändringsförespråkarna lämnar företaget. 

De åtta stegen i Kotters förändringsmodell bygger på varandra och Kotter betonar att den 

ordning i vilken de påbörjas har betydelse för resultatet av förändringsprojekt. Även om det i 

praktiken är vanligt att många av stegen behandlas samtidigt ökar risken att projektet misslyckas 

om en tillräckligt stabil grund för förändringen inte skapas i de första stegen. Många företag 

lägger stor vikt vid steg fem, sex och sju i modellen och lyckas därmed varken med att bygga en 

grund för förändringen eller göra förändringen bestående. Av denna anledning menar Kotter att 

stegen bör påbörjas i den ordning de anges i modellen. 

I sin bok betonar Kotter också distinktionen mellan ”att administrera förändring” och ”att leda 

förändring”. Han menar att framgångsrika förändringar består till 70-90 procent av ledarskap och 

endast till 10-30 procent av administrativ ledning. Således motsäger han sig den definition av 

förändringsledning som presenteras i figur 11 ovan. Ledarskap enligt Kotter är det mer visionära 

och inspirerade medan administrativ ledning innebär aktiviteter som planering, budgetering och 

organisering. Dessa aktiviteter är också viktiga i en förändringsprocess men inte avgörande för 

att lyckas. 

4.3.3 Organisatorisk tröghet och förändringsmotstånd 

Både Lewin och Kotter tar upp svårigheterna med att övervinna den inneboende tröghet mot 

förändring som finns i en organisation, något som är nödvändigt för att förändring ska ske. 

Godkin och Allcorn (2008) delar in organisatorisk tröghet i de tre komponenterna insiktströghet, 
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handlingströghet och psykologisk tröghet och menar att dessa tre utgör avgörande hinder att 

övervinna för att främja en vilja att utveckla och implementera förändringar i organisationen. 

Med insiktströghet menas tidsskillnaden mellan det att viktiga förändringar sker i en 

organisations externa eller interna miljö och det att organisationen, och i synnerhet ledningen, 

blir medveten om dessa förändringar. Handlingströghet uppstår då ledningen kommit till insikt 

om de förändringar som skett men inte tillräckligt snabbt anpassar organisationen till de nya 

förutsättningarna. Psykologisk tröghet, slutligen, är vanlig bland de individer som påverkas 

direkt av förändringarna och yttrar sig ofta som aktivt eller passivt motstånd. (Godkin & Allcorn, 

2008) De två tröghetstyperna insiktströghet och handlingströghet rör främst tiden innan ett 

förändringsinitiativ har tagits och kan anses övervunna när beslut har fattats om att genomföra 

exempelvis en SMED-studie. Den tredje komponenten av organisatorisk tröghet, psykologisk 

tröghet kan emellertid inte bortses från i en SMED-studie. 

Psykologisk tröghet ses ofta som synonymt med organisatoriskt förändringsmotstånd (Godkin & 

Allcorn, 2008). Enligt Alvesson och Sveningsson (2008) betraktas förändringsmotstånd ofta som 

ett resultat av stora förändringar i jobbet, minskad ekonomisk trygghet, reellt eller inbillat 

psykologiskt hot eller rubbning av de sociala arrangemangen. Psykologisk tröghet ligger med 

andra ord på individnivå och kan, som nämns ovan, ta sig uttryck i både aktivt och passivt 

motstånd, exempelvis genom att sluta engagera sig i organisationen och hänvisa till att ”jag bara 

jobbar här” (Godkin & Allcorn, 2008). För att undvika psykologisk tröghet framhåller Godkin 

och Allcorn (2008) två viktiga faktorer. För det första är det viktigt att organisationsledningen tar 

emot den oro, aggression och psykologiska regression som de anställda kan känna inför en 

förändring och ger utrymme för konfrontationer och konflikter. På så sätt skapas en miljö och 

kultur där idéer uppmuntras vilket stödjer förändringen. För det andra är det viktigt att ledningen 

säkerställer en trygg miljö där det är tillåtet att ifrågasätta både de gamla och de nya sätten. 

Denna aspekt tar även Schein (1996) upp i sin utveckling av Lewins modell. För att öka 

tryggheten är det viktigt att kontinuerligt informera om förändringarna och uppmuntra till 

experimenterande. Andra tekniker som ledningen kan ta till är att engagera organisationens 

medlemmar i planeringen av förändringen och uppmuntra delaktighet. (Alvesson & Sveningsson, 

2008)  

Waddell och Sohal (1998) tar steget längre och diskuterar hur den traditionella synen på 

förändringsmotstånd som något som ska övervinnas bör ersättas med en syn på 

förändringsmotstånd som något som kan utnyttjas i förändringsprocessen. De betonar att 

motståndet inte är riktat mot förändringen i sig utan mot den osäkerhet som förändringen kan 

orsaka och identifierar tre fördelar med förändringsmotstånd. För det första kan 

förändringsmotståndet hjälpa en organisation att stabiliseras i en värld under konstant förändring. 

Att förändras för förändringens skull är fel och motstånd mot förändring hjälper till att komma 

till bukt med den vanliga missuppfattningen att all förändring är bra. För det andra kan 

förändringsmotstånd ge energi till förändringsprocessen och bidra till att de verkliga problemen 

lyfts upp. Att mötas av likgiltighet är ofta svårare än att mötas av motstånd under en 
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förändringsprocess. Slutligen kan förändringsmotstånd bidra till att ta fram den bästa möjliga 

lösningen. Då förändringsförslag ifrågasätts och utvärderas kan de omarbetas och förfinas under 

förändringsprocessen. (Waddell & Sohal, 1998) Waddell och Sohal (1998) poängterar vikten av 

att komma till bukt med det idag utbredda ”motståndet till motstånd” och menar att det handlar 

om att hitta en balans mellan förändring och stabilitet samt kritisk granskning och acceptans. 

Precis som Godkin och Allcorn (2008) föreslår Waddell och Sohal (1998) att det är viktigt att 

skapa en miljö där de anställda involveras och kan ge feedback till förändringsprocessen för att 

förenkla implementeringen och förbättra resultatet. 

4.4 Förändringsledning i tre faser 
Denna studie ämnar sammanställa en modell som utgår ifrån SMED-metoden och därtill lägga 

ett perspektiv av förändringsledning i syfte att underlätta genomförandet av SMED. De teorier 

som presenteras i föregående stycke har många gemensamma beröringspunkter som i detta 

stycke sammanställs till ett första utkast av förändringsperspektivet. Både Lewins och Kotters 

modell ser på förändringsprocessen som bestående av ett antal sekventiella steg som måste ske i 

en specifik ordning för bästa resultat. I huvudsak kan tre viktiga förändringsfaser urskiljas som i 

denna studie benämns förberedande, förändring och förankring, se figur 13. 

 

Figur 13: Förändringsperspektivets tre faser. 

Den första fasen i förändringsperspektivet, förberedandefasen, utgår från Lewins upptiningssteg 

där fokus ligger på att rubba det jämviktsläge som råder för att förbereda organisationen på 

förändring. Som nämns ovan handlar steget konkret om att kartlägga de krafter som är för 

respektive emot förändringen för att enklare kunna förstärka de positiva krafterna och försvaga 

de negativa. Enligt Kotter (1998) bidrar hans fyra första steg till att tina upp de rådande 

förhållandena, något som direkt kan kopplas till Lewins första steg. I denna fas bör alltså ett 

angelägenhetsmedvetande väckas i syfte att stärka krafterna för förändring, en vägledande 

koalition sammanställas och en förändringsvision skapas och förmedlas. För att ytterligare stärka 

krafterna för förändring och dessutom minska motståndet är det, i enighet med 

motståndsteorierna, viktigt att säkerställa en trygg psykologisk miljö för de anställda där nuläget 

tillåts ifrågasättas exempelvis genom att engagera dem tidigt i planerandet av 

förändringsprojektet.  

I förändringsperspektivets mittersta fas, förändringsfasen, handlar det om att få organisationen 

att röra sig mot visionen. Fasen utgår från Lewins mittersta steg med samma namn och kan sägas 

motsvara Kotters steg fem, sex och sju. Detta innebär att modellen innefattar att delegera för 

handlande på bred front, skapa kortsiktiga framgångar för att inte tappa styrfart och slutligen 

Förberedande Förändring Förankring 
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befästa det som uppnåtts för att inte riskera en tillbakagång i förändringen samt skapa en miljö 

för fortsatta förändringar. Både Lewin och Kotter menar att det är viktigt att ge de anställda rätt 

förutsättningar att ta till sig förändringarna i form av exempelvis träning och utbildning. Enligt 

teorierna om förändringsmotstånd är det i förändringsfasen också viktigt att involvera de 

anställda och lyssna på de åsikter som lyfts upp i syfte att använda eventuellt motstånd till något 

positivt.  

Förändringsperspektivets sista fas, förankringsfasen, motsvarar Lewins återfrysningssteg och 

handlar om att förankra de nya arbetssätten i organisationen för att minska risken för återfall i 

gamla vanor och endast tillfälliga prestationsökningar. Även Kotters avslutande steg handlar om 

förankring, något som kräver mycket arbete och tid för att lyckas med. Här är det viktigt att den 

ordinarie ledningen är väl insatt i de nya sätten och agerar i enighet med dem så att de inte glöms 

bort eller bortses från då de som drivit förändringen eventuellt lämnar organisationen. 
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5 Teoretisk SMED3F-modell 
I de två föregående kapitlen presenteras teorier inom de två områdena SMED och 

förändringsledning. I detta kapitel sammanställs dessa teorier till en modell, SMED3F-modellen, 

som ämnar underlätta genomförandet av en SMED-studie genom att addera ett perspektiv av 

förändringsledning till SMED-metoden. Kapitlet inleds med en presentation av 

förändringsperspektivet i relation till SMED-metoden och fortsätter med en genomgång av de 

aktiviteter som utgör förändringsperspektivets tre faser. Avslutningsvis presenteras den 

teoretiska SMED3F-modellen. 

5.1 SMED och förändringsledning 
Förändringsperspektivet, som presenteras i stycke 4.4, utgörs av faserna förberedande, 

förändring och förankring medan SMED-metoden, som presenteras i stycke 3.3, utgörs av fyra 

steg. Eftersom SMED-metodens fyra steg kan delas in i ett inledande kartläggningssteg och tre 

påföljande implementeringssteg där förändringarna successivt genomförs blir det naturligt att 

para ihop det första steget i SMED, steg 0, med förändringsperspektivets första fas, 

förberedande, och de tre avslutande stegen i SMED, steg 1-3, med förändringsperspektivets 

andra fas, förändring. Den avslutande fasen i förändringsperspektivet, förankring, får då inget 

motsvarande steg i SMED, något som faller sig naturligt då förankringsfasen, enligt 

förändringsledningsteorierna är en långvarig fas som kan pågå långt efter att förändringarna 

genomförts i syfte att minska risken för återfall i gamla vanor. En överskådlig visualisering av 

förändringsperspektivet i relation till SMED-metoden presenteras i figur 14. 

 

 

 

Figur 14: Förändringsperspektivets relation till SMED-metoden. 

5.2 Förändringsfasernas aktiviteter 
Varje fas i förändringsperspektivet innehåller en uppsättning aktiviteter som presenteras i figur 

15. För att modellen, som ska användas i de specifika omständigheter som en SMED-studie 

innebär, som diskuterades i stycke 4.1 och 4.2, ska bli så användbar som möjligt utgår 

aktiviteterna från de förändringsledningsteorier som presenteras i stycke 4.3 och anpassas sedan 

till de förutsättningar som en SMED-studie kan antas ha. Dessutom tas även de befintliga teorier 

om implementering av SMED och lean som presenteras i stycke 3.3.2. i beaktande i 

framställandet av aktiviteterna.  

Förberedande Förändring Förankring 

Steg 0 Steg 1 Steg 2 Steg 3 
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Figur 15: Förändringsperspektivets aktiviteter.  

I syfte att få en klar bild av vilka drivkrafter respektive motståndskrafter som finns i 

organisationen bör, samtidigt som en kartläggning av omställningsaktiviteterna i SMED steg 0 

görs, en kartläggning av förändringens intressenter genomföras. Utifrån denna kartläggning kan 

sedan angelägenhetsmedvetande skapas där det bäst behövs för att förbereda organisationen på 

förändring. I en SMED-studie förekommer det att de som driver förändringen kommer utifrån 

organisationen för att enklare se vad som kan förbättras utan att påverkas av de gamla sätten. De 

som arbetar i organisationen är ofta fysiskt bundna till sina arbetsplatser, något som påverkar 

många av de aktiviteter som förändringsledningsteorierna tar upp. Det kan exempelvis vara svårt 

att, som Kotter förespråkar, skapa en vägledande koalition med personer med inflytande och 

expertis eftersom de som besitter mest kunskap om omställningarna inte alltid har flexibiliteten 

att ägna sig åt förbättringsåtgärder. Som extern förändringsdrivare är det därför viktigt att knyta 

kontakter med dessa personer och med andra som kan tänkas ha inflytande på och kunskap om 

omställningsarbetet, något som förespråkas av Riis et al. (2008) och Dombrowski et al. (2012). 

Även kommunikationen påverkas av de förutsättningar som en SMED-studie innebär. De som 

främst berörs av förändringarna, det vill säga operatörerna, har sällan fasta arbetsplatser utan 

jobbar ofta i maskinintensiva och bullriga miljöer. Detta bör beaktas då förändringens vision 

kommuniceras ut. 

Då organisationen förberetts och förändringsfasen inleds påbörjas implementeringen av 

förändringsförslagen som successivt tas fram. Som extern förändringsdrivare är det viktigt att 

säkerställa ledningens stöd för att få befogenhet att prova olika lösningar. Det är också viktigt att 

säkerställa stöd från operatörerna, något som Strickland (1996), Riis et al. (2008) och 

Dombrowski et al. (2012) tar upp. I denna fas bör de anställda kontinuerligt bli uppdaterade om 

förändringens fortskridning och även ges möjlighet att reagera och svara på de föreslagna 

förändringarna. I synnerhet bör de framgångar som sker kommuniceras ut. 

Då förändringsfasen kan ses som avklarad och implementeringen av de föreslagna 

förändringarna är genomförd är det troligt att de som driver en SMED-studie börjar lämna ifrån 

sig ansvaret för de nya rutinerna till den ordinarie personalen. Därför är det viktigt att säkerställa 
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ledningens fortsatta stöd i syfte att förankra de nya rutinerna i organisationskulturen, något som 

går i linje med Kotters (1998) åttonde steg. I enighet med Kotters (1998) sjunde steg är det 

viktigt att här skapa en miljö för fortsatta förändringar för att utnyttja det faktum att många 

kanske anammat ett förändringstänk och börjat se på omställningsarbetet med mer kritiska ögon. 

Detta steg menar Kotter (1998) hör till förändringsfasen. I kortare projekt som en SMED-studie 

passar steget dock bättre till förankringsfasen då denna aktivitet tar tid att genomföra. I syfte att 

minska risken för att falla tillbaka i gamla beteenden bör resultatet befästas genom att 

kommuniceras ut till de berörda. Enligt Kotter (1998) är det i detta steg viktigt att belysa hur 

specifika beteenden bidragit till ett lyckat resultat. Ett annat sätt att befästa nya rutiner är att göra 

dem till standarder, något som är vanligt att arbeta med i organisationer där SMED-studier görs.   
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5.3 SMED3F-modellen 
I figur 16 nedan presenteras den teoretiska modellen i sin helhet med samtliga aspekter av både 

SMED-metoden och förändringsperspektivet inkluderade. 
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Figur 16: Teoretisk SMED3F-modell. 
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6 Fallstudie på Marabou: SMED 
I detta kapitel presenteras den empiri om SMED som inhämtades för att utvärdera modellen. 

Fallstudien genomfördes på chokladlinjen Jensen 1 på Kraft Foods Marabouanläggning i 

Upplands Väsby. Först beskrivs Jensen 1 kort och sedan redovisas hur SMED-studien 

genomfördes. 

6.1 Nulägesbeskrivning 
På Jensen 1 tillverkas olika varianter av chokladkakor, det vill säga chokladkakor i olika 

storlekar och innehållandes olika ingredienser. Linjen består av en processida där chokladmassa 

blandas med ingredienser och gjuts i formar samt en packsida där de färdiga chokladkakorna 

förpackas. Jensen 1 är en del i tillverkningskedjan av chokladkakor, se figur 17 för linjens 

position i kedjan.  

Chokladmassan som används är antingen ny massa som tillverkats i en annan del av fabriken 

eller återanvänd massa som smälts ner på Jensen 1. Efter att de färdiga chokladkakorna har 

förpackats lämnar de Jensen 1 och transporteras vidare till palltorget där de lastas på pallar för att 

sedan lagras.  

 

 

Från perioden 1 januari 2012 till 7 februari 2012 stod omställningar för 17,3 procent av den 

totala stopptiden på Jensen 1. Detta gör omställningar till den främsta orsaken till stillastående. I 

genomsnitt sker 3-4 omställningar i veckan och detta beror på att flera olika produktvarianter 

tillverkas på Jensen 1. De vanligaste produkterna är 200 gram mjölkchoklad, daim och 

schweizernöt. Fokus i denna rapport gällande processidan ligger på omställning mellan 

ingredienser innehållandes olika allergener
5
 medan det på packsidan gäller alla produktvarianter.  

Enligt omställningsdiagrammet i stycke 3.2 består en omställning av extern och intern 

omställning samt uppstart. För Jensen 1 låg fokus på den externa och interna omställningen samt 

uppstartsfasen fram till produktion av den första korrekta produkten. Enligt Shingo (1985) ingår 

även alla omjusteringar som görs efter att produktionen har startats men ett separat 

                                                 
5
 Allergiframkallande ämne. (Nationalencyklopedin, 2012b) 

Massa-

tillverkning 
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Pack-
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Chokladtillverkningens olika steg 

Figur 17: Tillverkningskedjan av chokladkakor där Jensen 1 är en del. 



40 

 

förbättringsprojekt av uppstartsarbetet pågick samtidigt som SMED-studien. Målet med denna 

SMED-studie är främst att den interna omställningstiden ska reduceras. 

Under SMED-studiens duration ändrades skiftgången på Jensen 1 från 5-skift till 3-skift. Varje 

lag består av tre operatörer där två personer vanligtvis arbetar på processidan och en person på 

packsidan. Denna uppdelning speglar även uppdelningen vid omställning. De tjänstemän som är 

direkt kopplade till Jensen 1 består av en förbättringsingenjör, kvalitetsansvarig, planerare, 

underhållsansvarig, gruppledare, linjekoordinator samt sektionschef. I stycket nedan presenteras 

processidan samt packsidan separat med varsin processkarta. För en processkarta över hela 

Jensen 1, se bilaga C. 

6.1.1 Processidan 

Processidan på Jensen 1 består av flera moment, se figur 18 för en överblick. All chokladmassa, 

förutom den massa som går direkt till gjutaren för att bli ren mjölk- eller mörkchoklad, passerar 

mixern för att blandas med ingredienser innan den gjuts. Ingredienserna hanteras och vägs i ett 

separat ingredienssystem innan de når mixern. Efter gjutningen transporteras chokladkakorna i 

formar genom en kyl för att svalna. Formarna som används är desamma för alla produktvarianter 

förutom en och då denna ska köras krävs ett formbyte. Produkter som redan har tillverkats men 

som av någon anledning inte kan säljas, exempelvis om det blivit fel i gjutningen, kan tas tillvara 

och smältas ned igen, dessa produkter kallas återgångsvara. 
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Figur 18: Processkarta över processidan på Jensen 1. 
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Vid omställning mellan olika ingredienser på processidan är det gjutaren samt mixer och 

ingredienssystem som behöver rengöras. Dessa två enheter presenteras mer detaljerat nedan: 

Gjutare 

Gjutaren är den del på processidan som alltid ska rengöras vid en omställning, undantaget vid 

omställning från mjölkchoklad till ingrediens då endast ingredienser tillförs. Till gjutaren ingår 

även gjutarens löstagbara delar som består av omrörare, cylindrar och knivplatta. Se figur 19 för 

en bild på gjutaren.  

 

Mixer och ingredienssystem  

I ingrediensrummet satsas de ingredienser som används. De fylls på i en sorts låda kallad 

bassäng och förs sedan genom ett vakuumsug upp till en våg där de vägs för att sedan blandas 

ned i mixern. Det finns en metallbassäng som endast används till nötter och flera plastbassänger 

som används till de resterande ingredienserna. Ingredienssystemet med bassänger, 

vakuumsystem, våg samt mixer måste rengöras vid varje omställning när det sker ett byte av 

ingrediens eftersom de olika ingredienserna innehåller olika allergener. Se figur 20 för en bild på 

mixer och ingredienssystemet.  

Figur 19: Gjutaren på processidan 

Figur 20: Mixer och ingredienssystem på processidan. 
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6.1.2 Packsidan 

Packsidan på Jensen 1 består, liksom processidan, av flera moment, se figur 21. Efter att 

chokladkakorna har gått igenom kylsystemet på processidan ska de sedan kontrolleras och 

förpackas på packsidan innan de skickas iväg till palltorget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid omställning mellan olika produktvarianter på packsidan behöver vissa inställningar på 

packsidan ändras. De aktiviteter som berörs presenteras mer detaljerat nedan: 

Utkastning 

Det första steget på packsidan är utkastet där det är möjligt att ställa in manuellt om 

chokladkakorna ska kastas ut i tunnor. Detta görs då operatörerna vet att något är fel på kakorna, 

om formen är fel eller om det är i början på en ny körning. Vid omställning byts tunnorna ut då 

olika produktvarianter inte får blandas.  

Buffert 

Bufferten som kommer härnäst används för att minimera störningar då det ibland blir stopp på 

process- eller packsidan.  

Figur 21: Processkarta över packsidan på Jensen 1. 
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Kontrollbana & Flowpack 

Innan chokladkakorna förpackas individuellt i Flowpacken transporteras de på en kontrollbana 

där kakorna testas för form (höjd, längd och bredd) och metaller. Utkastningslådorna längs 

kontrollbanan behöver tömmas och rengöras under omställning och Flowpacken behöver ändras. 

När chokladkakorna är förpackade benämns de som en Consumer Unit (CU).  

Robot & SKU-tillverkning 

De enskilt förpackade chokladkakorna (CU), packas med hjälp av en robot i en papplåda kallad 

Stock Keeping Unit (SKU). SKU:erna tillverkas vid en station på linjen. SKU:erna är desamma 

för alla produktvarianter utom en, och måste ställas om när denna variant tillverkas. 

Förpackningen av chokladkakorna i SKU som sker vid roboten måste ställas om vid varje 

omställning.  

Våg 

Alla SKU:er kontrollvägs för att säkerställa att det är rätt antal chokladkakor i SKU:en. Denna 

våg behöver ändras vid en omställning. 

Märkning & lock 

SKU:en omsluts med ett lock innan den märks med en etikett. Etikettskrivaren behöver ändras 

vid varje omställning.  

Volymjustering 

Slutligen transporteras SKU:en bort för lastning på pall. När en färdig SKU lämnar Jensen 1 

justerar volymmätaren hur stor volym som hittills har producerats och hur står volym som 

återstår av körningen. Denna volym behöver ändras vid en omställning. 

6.2 SMED steg 0 
Steg 0 i SMED genomfördes parallellt med förberedandefasen i SMED3F-modellen. För att 

kartlägga omställningsaktiviteterna på Jensen 1 filmades omställningarna var för sig. Det fanns 

ingen möjlighet till att direkt efter filmning gå igenom filmen med operatörerna, något som 

förespråkas av Shingo (1985), då operatörerna inte kunde lämna linjen. Som ett komplement till 

filmningen genomfördes observationer av omställningar utan att de filmades. För att förstå 

momenten som utfördes ställdes även frågor till operatörerna, främst utanför film för att inte 

påverka tidtagningen. Resultatet av filmningen redovisas nedan i form av aktivitetsscheman, 

aktivitetskartor, paretodiagram samt rörelseschema. Aktivitetsschemana, aktivitetskartorna och 

paretodiagrammen är inte på detaljnivå utan har förenklats för att ge en tydligare överblick av 

omställningsaktiviteterna. Exakt vad som sker under en viss omställningsaktivitet är därför inget 

som redovisas utan tiden inkluderar alla moment som hör till en aktivitet. Inte heller eventuella 

störningsmoment som tid för att leta efter verktyg presenteras separat utan ingår i aktivitetstiden. 

Omställningstiden räknas från sista korrekta produkten som produceras av en variant till den 

första korrekta produkten i varianten som produceras härnäst efter omställning, i enhetlighet med 

Olhagers definition av omställningstid (Olhager, 2000). Detta innebär att justeringar som utförs 

efter att första korrekta produkten har producerats inte räknas in, tvärt emot Shingos definition 
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att alla justeringar hör till omställningstiden. Denna avgränsning har gjorts då ett separat projekt 

har påbörjats som fokuserar på dessa justeringar.  

Omställningarna på pack- och processidan överlappar i tid och då det oftast är två personer som 

utför omställningen på processidan kartlades sidorna separat för att säkerställa att alla moment 

dokumenterades och förstods. Packsidan presenteras som en enhet medan fokus på processidan 

är på de två enheterna gjutare samt mixer och ingredienssystem. Det finns andra enheter på 

processidan som behöver ställas om vid vissa omställningar, som vid ett massabyte. Här 

presenteras dock endast dessa två enheter då de är de enheterna som ingår i den mest 

förekommande omställningen. Mixer och ingredienssystem behövde rengöras under 61 procent 

av alla omställningar på processidan under år 2011
6
. Gjutaren är också den enhet som alltid 

måste rengöras vid en omställning medan exempelvis massabyte sker mer sällan. 

6.2.1 Omställning på processidan 

Varje enhet på processidan filmades minst en gång, vissa flera gånger. De enheter som 

presenteras nedan är gjutaren samt mixer och ingredienssystem eftersom fokus lades på dessa 

enheter. När gjutaren ska tömmas på choklad inför en omställning gjuts chokladen i en lägre 

hastighet. Då produktionen påverkas av detta kommer denna fas att redovisas som nedtrappning, 

även om en sådan fas inte adresseras av Shingo (1985) eller Olhager (2000).  

Omställning 1 på processidan: rengöring av gjutare samt mixer och ingredienssystem  

Denna omställning genomfördes av ett skiftlag som arbetat 1-10 år på Jensen 1 och omfattade ett 

byte från 200 g non-stop till 250 g mjölkchoklad. Eftersom det var en omställning till 

mjölkchoklad behövde mixern egentligen inte rengöras men då författarna önskade se så många 

mixerrengöringar som möjligt så rengjordes den direkt genom att personen på packsidan kom 

och hjälpte till, detta hör dock inte till normalfallet. Inga förberedelser gjordes innan 

omställningen påbörjades. Efter nedtrappningen utfördes de olika aktiviteterna gjutare uppe, 

gjutare nere samt diskning av gjutardelar parallellt av två personer medan en tredje person tog 

hand om mixern, se tabell 3 för ett aktivitetsschema över omställningen. För att lättare kunna 

jämföra denna omställning med andra så har tid lagts till för installation av mixer, rengöring av 

ingredienssystemet samt satsning av nya ingredienser. Detta gjordes genom att addera en 

genomsnittstid som uppmättes tre gånger utanför film.  

  

                                                 
6
 Baserat på byte av ingrediens på processidan, ej storleksbyte som på processidan endast innefattar små 

systemändringar. 
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Tabell 3: Aktivitetsschema för omställning 1 på processidan 

Från: 200 g non-stop Skiftlag: B  

Till: 250 g mjölkchoklad (inkl. 

mixerrengöring) 
Datum: X/X-20127  

     

Aktivitet 

person 1 

Duration Aktivitet 

person 2 

Duration Aktivitet 

person 3 

Duration Kommentar 

Nedtrappning 

nere 

19 min Nedtrappning 

uppe 

19 min Packsidan  Nedtrappning 

Gjutare uppe  59 min Gjutare nere  14 min   Utbyte av delar/ 

förberedelse internt 

  Disk  47 min Mixer 59 min Förberedelse internt 

Gjutare uppe  19 min Gjutare nere  32 min Ingrediens-

system  

15 min Utbyte av delar/ 

förberedelse internt 

Diverse (ej 

tillhörande 

omställning) 

15 min      

Uppstart 10 min Uppstart 10 min Packsidan  Uppstart 

       

Totalt: 122 min  122 min  59 min  

Som kan ses i aktivitetskartan i tabell 4 och i paretodiagrammet i figur 22 är gjutare uppe den 

aktivitet som tar längst tid att utföra. Röda streck i tabell 4 avser aktiviteter som inte kan påbörjas 

innan en annan aktivitet har slutförts.  

Tabell 4: Aktivitetskarta över omställning 1 på processidan 

Aktivitet:  

Nedtrappning 

nere                             

Gjutare uppe                             

Gjutare uppe                             

Uppstart 
                            

Nedtrappning 

uppe                   

 
        

Gjutare nere                             

Disk *3                             

Gjutare nere                         

 
  

Uppstart                             

Mixer                             

Ingrediens-

system                             

Tid minuter 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 

I figur 23 visas operatörernas rörelse under 

omställningen. Vid diskning används diskrum som är 

belägna utanför figuren.  

                                                 
7
 På grund av anonymitetskrav presenteras inte datum. 

Figur 22: Paretodiagram över omställning 1 på 

processidan 
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Figur 23: Operatörernas rörelse under omställning 1 på processidan. 

 

Omställning 2 på processidan: rengöring av gjutare samt mixer och ingredienssystem  

Denna omställning genomfördes av två skiftlag som arbetat 2-20 år på Jensen 1 och omfattade 

ett byte från 200 g daim till 250 g schweizernöt. Då förberedande underhåll (FU) utförs på 

torsdagar påbörjades omställningen av ett skiftlag på förmiddagen och ett annat skiftlag 

avslutade omställningen på eftermiddagen efter att FU:n var avklarad. Det första skiftlaget skötte 

nedtrappningen, rengöringen av ingredienssystemet och mixern samt påbörjade rengöringen av 

gjutaren. Det andra skiftlaget gjorde sedan klart rengöringen av gjutaren och installerade mixern. 

Inga förberedelser gjordes innan omställningen. Se tabell 5 för ett aktivitetsschema för 

omställning 2 på processidan. 

Tabell 5: Aktivitetsschema för omställning 2 på processidan 

Från: 200 g daim Skiftlag: D och E  

Till: 250 g s-nöt Datum: X/X-2012  

     

Aktivitet person 1 Duration Aktivitet person 

2 

Duration Kommentar 

Innan FU:     

Nedtrappning nere 20 min Nedtrappning 

uppe 

20 min Nedtrappning 

Ingredienssystem 19 min Mixer 54 min Förberedelse internt 

Gjutare uppe 9 min   Förberedelse internt 

Totalt: 48 min  74 min  

Efter FU:    Förberedelse internt 

Gjutare uppe 30 min Gjutare uppe 10 min Utbyte av delar/  förberedelse internt 

Gjutare nere 8 min Gjutare nere 10 min Förberedelse internt 

Disk 9 min Disk 40 min Förberedelse internt 

Mixer 10 min   Utbyte av delar 

Gjutare uppe 10 min Gjutare uppe 19 min Utbyte av delar 

Gjutare nere 18 min Gjutare nere 18 min Utbyte av delar 

Uppstart 10 min Ingredienssystem 20 min Uppstart 

Totalt: 95 min  117 min  

Totalt: 143 min  191 min  
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Som kan ses på aktivitetskartan i tabell 6 och i paretodiagrammet i figur 24 är rengöring av 

mixer och ingredienssystem samt diskning av gjutardelar de aktiviteter som tar längst tid att 

utföra. Röda streck i tabell 6 avser aktiviteter som inte kan påbörjas innan en annan aktivitet har 

slutförts.  

Tabell 6: Översikt av omställning 2 på processidan 

Aktivitet: Innan FU 

Nedtrappning 

nere                           

Rengöring 

ingrediens-

system                           

Gjutare uppe 
                          

Nedtrappning 

uppe                           

Mixer                           

Aktivitet: Efter FU 

Gjutare uppe                           

Gjutare nere                           

Disk                           

Mixer                           

Gjutare uppe                           

Gjutare nere                           

Uppstart                           

Gjutare uppe                           

Gjutare nere                           

Disk                           

Gjutare uppe                           

Gjutare nere                           

Ingrediens                           

Tid minuter 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 

I figur 25 visas operatörernas rörelse under omställningen.  

 

Figur 25: Operatörernas rörelse under omställning 2 på processidan. 
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Paretodiagram över omställining 2 
på processidan 

Figur 24: Paretodiagram över omställning 2 på 

processidan. 
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 Sammanfattning av omställningarna på processidan 

Nedan presenteras en sammanfattning av de svårigheter som noterades under filmningen och 

observationerna av processidan och som kommer att adresseras och analyseras vidare i det 

nästkommande stegen, SMED steg 1-3. 

 Operatörerna gör olika förberedelser 

 Kommunikationssvårigheter inom lagen 

 Alla lag lägger upp arbetet på sitt sätt 

 Operatören på packsidan hjälper inte alltid till 

 Rengöring av mixer är oergonomisk och tidskrävande 

 Inga dubbletter till gjutardelar finns utan allt måste diskas under intern omställningstid 

 Svårighet att veta vad som räknas som rent 

 Svårigheter att få loss omrörare (gjutare uppe) 

 Tid spenderas på att leta verktyg 

6.2.2 Omställning på packsidan  

På packsidan filmades tre omställningar, två av dessa presenteras här. Under den första 

omställningen som presenteras sker ett byte av storlek och under den andra omställningen sker 

byte av både storlek och ingrediens. Den tredje omställningen som filmades presenteras ej då den 

utfördes av en nyanställd operatör, vilket gav avvikande tidsresultat, och liksom den första 

filmen rörde ett storleksbyte. Omställning som endast berör byte av ingrediens presenters ej då 

en sådan omställning inte innehåller några skillnader förutom att färre moment vid flowpacken 

ingår jämfört med ett storleksbyte.  

Omställning 1 på packsidan: byte av storlek 

Denna omställning utfördes av en person som arbetat 20 år på Jensen 1. Omställningen rörde ett 

storleksbyte från 200 gram daim till 250 gram daim. Som kan ses i aktivitetsschemat i tabell 7 

förbereddes vissa aktiviteter innan själva omställningen började, vilket minskade tiden som 

linjen stod stilla på packsidan. När omställningen sedan påbörjades utfördes de olika 

omställningsaktiviteterna som berörde områdena flowpack, robot, våg, processorder, volym samt 

uppstart. Se tabell 7 för aktiviteternas ordning, duration och kategorisering.  
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Tabell 7: Aktivitetsschema för omställning 1 på packsidan 

Från: 200 g daim Skiftlag: A  

Till: 250 g daim Datum: X/X-2012  

     

Aktivitet: Start Stopp Duration Kommentar/kategori 

Kontrollerar verktyg, kör bort gamla rullar och 

fram nya.  

- - - Förberedelse externt 

Tömmer buffert - - -  

     

Omställning flowpack 00:00 07:30 7 min 30 

sek 

Utbyte av delar 

Omställning robot 07:30 08:55 1 min 25 

sek 

Utbyte av delar 

Omställning våg 08:55 10:10 1 min 15 

sek 

Justering 

Omställning processorder 10:10 12:10 2 min Justering 

Omställning volym 12:10 13:10 1 min Justering 

Omställning flowpack 13:10 15:50 2 min 50 

sek 

Utbyte av delar 

Uppstart 15:50 18:00 2 min 10 

sek 

Uppstart 

Start 18:00    

Som kan ses på aktivitetskartan i tabell 8 och i paretodiagrammet i figur 26 är flowpacken den 

aktivitet som tar längst tid att utföra.  

Tabell 8: Översikt av omställning 1 på packsidan 

Aktivitet:  

Flowpack                                     

Robot                                     

Våg                                     

Processorder                                     

Volymjusterin

g 
                                    

Uppstart                                     

Tid minuter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 
18 

I figur 27 visas operatörens rörelse under 

omställningen. 

 

 

Figur 26: Paretodiagram över omställning 1 på 

packsidan. 
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Omställning 2 på packsidan: byte av storlek och ingrediens 

Omställningen utfördes av en person som arbetat fem år på Jensen 1 och innebar ett byte från 

200 gram mjölkchoklad till 250 gram non-stop. Som kan ses i tabell 9 förbereddes inga 

aktiviteter innan själva omställningen började. När omställningen sedan påbörjades utfördes de 

olika omställningsaktiviteterna som berörde områdena flowpack, robot, våg, processorder, volym 

samt uppstart. Se tabell 9 för aktiviteternas ordning, duration och kategorisering.  

Tabell 9: Aktivitetsschema för omställning 2 på packsidan 

Från: 200 g mjölkchoklad Skiftlag: 3  

Till: 250 g non-stop Datum: 6/2-2012  

     

Aktivitet: Start Stopp Duration Kommentar 

Tömmer buffert - - -  

     

Omställning flowpack 00:00 04:15 4 min 15 

sek 

Utbyte av delar 

Omställning robot 04:15 07:45 3 min 30 

sek 

Utbyte av delar 

Omställning flowpack 07:45 12:45 5 min Justering 

Omställning våg 12:45 13:30 45 sek Justering 

Omställning processorder 13:30 16:30 3 min Justering 

Omställning volym 16:30 17:30 1 min Utbyte av delar 

Uppstart 17:30 19:30 2 min Uppstart 

Start 19:30    

 

  

Figur 27: Operatörens rörelse under 

omställning 1 på packsidan. 
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Som kan ses i tabell 10 och i paretodiagrammet i figur 28 

är flowpacken den aktivitet som tar längst tid att utföra.  

Tabell 10: Översikt över omställning 2 på packsidan 
Aktivitet:  

Flowpack               

 
                        

Robot                                         

Våg                                         

Processorder                                         

Volymjustering                                         

Uppstart                                         

Tid minuter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

I figur 29 ses operatörens rörelse under omställning.  

 
 

Figur 29: Operatörens rörelse under omställning 2 på packsidan. 

 

Sammanfattning av omställningarna på packsidan 

Nedan presenteras en sammanfattning av de svårigheter som noterades under filmningen och 

observationerna av packsidan och som kommer att adresseras och analyseras vidare i det 

nästkommande stegen, SMED steg 1-3. 

 Operatörerna gör olika förberedelser, vilket bland annat visar sig i rörelseschemana 

 Flowpacken tar längst tid att ställa om, cirka 50 procent av den totala omställningstiden 

 Det var svårt att ställa om ett visst moment vid flowpacken på grund av nedslitna linjaler 

 Operatörerna utför olika moment för samma omställning. Vissa byter ut delar som andra 

låter sitta kvar 

 Den befintliga omställningspärmen är omständlig, speciellt för nya medarbetare och det 

finns flera moment i omställningspärmen som inte är relevanta för de omställningar som 

utfördes  

 Inget byte skedde av lådor/hinkar vid transportbanan 

Figur 28: Paretodiagram över omställning 2 

på packsidan. 
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 Tid spenderas på att leta efter verktyg 

 Svårigheter med finjustering under uppstart, ”hoppande kakor” som stannar produktionen 

och kräver manuell återstart 

6.3 SMED steg 1-3  
Efter att nuläget fastställdes i SMED steg 0, påbörjades analysen av SMED steg 1-3 som 

genomfördes parallellt med förändringsfasen i SMED3F-modellen. Liksom SMED steg 0 

presenteras SMED steg 1-3 separat för pack- och processidan. Utgångsläget för analysen var 

teorin för SMED där tonvikten är på att konvertera interna omställningsaktiviteter till externa 

och fokus i analysen låg på de svårigheter som upptäcktes vid kartläggningen av 

omställningsaktiviteterna. 

6.3.1 Förbättringsförslag på processidan 

De problem som uppmärksammades i SMED steg 0 på processidan var av både teknisk och 

organisatorisk karaktär. Då rengöringen av mixer samt gjutardelar var de aktiviteter som tog 

längst tid låg fokus på att konvertera dessa till externa omställningsaktiviteter. Dock var 

fördelningen av tid bland omställningsaktiviteterna på processidan jämn varför det var viktigt att 

reducera tiden för alla aktiviteter. I tabell 11 listas de problem som fanns på processidan 

tillsammans med förbättringsförslag och dess resultat. 

Tabell 11 Upptäckta problem på processidan samt förbättringsförslag 

Problem Förbättringsförslag Resultat 
Operatörerna gör olika 

förberedelser 

Checklista med saker som ska 

förberedas innan omställningen 

påbörjas 

Checklista utsatt på linjen 

Kommunikationssvårigheter  Kort möte innan omställning Förslag på detta har givits till 

gruppledaren 

Alla lag lägger upp arbetet på sitt 

sätt 

Standardiserat arbetssätt Ett förslag på arbetsuppdelning 

har tagits fram och lämnats över 

till gruppledaren 

Operatören på packsidan hjälper 

inte alltid till 

Standardiserat arbetssätt. 

Operatören ska hjälpa till. 

Att operatören på packsidan ska 

hjälpa till har kommunicerats ut 

till operatörerna och gruppledaren 

Rengöring av mixer oergonomisk  Ny teknisk lösning Framtagen. Ska testas 

Rengöring av mixer tidskrävande Mjölkchokladkörning mellan 

ingredienskörning så att 

rengöringen blir extern 

Mjölkchokladkörning har införts 

och visat gott resultat 

Inga dubbletter till gjutardelar 

finns utan allt måste diskas under 

omställning 

Inskaffning av dubbletter Dubbletter är beställda 

Svårighet att veta vad som räknas 

som rent 

 Överlämnat till kvalité 

Svårigheter att få loss omrörare 

(gjutare uppe) 

Ny teknisk lösning Omrörarna ska modifieras 

Tid spenderas på att leta efter 

verktyg 

 

 Ett arbete med 5S pågår 

redan vid linjen 
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Alla problem som upptäcktes på processidan adresserades, däremot hann de tekniska lösningarna 

endast till viss del testas inom denna studies ramar då vissa nya delar och tekniska modifieringar 

ej hann tillverkas. Två problem låg utanför ramen för detta projekt och lämnades direkt över till 

andra projekt: svårighet att veta vad som räknas till rent samt tid spenderas på att leta efter 

verktyg. Det pågår ett arbete med 5S
8
 på Jensen 1 där ordning och reda bland verktygen ingår 

och att säkerställa kvalitén är något som kvalitetsansvarig måste undersöka. Nya dubbletter är 

beställda och de tekniska modifieringarna kommer att utföras inom kort. De mjuka lösningarna 

kräver tid för att förankras men har testats och fungerade då bra.  

Då alla förbättringsförslag inte hann implementeras gjordes ingen avslutande filmning för att 

kunna genomföra resultatet med den ursprungliga kartläggningen. Under observationer var det 

ändå tydligt att införandet av mjölkchokladkörning mellan varje ingredienskörning sparade 

mellan 45-60 minuter och den uppskattade tiden som dubbletterna kommer att spara är 45 

minuter. Detta skulle tillsammans innebära en reducering av omställningstiden på minst 50 

procent då en genomsnittlig omställning tidigare tog omkring tre timmar. De andra lösningarna 

uppskattas till att spara några minuter var samt leda till förbättrade arbetsförhållanden. 

Förhoppningen är att en omställning ska ske på under en timme när alla förbättringsförslag är 

införda.  

6.3.2 Förbättringsförslag på packsidan  

De problem som uppmärksammades i SMED steg 0 på packsidan var av både teknisk och 

organisatorisk karaktär även om det mest var ”mjuka” problem som observerades. Då 

flowpacken var den aktivitet som tog längst tid, cirka 50 procent av den totala tiden, lades fokus 

på att reducera dess omställningstid. I tabell 12 listas de problem som fanns på packsidan 

tillsammans med förbättringsförslag. 

  

                                                 
8
 Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera och Se till 
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Tabell 12 Upptäckta problem på packsidan samt förbättringsförslag 

Problem Förbättringsförslag Resultat 
Operatörerna gör olika förberedelser 

 

Checklista med saker som ska 

förberedas innan omställningen 

påbörjas 

Checklista utsatt på 

linjen 

 

Flowpacken tar längst tid att ställa om, cirka 50 

procent av den totala omställningstiden 

 Det var svårt att ställa om ett visst 

moment vid flowpacken pga. nedslitna 

linjaler 

 Operatörerna utförde olika moment för 

samma omställning. Vissa bytte ut delar 

som andra lät sitta kvar 

 

Förberedelse av nytt emballage 

och ev. byte innan omställning 

börjar 

Färgmarkörer istället för linjal 

Ny distans (bricka) så att 2 delar 

inte behöver bytas ut vid 

omställning utan endast byte av 

distans (enklare byte) 

Förberedelserna finns 

med på checklistan 

 

Färgmarkörer utsatta 

Distans utplacerad 

Den befintliga omställningspärmen är omständlig, 

speciellt för nya och det finns flera moment i 

omställningspärmen som inte är relevanta för de 

omställningar som utfördes 

Förenklad och mer överskådlig 

omställningspärm 

 

Förenklade 

omställningsinstruktioner 

utsatta 

Tid spenderas på att leta efter verktyg 

 

 Ett arbete med 5S pågår 

redan vid linjen 

Inget byte av lådor/hinkar vid transportbanan Ska finnas med på checklistan 

och ska förberedas 

Finns med på checklistan 

Svårighet med finjustering efter uppstart 

“hoppande kakor” 

 Separat påbörjat arbete 

Alla problem som upptäcktes på packsidan adresserades och de flesta åtgärdades under denna 

SMED-studie. Två av problemen lämnades dock över till andra projekt: tid spenderas på att leta 

efter verktyg samt svårigheter med finjustering efter uppstart. Det pågående arbetet med 5S 

kommer att leda till bättre ordning och reda bland verktygen och nyligen påbörjades även ett nytt 

projekt som bland annat kommer att innefatta finjusteringar efter uppstart med syfte att åtgärda 

problemet med hoppande kakor.  

De genomförda förbättringsförslagen, som bland annat innefattade förberedelse och förenkling 

av moment, resulterade i att omställningstiden kunde minska från de ursprungligen uppmätta 18-

19,5 minuter till 13,5 minuter, en reducering med cirka 25-30 procent. Det blev även enklare för 

de operatörer med mindre erfarenhet att utföra omställningen eftersom de kunde använda den 

förenklade omställningspärmen. Se figur 30 för ett nytt rörelseschema.  

Figur 30: Operatörens rörelse under 

omställning på packsidan efter införande av 

förbättringsförslag. 
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7 Fallstudie på Marabou: utvärdering av SMED3F-modellen 
I detta kapitel presenteras genomförandet av de aktiviteter som utgör förändringsperspektivet i 

SMED3F-modellen. Kapitlet är indelat i de tre faserna förberedande, förändring och förankring. 

Under varje aktivitet presenteras, utöver genomförandet, en utvärdering av resultatet, vilka 

lärdomar som kan dras från genomförandet och hur generella dessa lärdomar kan anses vara. 

7.1 Förberedandefasen 
Förändringsperspektivets första fas, förberedandefasen, genomfördes parallellt med SMED steg 

0. Fasen innefattar aktiviteterna: 

 Kartlägg intressenter 

 Skapa angelägenhetsmedvetande 

 Knyt kontakter 

 Skapa och kommunicera ut en vision 

Nedan presenteras hur dessa aktiviteter genomfördes samt de erfarenheter som förvärvades 

genom detta. 

Kartlägg intressenter 

Den första aktiviteten i förberedandefasen, att kartlägga intressenter, genomfördes parallellt med 

kartläggningen av omställningsprocessens aktiviteter och syftade till att underlätta det fortsatta 

förändringsarbetet. Detta skedde genom att tydliggöra var förändringens största driv- och 

motståndskrafter, det vill säga krafter för respektive emot förändring, fanns i enighet med 

Lewins teorier och utfördes genom korta semistrukturerade intervjuer med samtliga operatörer 

och tjänstemän vid Jensen 1. Intervjuerna, som även användes vid utvärderingen av den 

teoretiska SMED3F-modellen, innefattade frågor om hur respondenterna ser på sin nuvarande 

situation med särskilt fokus på omställningarna, respondenternas inställning till förändring och 

om de anser att förändring behövs, se intervjumall i bilaga A. Det öppnades även upp för 

förbättringsförslag gällande omställningarna, dels för att samla in befintlig kunskap till SMED-

studien, dels för att tydliggöra att alla kunde lämna förslag och att alla skulle involveras i 

förändringen. För att säkerställa att alla som på något sätt berörs av SMED-studien blev 

intervjuade ställdes en avslutande fråga om vem som kunde vara av värde att intervjua. 

Tjänstemännen intervjuades under inbokade möten som varade ungefär 30 minuter medan 

operatörerna intervjuades på fabriksgolvet medan de skötte linjen. Längden på 

operatörsintervjuerna varierade mellan 10-45 minuter beroende på hur mycket de hade att göra 

vid linjen men också hur många förbättringsförslag de kom med. 

Resultatet av intervjuerna sammanställdes dels i en kraftfältsanalys, där respondenternas svar 

tolkades om till krafter för eller emot förändring, dels i en politisk karta där hänsyn togs till varje 

respondents inställning till förändring samt inflytande över SMED-studien, se figur 31-33 nedan. 

I kraftfältsanalysen sammanställdes de krafter för respektive emot en förändring som kunde 

identifieras i intervjusvaren. Därefter räknades det totala antalet operatörer respektive tjänstemän 
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som stod för varje kraft. På frågan om hur omställningarna ansågs fungera före SMED-studien 

angav en majoritet av operatörerna att de inte fungerade bra, främst på processidan, medan 

hälften var nöjda med omställningarna på packsidan. Tre operatörer gjorde skillnad på 

processidan och packsidan utan att detta efterfrågades varför det totala antalet svar på denna 

fråga överstiger antalet svarande. Se bilaga D och E för mer detaljerad information om hur 

intervjusvaren tolkades. 

 

 

Figur 31: Kraftfältsanalys över operatörerna. 

Implementering 

av SMED 

Omställningarna fungerar dåligt idag 

Det behövs nya rutiner 

Engagemang 

Positiv till förändring 

Förväntningar på SMED-studien finns 

Omställningarna fungerar bra idag 

Det behövs inte nya rutiner 

Oro för dåliga lösningar 

Oro att det blir mer omständligt  

Tror inte att SMED leder någonvart 

Krafter för förändring Krafter mot förändring 

11/16 

10/16 

11/16 

12/16 

9/16 

 

8/16 

 

5/16 

3/16 

1/16 

1/16 

Totalt: 53/80 Totalt: 18/80 

Operatörer 
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Figur 32: Kraftfältsanalys över tjänstemännen. 

 

Figur 33: Politisk karta över de anställda vid Jensen 1. 

Kartläggningen av intressenterna gav många värdefulla insikter, dels om intressenternas 

informella makt och inställning till förändring vilket klargjorde var de största driv- respektive 

motståndskrafterna fanns, dels om omställningsarbetet. Att kartlägga intressenterna underlättade 

med andra ord kartläggningen av omställningsprocessens aktiviteter som görs i SMED steg 0. 

Sammanställningen av kraftfältsanalysen och den politiska kartan blev ett naturligt ramverk att 

Implementering 

av SMED 

Omställningarna fungerar dåligt idag 

Det behövs nya rutiner 

Engagemang 

Positiv till förändring 

Förväntningar på SMED-studien finns 

Oro för implementering och förankring 

Oro för skev helhetsbild 

Oro för livsmedelssäkerhet 

Krafter för förändring Krafter mot förändring 
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Totalt: 33/35 Totalt: 3/35 
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samtala kring och drev på en diskussion författarna emellan om vilka krafter som verkade för 

respektive emot förändringen och vilka intressenter som hade makt respektive intresse att 

påverka. Detta ledde oundvikligen fram till ett samtal om hur de identifierade krafterna skulle 

hanteras. En vanlig uppfattning är att det är enklare att försvaga motståndskrafterna än att 

förstärka drivkrafterna (Change-Management-Coach.com, 2012-03-09) samtidigt som Waddell 

och Sohal (1998) menar att motståndet kan utnyttjas till att främja förändringen. Av denna 

anledning lades fokus på motståndskrafterna i fallstudien, främst genom att bemöta de operatörer 

som visade sig vara minst benägna att ta till sig förändringar. Detta gjordes genom att tala med 

dem, lyssna på deras argument och försöka gå dem till mötes där de hade rimliga åsikter i syfte 

att utnyttja deras motstånd i stället för att övervinna det. Dessa insatser blev dock tämligen 

fruktlösa och kostade mer än de gav då SMED-studien snarare fördröjdes än fördes framåt, något 

som indikerar att teorierna om motstånd inte alltid kan tillämpas på en SMED-studie. Denna 

slutsats förstärks av ett råd som kom i ett samtal med erfarna ledare av förändringsprojekt: 

”Fokusera på de positiva krafterna så tenderar de negativa att minska med tiden. Annars orkar 

man inte i längden.” (Samtal med tjänsteman 3, 2/4-2012)  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att kartläggningen av intressenterna avsevärt 

underlättade det fortsatta arbetet med SMED-studien och implementeringen av de lösningar som 

togs fram. Att genomföra kartläggningen med hjälp av enskilda intervjuer med samtliga anställda 

vid linjen visade sig vara värdefullt för såväl SMED-studien som förändringsarbetet. Huruvida 

detta är ett tillvägagångssätt som lämpar sig för andra SMED-studier går att diskutera. Jensen 1 

är en förhållandevis liten organisation och totalt intervjuades 23 personer för kartläggningen. I en 

större organisation kan kartläggningen möjligen bli väl tidskrävande om intervjuer ska 

genomföras med samtliga anställda. I den mån det går bör enskilda intervjuer ändå genomföras 

med anledning av den information som varje anställd kan bidra med. Det är också ett viktigt steg 

i att involvera de anställda och särskilt operatörerna. Gällande hanteringen av resultatet av 

kartläggningen tyder erfarenheterna av denna SMED-studie på att fokus inte bör läggas på att 

minska eller utnyttja motståndet till förändring utan snarare på att stärka drivkrafterna för 

förändring. 

De erfarenheter som förvärvades i fallstudien angående aktiviteten kartlägga intressenter kan 

sammanfattas i punkterna: 

 Om möjligt: intervjua alla operatörer och tjänstemän enskilt, dels för att ta till vara på 

befintlig kunskap, dels för att involvera samtliga i förändringen. 

 Gör en kraftfältsanalys för att tydliggöra förändringens driv- respektive motståndskrafter. 

 Sammanställ en politisk karta för att tydliggöra intressenternas makt respektive intresse. 

 Fokusera på att stärka förändringens drivkrafter. 

Skapa angelägenhetsmedvetande 

Att skapa medvetande om förändringens angelägenhet är ett viktigt steg för att förbereda 

organisationen för förändring. Denna aktivitet underlättades av resultatet från kartläggningen av 



59 

 

intressenterna. I kraftfältsanalysen i figur 31 och 32 ovan kan krafterna Omställningarna 

fungerar dåligt/bra idag och Det behövs/det behövs inte nya rutiner direkt kopplas till 

intressenternas angelägenhetsmedvetande. Detta bedömdes, som synes, högt bland både 

tjänstemännen och operatörerna, särskilt med tanke på det utsprida missnöje som fanns till följd 

av det förbättringsprojekt som hade genomförts under hösten 2011. En tjänsteman uttryckte sig 

om omställningarna i dagsläget: ”Vi har stora problem just nu, folk är osäkra på rutinerna.” 

(Intervju med tjänsteman 5, 17/2-2012) och en operatör gällande samma fråga: ”Det är väldigt 

omständligt och allt är relativt nytt. Dessutom jämför man med hur bra det var innan 

maskinerna byttes ut.” (Intervju med operatör 3, 20/2-2012). Med anledning av det höga 

angelägenhetsmedvetandet nedprioriterades denna aktivitet något i fallstudien. De insatser som 

gjordes riktades mot dem som kartläggningen visade var nöjda med hur omställningsarbetet 

fungerade och därmed troligtvis minst mottagliga för förändringsförslag, precis som med 

motståndet som beskrivs ovan. Dessa insatser bestod i att prata extra mycket med dem om de 

problem som identifierats och diskutera olika lösningsförslag. För tjänstemännen hölls dessutom 

en presentation då SMED steg 0 var genomfört i vilken de problemområden som hade 

identifierats presenterades visuellt med hjälp av tabeller och rörelseschema, för att säkerställa att 

alla var medvetna om problemets vidd. 

I de avslutande intervjuerna visade det sig att de som haft angelägenhetsmedvetande från början 

behöll det genom hela studien och några fick även ökat medvetande utan att särskilda insatser 

gjordes. En förklaring till detta framkom i en intervju med en av operatörerna: ”Ja, jag tycker 

fortfarande att det behövs förändringar och mycket av det beror nog på att alla har börjat prata 

om förändringar.” (Intervju med operatör 5, 15/5-2012). Detta indikerar att organisationen, vid 

tiden då de avslutande intervjuerna genomfördes, var redo för förändring, något som kan ses som 

positivt eftersom implementeringen påbörjats men inte färdigställts. Tjänstemännen, som vid 

projektets början hade visat upp ett högt angelägenhetsmedvetande, uttryckte inte ett ökat 

medvetande men däremot en större förståelse för problemet: ”Det har inte blivit mer angeläget, 

men det har blivit tydligare vilka förändringar som behövs.” (Intervju med tjänsteman 2, 22/5-

2012). De operatörer som inte hade något angelägenhetsmedvetande vid projektets början visade 

i de avslutande intervjuerna inga tecken på att de hade fått ökat medvetande, trots de särskilda 

insatserna för att väcka deras medvetande. Detta stärker resonemanget om att fokus bör läggas på 

de positiva krafterna.  

Det faktum att SMED-studien genomfördes på en linje som precis genomgått en stor förändring 

kan ha bidragit till det ursprungliga, höga angelägenhetsmedvetandet. Många av de tjänstemän 

och operatörer som bedömdes ha ett högt medvetande hänvisade till de nya maskinerna och 

bristen på rutiner. En tjänsteman uttryckte: ”Samtidigt som de nya maskinerna gjorde att det inte 

fanns några rutiner att förbättra tror jag att det var en styrka att komma in i ett sådant läge. Alla 

var så fokuserade på att det skulle bli bättre.” (Intervju med tjänsteman 1, 22/5-2012). 

Förbättringsprojektet hade alltså troligtvis förbättrat förutsättningarna för att lyckas 

implementera förändring eftersom organisationen var förberedd på den. Detta gör det svårt att 
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dra några generella slutsatser om hur angelägenhetsmedvetande bäst höjs i en organisation som 

ska genomföra en SMED-studie. 

En utgångspunkt i resonemanget om denna aktivitet är att medvetande om förändringens 

angelägenhet är nödvändigt för att förändring ska ske. Detta baseras på det faktum att många av 

förändringsteorierna i stycke 4.3 tar upp denna punkt som en förutsättning för förändring. Efter 

att ha genomfört fallstudien är detta en uppfattning som delas av författarna varför 

angelägenhetsmedvetandets nödvändighet inte ifrågasätts. Det blir istället intressant att resonera 

kring hur medvetandet kan höjas i en organisation som genomför en SMED-studie, något som är 

svårt utifrån denna fallstudie med tanke på det ursprungliga, höga angelägenhetsmedvetandet 

som ju berodde på speciella omständigheter. Det kan dock konstateras att kartläggningen av 

intressenter fungerade som en bra grund för att veta vilka som var medvetna om förändringens 

angelägenhet och vilka som inte var det, varför kartläggningen bör utnyttjas i denna aktivitet. 

Skulle medvetandet, utifrån kartläggningen, bedömas som högt behöver inga särskilda insatser 

göras utöver kontinuerlig kommunikation om SMED-studiens fortskridning. Om medvetandet i 

stället skulle bedömas som lågt blir det viktigt att ta med sig det som Kotter (1998) tar upp om 

att höja angelägenhetsmedvetandet: att driva fram förändringstänk genom att exempelvis aktivt 

skapa kriser och sätta affärsmässiga mål. 

De erfarenheter som förvärvades i fallstudien angående aktiviteten skapa 

angelägenhetsmedvetande kan sammanfattas i punkterna: 

 Utgå från kartläggningen av intressenter för att utvärdera det ursprungliga 

angelägenhetsmedvetandet. 

 Om medvetandet är högt: fokusera på kontinuerliga uppdateringar om projektet. 

 Om medvetandet är lågt: driv fram förändringstänk genom att aktivt skapa kriser och 

sätta affärsmässiga mål. 

Eftersom fallstudien visar att det inte alltid behövs insatser för att skapa 

angelägenhetsmedvetande bör aktiviteten istället omnämnas säkerställ 

angelägenhetsmedvetande.  

Knyt kontakter 

Som nämns i teoriavsnittet är det viktigt att knyta kontakter med inflytelserika personer i 

organisationen för att underlätta implementeringen av förändringsförslagen. Det är också viktigt 

för att få tillgång till den kunskap om linjen som många av operatörerna och tjänstemännen 

besitter och som bara kan uppnås genom erfarenhet. Av denna anledning genomfördes detta 

moment på två fronter: tjänstemännen och operatörerna. Kontakt med tjänstemännen vid Jensen 

1 initierades med ett inbokat möte för att genomföra en intervju med var och en för att få en bild 

av deras arbetsuppgifter, hur länge de haft sin nuvarande tjänst och vad de ansåg om och hade för 

relation till omställningsarbetet vid Jensen 1. Kontakten upprätthölls kontinuerligt genom 

veckovisa gruppmöten där SMED-studien fick en egen punkt på agendan. Kontakt med 
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operatörerna etablerades genom de korta intervjuer som hölls i början av projektet och 

upprätthölls genom så gott som daglig närvaro på fabriksgolvet för observationer, frågor och 

vardagliga samtal.  

Kontakterna som etablerades genom de inledande intervjuerna visade sig bli avgörande för 

SMED-studien. Som extern drivare av förändring är det svårt att komma in en organisation och 

börja förändra utan de anställdas samtycke. Detta upplevdes som särskilt starkt i och med den 

miljö som en SMED-studie innebär. Eftersom linjen ofta är maskinintensiv finns ett stort 

beroende av operatörerna när nya lösningar ska testas. De goda kontakter som knutits bidrog till 

att detta moment underlättades. Även kontakten med tjänstemännen och i synnerhet 

gruppledaren upplevdes som avgörande. Här visade sig en distinktion mellan tekniska och så 

kallade mjuka lösningar, något som skulle visa sig bli viktigt inom fler aktiviteter i 

förändringsperspektivet. Goda kontakter med tjänstemännen var viktiga dels då de tekniska 

lösningarna skulle tas fram för att säkerställa resurser för detta, dels då de mjuka lösningarna 

skulle implementeras för att få stöd i att ändra operatörernas arbetsrutiner. En tjänsteman 

uttrycker angående implementeringen av lösningar: ”Det är alltid svårt med mjuka delar i och 

med att vissa gör som de själva vill ändå. Om vi har gruppledaren med oss så kommer det nog 

att gå. Sedan kommer de tekniska lösningarna mer av sig själv.” (Intervju med tjänsteman 1, 

22/5-2012). Detta stämmer väl överens med Van Goubergens och Van Landeghems (2001) och 

Stricklands (1996) teorier om implementering av SMED där de betonar vikten av att involvera 

operatörer och gruppledare. 

I de avslutande intervjuerna framkom att även om operatörerna upplevde relationen till 

författarna som god var det många som hade uppskattat ännu mer kontakt. En operatör uttryckte: 

”Man ser er inte så ofta i och med att vi jobbar skift.” (Intervju med operatör 1, 14/5-2012). En 

annan operatör menade att närvaron hade varit tillräcklig och att det var särskilt uppskattat då 

författarna provat på att arbeta under en omställning: ”Det är bra att ni har varit med och jobbat 

med oss. Det visar att ni vill lära er.” (Intervju operatör 5, 15/5-2012). Ytterligare en operatör 

framhöll att det hade varit en brist på just detta: ”Ni borde ha jobbat här några skift och fått se 

verkligheten! Det är en helt annan grej när man jobbar själv.” (Intervju med operatör 2, 15/5-

2012). Dessa divergerande svar är i sig inte konstiga eftersom de olika skiften i princip jobbar 

helt skilda från varandra. Det är emellertid en indikation om att trots att inledande kontakt togs 

med alla operatörer upprätthölls denna i olika stor utsträckning med de olika operatörerna. Detta 

skedde omedvetet från författarnas sida och berodde helt på tillfälligheter men ledde till att vissa 

operatörer blev mer involverade än andra. I denna SMED-studie, med relativt få operatörer, fick 

detta inte så stora konsekvenser eftersom kontakten upprätthölls med alla, om än i olika stor 

utsträckning. I större SMED-studier med fler operatörer blir det emellertid viktigare att planera 

kontakterna bättre så att ingen utelämnas, något som Dombrowski et al. (2012) också betonar.  

Sammanfattningsvis är det i en SMED-studie viktigt att knyta goda kontakter med operatörerna 

och tjänstemännen för att underlätta implementeringen av förbättringsförslagen. Kontakt med 

operatörerna är viktig främst vid testandet av såväl tekniska som mjuka lösningar medan kontakt 
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med tjänstemännen är viktig då tekniska lösningar ska tas fram. Även vid implementering av 

mjuka lösningar blir kontakten med tjänstemännen viktig och i synnerhet kontakten med 

gruppledaren. Med gruppledare avses här den person som ansvarar för personalen vid linjen. De 

praktiska implikationer som kommer ur denna aktivitet är att upprätthållandet av kontakterna bör 

ske på ett strukturerat sätt för att involvera samtliga operatörer i studien och att behovet av 

struktur ökar i större organisationer. Dessutom framkom det, inte bara från intervjuer med 

operatörerna utan även från tjänstemännen, att det hade varit uppskattat att författarna arbetat 

några skift vid linjen för att få en bra bild av hur arbetet går till, inte bara under omställningar.  

De erfarenheter som förvärvades i fallstudien angående aktiviteten knyt kontakter kan 

sammanfattas i punkterna: 

 Använd inledande intervjuer för att etablera kontakter med både operatörer och 

tjänstemän vid linjen. 

 Om organisationen är stor: planera närvaron vid linjen så att alla operatörer involveras 

och ingen utelämnas. 

 Arbeta några skift vid linjen för att få en bra bild av det löpande arbetet. 

Skapa och kommunicera ut en vision 

Att skapa och kommunicera ut en vision om det önskade läget efter SMED-studien gjordes i 

syfte att motivera de som berördes av förändringen och göra det enklare för alla att arbeta mot 

samma mål. Visionen baserades på de problemområden som identifierades under steg 0 i SMED-

studien och bestod av följande fem punkter: 

 Alla skiftlag ska arbeta på samma sätt för att förenkla långsiktiga förbättringsarbeten.  

 Det ska vara klart och tydligt vem som ska göra vad under en omställning. 

 Det ska vara klart och tydlig vad som ska förberedas. 

 Det ska vara enkelt för en ny lagmedlem/vikarie att snabbt sätta sig in i 

omställningsrutinerna. 

 Ingen tid ska användas till att leta efter verktyg eller hjälpmedel under en omställning.  

Visionen presenterades för tjänstemännen under ett möte och de fick då även komma med 

åsikter. Kommuniceringen av visionen till operatörerna skedde genom enskilda samtal med varje 

operatör. Visionen sattes även upp vid linjen för att den alltid skulle finnas tillgänglig.  

Ur de avslutande intervjuerna framkom att samtliga operatörer hade missuppfattat vad visionen 

var. Den gemensamma uppfattningen var att den helt enkelt handlade om att reducera 

ställtiderna, vilket i sig inte är fel. De individuella samtal som hölls med operatörerna var alltså 

inte en tillräcklig insats för att nå fram till dem med vilka områden som fokus låg på i denna 

SMED-studie. Däremot framkom det att operatörerna kände sig nöjda med det övergripande 

syftet med SMED och tyckte att det var tydligt vad som var det slutgiltiga målet. Bland 

tjänstemännen hade visionen framgått tydligare men även i denna grupp var det ingen som kunde 
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återberätta den. Att presentera visionen vid endast ett tillfälle och därefter sätta upp den vid 

linjen var således inte tillräckligt.  

Det faktum att denna aktivitet inte genomfördes på ett tillfredsställande sätt av författarna gör det 

svårt att uppskatta vilken roll visionen hade kunnat spela i denna SMED-studie och i 

förlängningen vilken roll den kan ha i en generell SMED-studie. Det var tydligt att samtliga 

operatörer och tjänstemän var väl medvetna om det övergripande målet med studien och detta 

var troligtvis en nödvändighet för att involvera alla. Denna information var det många som hade 

från början och de som inte hade den fick en kort förklaring vid de inledande intervjuerna. En 

positiv aspekt av aktiviteten kan emellertid konstateras; att sammanställa de fem punkterna som 

utgör visionen formade en bra diskussionsgrund för författarna och de fem punkterna fungerade 

som en riktlinje för det interna arbetet. Den första delen av aktiviteten, att skapa en vision, 

upplevdes således inte som onödig. 

Den lärdom som kan dras från denna aktivitet är att en vision kan vara hjälpsam för att styra 

arbetet av flera individer åt samma håll men för att visionen ska nå fram måste en betydligt större 

satsning på kommunikation göras än den som gjordes i denna studie. Detta är insikter Kotter 

(1998) redan haft och som lyfts upp i stycke 4.3.2. Enligt Kotter (1998) bör visionen 

kommuniceras ut genom många olika kanaler för att öka chansen att den når fram till så många 

som möjligt.  Detta blev svårt i denna SMED-studie eftersom det fanns en brist på naturliga 

kommunikationskanaler som inte innebar avbrott i den dagliga verksamheten, något som 

troligtvis gäller för många miljöer där SMED-studier genomförs. Det blir naturligt att ifrågasätta 

behovet av en vision som sträcker sig bortom den generella visionen för SMED, att reducera 

omställningstiderna. Precis som i aktiviteten ovan, knyt kontakter, kan en distinktion göras 

mellan tekniska och mjuka lösningar. Det är troligt att en vision kan vara mer värdefull vid 

implementering av mjuka löningar eftersom det handlar om människors beteendeförändringar. 

För att människor ska ändra sina vanor krävs ett sammanhang och en förklaring, något som en 

vision kan bidra med. En vision kan alltså tänkas vara överflödig och endast ta onödig tid att 

kommunicera i en SMED-studie som innefattar endast tekniska lösningar men däremot 

behjälplig när merparten av lösningarna är mjuka. I sådana SMED-studier kan troligtvis de 

resurser som läggs på kommunikation av visionen tjänas igen på att alla vet vad visionen är.  

De erfarenheter som förvärvades i fallstudien angående aktiviteten skapa och kommunicera ut en 

vision kan sammanfattas i punkterna: 

 Ta fram en vision för förändringsdrivarna som stöd för det interna arbetet. 

 Vid införandet av endast tekniska lösningar: kommunicera ut det övergripande syftet med 

en SMED-studie. 

 Vid införandet av mjuka lösningar: kommunicera ut visionen genom flera kanaler vid 

upprepade tillfällen. 
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7.2 Förändringsfasen 
Förändringsperspektivets andra fas, förändringsfasen, genomfördes parallellt med SMED steg 1-

3. Fasen innefattar aktiviteterna: 

 Säkerställ stöd uppifrån 

 Säkerställ stöd från operatörerna 

 Kommunicera och be om feedback 

 Ta vara på små framsteg 

Nedan presenteras hur dessa aktiviteter genomfördes samt de erfarenheter som förvärvades 

genom detta. 

Säkerställ stöd uppifrån 

För att det ska vara möjligt att ta fram och implementera förbättringsförslagen är det viktigt att 

säkerställa att berörda tjänstemän stödjer förslagen. Under förberedandefasen knöts kontakter 

med alla berörda tjänstemän och under hela projektet hölls regelbunden kontakt med dessa för att 

hålla dem uppdaterade om vad som pågick i SMED-studien. Kontakten upprätthölls genom korta 

uppdateringar om SMED-studien som gavs en gång i veckan under ett gruppmöte, vardagliga 

samtal, en presentation samt enskilda möten.  

För tjänstemännen var de vardagliga samtalen den främsta källan till uppdateringar och samtalen 

ägde rum vid linjen, under en fika eller liknande. Dessa samtal var uppskattade eftersom 

tjänstemännen då fick information hur SMED-studien fortgick. En tjänsteman sa: ”När vi ses och 

bara pratar kort om hur det går. Det ger en bra grund.” (Intervju med tjänsteman 2, 22/5-2012). 

En annan tjänsteman uttryckte: ”Jag tycker det har varit bra, vi har hela tiden pratat om hur ni 

ligger till.” (Intervju med tjänsteman 1, 22/5-2012). 

För att beskriva förbättringsförslagen mer i detalj hölls en presentation för tjänstemännen innan 

implementeringen började. I slutet av presentationen gavs tjänstemännen möjlighet att lyfta fram 

frågor och diskutera i grupp i syfte att engagera, vilket ledde till förbättringar av vissa förslag. En 

tjänsteman ansåg att: ”Presentationen var bra för den var kort och koncis, lagom.” (Intervju 

med tjänsteman 2, 22/5-2012). 

Då tjänstemännen kontinuerligt hölls uppdaterade var de insatta i utvecklingen av SMED-studien 

och detta gjorde att endast enstaka möten behövdes med vissa av dem innan 

förbättringsförslagen skulle testas och implementeras: underhållschefen för att säkerställa att 

resurser fanns tillgängliga för de tekniska lösningarna, gruppledaren för att säkerställa att stöd 

fanns för de mjuka lösningarna, sektionschefen för att godkänna investeringsförslag samt 

planeraren för att kunna genomföra ändringar i produktionsplanen. Dessa möten uppskattades 

eftersom de då fick tid att tänka och komma med kommentarer. De uppskattade även att känna 

sig inkluderade och att deras kommentarer betydde något, vilket kan ha ökat deras stöd för 
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förbättringsförslagen. Som en tjänsteman uttryckte: ”Jag har haft synpunkter och ni har lyssnat 

vilket har varit bra.” (Intervju med tjänsteman 2, 22/5-2012). 

Eftersom tjänstemännen stod bakom alla förbättringsförslag var det sedan möjligt att genomföra 

förslagen. Däremot var det enklare att med stöd uppifrån genomföra tekniska förändringar än det 

var att genomföra mjuka förändringar. Stöd för de tekniska lösningarna betydde att resurser i 

form av tid och pengar lades ned på att arbeta fram dessa nya lösningar som sedan togs emot 

positivt av operatörerna. Att införa de mjuka lösningarna krävde inga resurser i form av pengar 

men då lösningarna innebar en större förändring för operatörerna, som inte alltid såg nyttan eller 

behovet av en sådan lösning, hade det varit bra med ännu mera stöd uppifrån när dessa 

förändringar skulle genomföras. I detta fall blev de försök som gjordes för att införa mjuka 

förändringar till viss del lyckade men det kunde ha gått ännu bättre om operatörerna hade känt att 

direktiven även kom uppifrån från gruppledaren. Det räcker därmed inte att tjänstemännen 

stödjer förslagen i det tysta, utan de måste även kommunicera ut det till operatörerna. Som en 

operatör sa: ”Det enda som funkar är att peka med hela handen. Auktoritärt.” (Intervju med 

operatör 5, 15/5-2012). Gruppledaren höll med om att det hade varit bra om denne hade varit 

med och gått igenom lösningarna med operatörerna, vilket troligtvis hade underlättat 

implementeringen av de mjuka förbättringsförslagen. Gruppledaren sa: ”När vi skulle gå igenom 

[förbättringsförslagen] inför testningen hade varit bra om jag hade gått igenom det med 

personalen.” (Intervju med gruppledaren
9
, 22/5-2012). 

Något som blev tydligt främst i början av SMED-studien var att projektet inte var helt förankrat 

bland tjänstemännen. Det kan ha berott på att större fokus i inledningen lades på operatörerna 

medan tjänstemännen till viss del glömdes bort. Detta då tjänstemännens roll i 

omställningsarbetet till en början inte sågs som av stor betydelse. Dock ändrades detta relativt 

fort efter missade inbjudningar från tjänstemännen till möten som rörde Jensen 1. För att bli 

inbjudna till möten var det därför viktigt att betona för tjänstemännen betydelsen av att få 

tillgång till all information som rör linjen där SMED-studien utfördes.  

Sammanfattningsvis är det viktigt att inte bara fokusera på operatörerna som utför det faktiska 

omställningsarbetet utan även inkludera tjänstemännen runt linjen. Både för att få deras stöd när 

förändringar ska genomföras, något som visade sig vara speciellt viktigt vid implementeringen 

av mjuka förändringar, men även för att de ska hållas uppdaterade och veta vilken information 

som de ska delge sig av. I och med att nya maskiner hade installerats på linjen kan det ha varit så 

att det var ovanligt många möten rörande Jensen 1 men oavsett om alla eller inget möte är 

relevant för omställningsarbetet så är det av betydelse att inkluderas och få all information för att 

sedan kunna göra denna bedömning. Då organisationen kring Jensen 1 var liten var det nära 

uppåt till beslutsfattarna och det gjorde det även enkelt att skapa kontakter med de tjänstemän 

som kunde påverka och hjälpa till med SMED-studien. Om organisationen hade varit större hade 

det eventuellt varit svårare att etablera en personlig kontakt med alla men det är något som bör 

                                                 
9
 På grund av anonymitetskrav skrivs här gruppledare istället för tjänsteman nr. x 
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eftersträvas för att senare underlätta implementeringen av förbättringsförslagen. Denna aktivitet 

bör ske genom kontinuerlig kontakt med korta uppdateringar samt genom enskilda möten. Om 

fler förslag och synpunkter från flera håll önskas kan det även vara bra att ge en presentation för 

gruppen för att sedan kunna diskutera de förbättringsförslag som hittills tagits fram. Att hålla i en 

presentation kan vara speciellt viktigt om organisationen är stor och det därför inte är möjligt att 

personligen hålla alla tjänstemän uppdaterade om hur SMED-studien fortlöper.  

De erfarenheter som förvärvades i fallstudien angående aktiviteten säkerställ stöd uppifrån kan 

sammanfattas i punkterna: 

 Ha kontinuerlig kontakt med tjänstemännen för att ge uppdateringar. 

 Ha enskilda möten inför implementering för feedback. 

 Presentera förslagen inför gruppen för diskussion. 

 Vid införandet av tekniska lösningar: se till så det finns resurser i form av tid och pengar 

för att kunna genomföra lösningarna. 

 Vid införandet av mjuka lösningar: se till att det finns ett starkt stöd uppifrån som också 

kommuniceras ut. 

Säkerställ stöd från operatörerna 

Genom att aktivera operatörerna i SMED-studien ökar chansen att de ska känna engagemang och 

acceptera de framtagna lösningarna eftersom de får en chans att påverka resultatet. Att få stöd 

uppifrån av tjänstemännen är som tidigare nämns nödvändigt för att kunna genomföra en 

förändring men kanske ännu viktigare är att operatörerna ger sitt stöd till förbättringsförslagen 

och att de aktivt involveras i förändringen eftersom det är de som senare kommer att utföra 

arbetet.  

Till en början handlade SMED-studien bara om att vara ute vid linjen och lära känna alla 

operatörer och förstå hur linjen och omställningsarbetet fungerade. Detta uppskattades av 

operatörerna som bland annat tyckte att: ”Det är bra att ni har varit med och jobbat med oss. Det 

visar att ni vill lära er.” (Intervju med operatör 5, 15/5-2012). Att vara ute på linjen är dock 

något som kunde ha gjorts mer och speciellt under hela skift då en kommentar från en operatör 

var: ”Ni borde ha jobbat här några skift och fått se verkligheten! Det är en helt annan grej när 

man jobbar själv.” (Intervju med operatör 2, 14/5-2012). Att anstränga sig för att förstå 

arbetssituationen är bra att göra i början på en SMED-studie varför detta tas upp under 

aktiviteten knyt kontakter i förberedandefasen. 

Efter att ha fått en förståelse för linjen påbörjades själva arbetet med SMED steg 1-3. För att få 

alla operatörer att acceptera de nya lösningarna fördes en kontinuerlig dialog där varje operatör 

muntligt samt skriftligt fick komma med sina åsikter. Detta skedde genom individuella samtal 

där nyttan med varje förändring betonades samt genom att placera ut tabeller innehållandes 

förbättringsförslag. I dessa tabeller fanns utrymme för operatörernas kommentarer så att de 

senare skulle ha möjlighet att komma med ytterligare förslag eller synpunkter. Dessa tabeller 
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användes däremot inte varför de inte hade någon egentlig betydelse. Operatörerna vädrade 

istället sina åsikter muntligt under de individuella samtalen. Innan förslagen testades gicks 

lösningarna igenom muntligt med alla operatörer där de fick ge feedback. Då operatörerna fick 

vara med och arbeta fram de tekniska förbättringsförslagen visste de vad som var på gång och 

hade inga problem med att testa de nya lösningarna. Några kommenterar som gavs var: ”Jag 

tycker att förändringsförslagen har varit enkla att ta till sig.” (Intervju med operatör 6, 15/5-

2012) och ”Jag tycker att jag har kunnat påverka förbättringsförslagen.” (Intervju med operatör 

4, 15/5-2012). De allra flesta ansåg sig ha blivit involverade och kunnat komma med förslag. På 

detta sätt säkerställdes också att alla operatörer visste vilka förändringar som hade gjorts och 

vilka nya rutiner samt lösningar det innebar. Dessa positiva reaktioner konfirmerar Kotters 

(1998) och Stricklands (1996) teorier om vikten av att involvera operatörerna i 

förändringsarbetet. 

Operatörerna fick även komma med kommentarer och modifiera lösningarna efter testning vilket 

var uppskattat. En operatör uttryckte: ”Det är roligt att ni har försökt få med oss och testa de nya 

lösningarna.” (Intervju med operatör 1, 14/5-2012). Efter testning modifierades även många 

lösningar. Däremot hade inte alla viljan att engageras i SMED-studien, en operatör sa: ”Jag vill 

inte bli mer involverad, jag jobbar redan tillräckligt mycket” (Intervju med operatör 2, 14/5-

2012), vilket också senare syntes när förbättringsförslagen skulle testas. Främst gällde detta när 

de mjuka förbättringsförslagen skulle testas och personen inte såg nyttan med de nya rutinerna. 

När det gäller just implementeringen av mjuka lösningar hade stödet uppifrån kunnat vara 

starkare varför en högre involvering av gruppledaren hade önskats. När mjuka förändringar ska 

genomföras i en SMED-studie är det därför viktigt att operatörerna vet att gruppledaren stödjer 

förslagen, vilket även tas upp i föregående aktivitet, säkerställ stöd uppifrån. Detta styrker också 

det som bland annat Åhlström (1997) betonade om vikten av stöd från gruppledaren under 

implementeringsfasen.  

Något som skulle kunnat öka engagemanget ytterligare vore om möjligheten hade funnits till att 

samla alla operatörer till ett möte för att kunna ta en större diskussion i grupp, liknande den 

presentation med efterföljande diskussion som hölls med tjänstemännen. Tyvärr var detta inte 

möjligt då linjen hela tiden måste gå. En kommentar angående operatörernas engagemang var 

att: ”Det är nog svårt för er att involvera oss mer, det ligger på gruppledaren och ledningen.” 

(Intervju med operatör 5, 15/5-2012). En annan operatör uttryckte: Att samla alla i ett rum, det 

vill säga inte vid linjen, hade lett till en nyttig diskussion. Men det går ju inte. (Intervju med 

operatör 6, 15/5-2012). Eftersom en SMED-studie ofta utförs vid en produktionslinje är det svårt 

att samla alla operatörerna i grupp och det gäller att kunna motivera för ledningen varför detta är 

viktigt. Med tanke på operatörernas kommentarer skulle ett sådant ställningstagande från 

ledningen visa på hur viktigt det är att reducera ställtiderna och att de satsar och ger de bästa 

förutsättningarna för att lyckas.  

Sammanfattningsvis är det viktigt att involvera operatörerna så att de känner att de kan påverka 

resultatet, något som är motiverande och gör att de blir mer engagerade. Även om kartläggningen 
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av intressenter visade att de flesta var för förändring visade det sig att detta främst gällde 

tekniska förändringar medan mjuka förändringar var svårare att implementera. Nyttan av de 

tekniska lösningarna var konkret vilket gjorde att det inte var några större problem att 

implementera dessa. Nyttan av de mjuka lösningarna var inte lika tydlig vilket kan ha påverkat 

inställningen hos operatörerna. Det är därför nödvändigt att kunna visa nyttan med alla mjuka 

förändringar som genomförs för att de ska accepteras och det är även nödvändigt att räkna med 

att kartläggningen kanske inte visar en helt korrekt bild av verkligheten. När förändringsdrivarna 

är externa är det speciellt viktigt att aktivera operatörerna för att på så sätt ta tillvara på deras 

kunskap. För att kunna göra detta krävs att ledningen ser SMED-studien som något prioriterat 

och ger operatörerna tid att arbeta med den. Detta kan dock vara svårt då en SMED-studie ofta 

genomförs vid en produktionslinje som går dygnet runt med olika skift och höga 

produktivitetskrav.  

De erfarenheter som förvärvades i fallstudien angående aktiviteten säkerställ stöd från 

operatörerna kan sammanfattas i punkterna: 

 Involvera operatörerna genom att låta dem vara med och arbeta fram 

förbättringsförslagen. Detta görs främst genom samtal: enskilt eller i grupp. 

 Om möjligt: samla alla operatörerna i grupp för diskussion om förslagen. För att detta 

ska gå måste ledningen anse att SMED-studien är så pass viktig att linjen får stoppas för 

ett sådant möte. 

Kommunicera och be om feedback 

Genom att regelbundet kommunicera med alla intressenter samt be om feedback får de en större 

roll och engagemang i förändringsarbetet, vilket underlättar genomförandet av en förändring.  

Detta har skett som ovan beskrivits genom att ha en kontinuerlig dialog med alla tjänstemän och 

operatörer samt genom separata möten där feedback har efterfrågats.  

Kontakten med operatörerna påverkades av att de arbetade i skift, vilket innebar att även om 

ambitionen var att kontakt skulle hållas så ofta som möjligt hände det att det gick upp till två 

veckor mellan träffarna med ett visst skiftlag. En operatör uttryckte: ”Man ser er inte så ofta i 

och med att vi jobbar skift.” (Intervju med operatör 1, 14/5-2012). Detta problem tas även upp i 

aktiviteten knyt kontakter i förberedandefasen ovan där vikten av att planera kontakterna betonas, 

i synnerhet i större organisationer. Överlag verkade operatörerna dock nöjda med 

kommunikationen och möjligheten till att ge feedback. Som två operatörer sa: 

”Kommunikationen har varit bra. Det är bra med personlig kontakt och att allt inte sker via 

lappar.” (Intervju med operatör 3, 14/5-2012) och ”Kommunikationen har fungerat bra. Jag 

tycker att jag har fått påverka, vi har fått säga det vi tycker.” (Intervju med operatör 7, 15/5-

2012). Något som kunde ha gjorts bättre är att tydligare kommunicera ut hur operatörerna kunde 

kontakta författarna om det var något som de ville ta upp. En operatör sa: ”Kommunikationen har 

fungerat bra, ni vet ju var vi är. Det kanske hade underlättat om vi hade kunnat kontakta er.” 

(Intervju med operatör 1, 14/5-2012). 
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Även tjänstemännen ansåg att kommunikationen hade fungerat bra och att de har kunnat komma 

med feedback och påverka resultatet, som två tjänstemän utryckte sig: ”Kommunikationen har 

fungerat bra, ni har hört av er på telefon, mail eller varit här. Ni är inte rädda för att snacka 

med folk. Om jag hade velat påverka förslagen så hade jag möjlighet att göra det. Men de var så 

klara så det behövdes inte.” (Intervju med tjänsteman 1, 22/5-2012) och ”Ja jag har kunnat 

påverka resultatet. Jag har ju haft synpunkter, och ni har lyssnat.” (Intervju med tjänsteman 2, 

22/5-2012). 

Sammanfattningsvis är det viktigt att kommunicera med alla berörda tjänstemän och operatörer 

så att de hela tiden kan hålla sig uppdaterade och komma med feedback. Genom att göra detta 

hålls ett engagemang uppe som underlättar genomförandet av förändring. Det faktum att den 

kontinuerliga kommunikationen bidrog till att både tjänstemän och operatörer upplevde att de 

hade möjlighet att påverka förbättringsförslagen indikerar dessutom att förslagen, som togs fram 

av författarna, successivt kunde utvecklas och förbättras. Detta hade en positiv inverkan på 

SMED-studien. De praktiska lärdomar som dragits tyder på att aktiviteten bör genomföras med 

samtal där feedback efterfrågas. För de större förbättringsförslagen är det bra att ha möten där de 

kan diskuteras i lugn och ro. Då organisationen kring Jensen 1 var relativt liten var det enkelt att 

hålla kontakt med alla intressenter och be om feedback. Om SMED-studien utförs på en större 

linje skulle det eventuellt vara svårare att behålla en kontinuerlig kontakt med alla intressenter. 

De erfarenheter som förvärvades i fallstudien angående aktiviteten kommunicera och be om 

feedback kan sammanfattas i punkterna: 

 Ha kontinuerliga samtal med operatörer och tjänstemän där feedback efterfrågas. 

 Om vissa lösningar är osäkra eller omfattande: håll möten där feedback efterfrågas. 

 Eftersträva tvåvägskommunikation. Operatörer och tjänstemän ska veta hur och var de 

kan nå förändringsdrivarna. 

Ta vara på små framsteg 

Då vissa förändringar tar lång tid att genomföra är det bra att ta tillvara på de små framsteg som 

görs på vägen för att visa att förändringen faktiskt går framåt och på så sätt behålla motivationen. 

När lösningar var lyckosamma i SMED-studien kommunicerades detta ut muntligen till 

tjänstemännen vid de veckovisa gruppmötena samt individuellt till operatörerna. Dock hann de 

större tekniska förändringarna inte genomföras inom ramen för detta projekt varför 

kommunikationen om dessa framgångar blev knapphändig. 

Responsen från operatörerna var blandad gällande om det framgått att något hade varit en 

framgång. De flesta ansåg att det hade framgått: ”Kommunikationen om framgångarna har varit 

tillräcklig.” (Intervju med operatör 1, 14/5-2012), ”Ja det har funnits framgångar. Man blir glad 

när det händer något.” (Intervju med operatör 3, 14/5-2012). Men andra var osäkra eller hade 

inte uppfattat att det hade skett några framgångar: ”Jag känner inte till några framsteg.” 

(Intervju med operatör 6, 15/5-2012). Dock ändrade denna person sig efter att de nya lösningarna 
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som implementerats togs upp. Detta tyder på att kommunikationen om framgångarna inte var 

tillräcklig och kan bero på den slumpvisa kontakten med skiftlagen. 

Även om denna SMED-studie tidsmässigt var kort fanns önskemål om att tillsammans fira 

framgångarna, vilket det tyvärr inte fanns någon möjlighet till. Som en operatör sa: ”Det är alltid 

bra att fira framgångarna, det visar uppskattning och ger bra gemenskap men det går ju inte att 

stänga av linjen.” (Intervju med operatör 6, 14/5-2012). Tjänstemännen efterfrågade information 

om det slutgiltiga resultatet för att se SMED-studien som en framgång. En tjänsteman sa: ”Jag 

ser fram emot att få en utvärdering om vad studien har gett.” (Intervju med tjänsteman 1, 22/5-

2012), även om de höll med om att ”… det är alltid bra att fira framgångar.” (Intervju med 

tjänsteman 2, 22/5- 2012). Svaren från operatörerna och tjänstemännen pekar på att det i en 

SMED-studie inte är nödvändigt att fira varje framgång som sker men att en slutlig utvärdering 

och celebrering efterfrågas. Då SMED-studier oftast är korta och intensiva projekt är det möjligt 

att de små framgångarna inte behöver firas för att upprätthålla motivationen utan att det är 

tillräckligt med en avslutande celebrering.  

Sammanfattningsvis är det bra att tänka på att alla får ta del av de framsteg som görs. Detta 

innebär att kommunikationen eventuellt måste struktureras upp för att den ska nå alla skiftlag, 

något som även uppmärksammas under aktiviteten knyt kontakter i förberedandefasen. När det 

gäller SMED är projekten oftast korta vilket tyder på att små framgångar inte behöver firas under 

SMED-studiens genomförande. En SMED-studie kan istället avslutas med att fira det resultat 

som SMED-studien lett till. Kotter (1998) betonar vikten av att skapa kortsiktiga framgångar 

men han skriver även att de första resultaten i mindre projekt bör visa sig inom ett halvår. Då 

SMED-studier oftast är kortare än detta är det troligt att Kotters resonemang om att skapa 

kortsiktiga framgångar inte är nödvändigt vid SMED-studier. SMED utförs dessutom vid 

produktionslinjer som ofta är igång dygnet runt vilket kan göra det svårt att samla alla flera 

gånger under SMED-studiens duration. Även detta talar för att framgångar bör firas i slutskedet 

av en SMED-studie. Att kommunicera ut framgångarna är dock viktigt för att visa på att det 

finns en nytta med SMED-studien. Detta kan ske genom vardagliga samtal.  

De erfarenheter som förvärvades i fallstudien angående aktiviteten ta vara på små framsteg 

indikerar att denna aktivitet i sin nuvarande form inte behövs i en SMED-studie. Däremot bör de 

kontinuerliga resultaten kommuniceras ut regelbundet allt eftersom de visas. Punkterna nedan 

kan därför adderas till aktiviteten kommunicera och be om feedback: 

 Kommunicera med berörda parter om hur det går och vilka steg som varit lyckosamma. 

Detta görs enkelt genom muntlig kommunikation.  

 Om skiftgång tillämpas: planera kontakten så att alla kan ta del av framgångarna.  
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7.3 Förankringsfasen 
Förändringsperspektivets tredje fas, förankringsfasen, planerades att utföras efter det att SMED-

studien var genomförd. På grund av studiens begränsade tidsram pågick implementeringen av 

förbättringsförslagen samtidigt som förankringsfasen påbörjades. Fasen innefattar aktiviteterna: 

 Säkerställ fortsatt stöd uppifrån 

 Kommunicera ut resultatet 

 Skapa miljö för fortsatta förändringar 

 Gör ändringarna till standarder 

Nedan presenteras hur dessa aktiviteter genomfördes samt de erfarenheter som förvärvades 

genom detta. Eftersom resultatet av dessa aktiviteter inte hann utvärderas till fullo på grund av 

projektets begränsade tidsram är de lärdomar som presenteras nedan inte fullständiga. Då det 

slutgiltiga resultatet av en SMED-studie inte visar sig på en gång skulle en senare utvärdering av 

aktiviteternas bidrag behövas för att se hur väl förändringarna har förankrats i organisationen. 

Säkerställ fortsatt stöd uppifrån 

För att säkerställa att implementeringen av de hittills ej genomförda förbättringsförslagen 

kommer att genomföras, även efter att denna studie är avslutad, är det viktigt att stödet från 

tjänstemännen finns kvar. Stödet uppifrån är även viktigt för att undvika att falla tillbaka i gamla 

vanor. Genom enskilda möten med berörda tjänstemän fördelades ansvarsområden och en 

genomgång hölls om de nya lösningarna och rutinerna. Detta för att varje tjänsteman skulle veta 

vilket ansvar de har efter att studien avslutats och för att tydliggöra att det är de inom 

organisationen som kommer att fortsätta att driva projektet framåt. De ansvariga uttryckte viljan 

att slutföra det som påbörjats: ”Jag kommer att försöka. Jag känner ett ansvar för att driva det 

vidare.” (Intervju med tjänsteman 1, 22/5-2012). 

Huruvida denna aktivitet blivit lyckad är något som endast kan utvärderas efter en tid. Då 

implementeringen av de tekniska lösningarna har påbörjats är det upp till ansvarig person att se 

till att de slutförs. Likaså måste ansvarig person för de mjuka lösningarna se till att de efterföljs.  

Angående aktiviteten säkerställ fortsatt stöd uppifrån kan inga erfarenheter baserade på 

empiriska resultat sammanfattas. Däremot upplevdes det tillvägagångssätt som beskrivs ovan 

som uppskattat av organisationen varför förslag på hur denna aktivitet kan genomföras 

presenteras i punkten nedan: 

 Lämna över ansvaret till utsedda personer under ett överlämningsmöte så att en ansvarig 

finns för varje återstående lösningsförslag. 

Kommunicera ut resultatet 

Då det är lätt att falla tillbaka i gamla vanor är det viktigt att kommunicera ut resultatet av 

förändringen för att minska risken för detta. För att kommunicera ut slutresultatet hölls en 

avslutande presentation för alla operatörer och tjänstemän vid Jensen 1 samt övrig personal inom 
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Kraft Foods som ville närvara. Detta upplevdes som något positivt även för de personer som inte 

hade någon direkt koppling till Jensen 1 eftersom de fick en inblick i vad SMED-studien har 

resulterat i. Som en tjänsteman uttryckte sig: ”Det här är jättebra för att sprida resultaten i 

resten av fabriken.” (Intervju med tjänsteman 4, 30/5-2012). Det som upplevdes som den främsta 

nyttan med presentationen var dock att ett samförstånd skapades mellan operatörerna och 

tjänstemännen om vad som hade genomförts och vad som kvarstod att genomföra i SMED-

studien. Efter presentationen gavs möjlighet att ställa frågor, något som resulterades i en 

diskussion om resultatet och det fortsatta arbetet. Detta upplevdes som ett sätt att minska risken 

för att uppgifter faller mellan stolarna eller rinner ut i sanden.  

Förslag på hur aktiviteten kommunicera ut resultatet kan genomföras presenteras i punkten 

nedan: 

 Håll i en avslutande presentation där alla berörda tjänstemän och operatörer får närvara, 

ställa frågor och diskutera. 

Skapa miljö för fortsatta förändringar 

Det är viktigt att nya förbättringsförslag tas fram även efter att detta projekt är avslutat och 

överlämnat för att på så sätt hela tiden förbättra omställningsarbetet på Jensen 1. Detta är främst 

något som måste kommuniceras uppifrån. I nuläget hålls förbättringsmöten en gång i månaden 

där operatörer, förbättringsingenjören samt gruppledaren tillsammans går igenom 

förbättringsförslag. För att betona hur viktig denna punkt är hölls ett enskilt möte med 

gruppledaren.  

Ur de avslutande intervjuerna framkom att operatörerna mestadels var positiva till fortsatt 

förbättringsarbete. Som två operatörer sa: ”Jag kommer följa era förslag och om vi hittar några 

nya förbättringar kommer vi att prata med gruppledaren om att införa dem.” (Intervju med 

operatör 5, 15/5-2012) och ”Jag kommer nog gärna komma med förbättringsförslag.” (Intervju 

med operatör 3, 14/5-2012). Om de allra flesta operatörer är positiva till att fortsätta att komma 

med nya förbättringsförslag behövs eventuellt inte några direktiv uppifrån annat än att ta tillvara 

på operatörernas förslag. Detta kan ske som idag på Jensen 1 genom att hålla regelbundna 

förbättringsmöten. En förklaring till den positiva inställningen från operatörerna till fortsatta 

förbättringen skulle kunna vara det fokus som lades på omställningsarbetet genom denna SMED-

studie och att det har gjort att personalen har blivit mer medvetna om att förbättringar borde och 

kan ske vid linjen. En kommentar som gavs av en tjänsteman var: ”Bara att ni har varit här har 

gjort att vi har höjt oss och blivit mer medvetna så ert arbete var verkligen rätt i tiden.” (Intervju 

med tjänsteman 4, 30/5-2012). 

För att de nya förbättringsförslagen ska tas emot av alla operatörer efterfrågades från en operatör 

tydliga direktiv uppifrån. Mycket hänger på ledningen för att skapa en sådan miljö och för att få 

alla att följa nya rutiner. Operatören sa: ”Förändringsklimatet här är som på en typisk fabrik, så 

länge ett förslag kommer från en kompis så lyssnar man inte. Det måste komma uppifrån, så är 
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det bara.” (Intervju med operatör 5, 15/5-2012). För att det därmed ska vara någon mening för 

operatörerna att komma med förbättringsförslag måste förslagen tas tillvara på och 

kommuniceras ut med hjälp av gruppledaren. Som operatören sa kan det vara så att det i 

fabriksmiljöer beror mycket på gruppledaren för att skapa en miljö där förbättringsförslag 

välkomnas och där ständiga förbättringar blir en del av det vardagliga arbetet, vilket är viktigt att 

tänka på i överlämnandet av SMED-projekt.  

Om denna punkt har varit lyckosam kan endast tiden utvisa. De tjänstemän som har fått ansvaret 

för att fortsätta med förändringarna kommer att fortsätta arbeta med projektet och känner ett 

ansvar för att avsluta det. Eftersom operatörerna upplevdes som positiva kommer de 

förhoppningsvis att fortsätta bidra med förbättringsförslag. 

Förslag på hur aktiviteten skapa miljö för fortsatta förändringar kan genomföras presenteras i 

punkterna nedan: 

 Håll regelbundna förbättringsmöten där operatörerna får ventilera sina 

förbättringsförslag. 

 Ge ansvaret, till exempelvis gruppledaren, att se till så att förbättringsförslagen sprids 

bland alla operatörer. 

Gör ändringarna till standarder 

För att förhindra att de nya rutinerna och lösningarna glöms bort efter att projektet är överlämnat, 

är det viktigt att de nya rutinerna och lösningarna fastställs och görs till gällande standard. Detta 

gjordes genom att uppdatera dokument ute vid linjen samt genom att placera ut nya tekniska 

lösningar. Möten hölls med operatörerna för att gå igenom de nya rutinerna samt med 

gruppledaren för att lämna över ansvaret till denne för att upprätthålla att rutinerna följs. 

Responsen från operatörerna till de nya lösningarna var mestadels positiv. En operatör sa: ”Jag 

kommer att ta till mig det som jag vet fungerar av era förbättringsförslag.” (Intervju med 

operatör 5, 15/5-2012). Däremot sa en annan operatör att: ”Jag kommer att följa era 

förbättringsförslag men jag har ju även mina egna små rutiner.” (Intervju med operatör 1, 14/5-

2012). Detta indikerar att de nya lösningarna inte riktigt hade förankrats bland alla operatörer 

och hade projektet fortsatt hade mer tid lagts på att säkerställa att de nya rutinerna efterföljdes. 

Nu blir det istället främst gruppledaren som kommer att trycka på att de nya rutinerna följs. 

Tjänstemännens förhoppning vid studiens avslut var att de nya lösningarna skulle bli standard 

och det är som nämnts tidigare mycket upp till dem att få operatörerna att följa de nya rutinerna 

och lösningarna. En tjänsteman uttryckte: ”Jag hoppas de nya lösningarna blir standard. Det är 

alltid svårt med mjuka delar i och med att vissa gör som de själva vill ändå. Om vi har 

gruppledaren med oss så kommer det nog att gå. Sedan kommer de tekniska lösningarna mer av 

sig själv.” (Intervju med tjänsteman 1, 22/5-2012). Gruppledaren själv sa att ”De flesta [nya 

rutiner och lösningar] tror jag att vi behöver på ett eller annat sätt.” (Intervju med 

gruppledaren, 22/5-2012). Svaret visar att vissa rutiner kanske inte kommer att tryckas på för att 
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genomföras men att det då är ett val från gruppledarens sida och inget som författarna kan 

påverka.  

Förslag på hur aktiviteten gör ändringar till standarder kan genomföras presenteras i punkten 

nedan: 

 Säkerställ att gruppledaren är insatt i alla förbättringsförslag och beredd att kommunicera 

ut detta. 
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8 Reviderad SMED3F-modell 
I detta kapitel presenteras en reviderad version av den teoretiska SMED3F-modellen som 

presenteras i kapitel 5. Kapitlet innehåller även en diskussion om modellens praktiska och 

teoretiska bidrag och vilka konsekvenser dessa får för framtida SMED-studier. 

8.1 SMED3F-modellen 
Syftet med denna studie är att utveckla en modell som förenar SMED med teorier inom 

förändringsledning. Utifrån de erfarenheter som förvärvades under fallstudien på Marabou och 

som presenteras i föregående kapitel kunde den teoretiska SMED3F-modellen revideras till en 

modell som även baseras på empiriska resultat. I figur 34 presenteras den reviderade SMED3F-

modellen. 
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Figur 34: Reviderad SMED3F-modell 
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Fallstudien, i vilken den teoretiska SMED3F-modellen användes och utvärderades, bidrog till 

många värdefulla insikter om de olika aktiviteterna i modellen, dels om hur väl de fyller sitt 

syfte, dels om hur de kan genomföras. En mer generell insikt som gäller många av aktiviteterna 

är den om distinktionen mellan tekniska och mjuka lösningar i en SMED-studie. Det visade sig 

relativt tidigt i fallstudien att linjen Jensen 1, på vilken SMED-studien genomfördes, var i behov 

av både tekniska och mjuka förändringar för att reducera ställtiderna. Processen att ta fram 

lösningar och därefter implementera dessa på linjen visade sig skilja sig avsevärt beroende på om 

lösningarna var tekniska eller mjuka, något som tas upp under flera av modellens aktiviteter. Den 

största skillnaden låg i implementeringen där ett betydligt större behov av förändringsledning 

upplevdes för de mjuka lösningarna medan de tekniska mottogs utan större insatser. Även 

förankringen upplevdes som enklare för tekniska lösningar medan mjuka lösningar troligtvis 

behöver mer arbete för att upprätthållas. Dessa insikter är föga förvånande eftersom mjuka 

lösningar i större utsträckning än tekniska handlar om att förändra individers beteenden, vilket ju 

är kärnan inom förändringsledning. Däremot leder insikterna om distinktionen mellan tekniska 

och mjuka lösningar inom SMED till en diskussion om behovet av förändringsledning i en 

SMED-studie som utgörs av endast tekniska lösningar. Eftersom de inledande aktiviteterna i 

förändringsperspektivet ändå upplevdes som bidragande till SMED både för tekniska och mjuka 

lösningar kan behovet av modellen inte helt avskrivas för tekniska lösningar. Speciellt när det 

gäller framtagningen av tekniska lösningar spelar involveringen av tjänstemän och operatörer 

under SMED3F-modellens två inledande faser en stor roll, både för att ta fram de nya 

lösningarna samt för att få tillgång till de resurser som behövs för att framställa lösningarna. Det 

kan dock konstateras att behovet av förändringsledning är betydligt större i en SMED-studie med 

många mjuka lösningar.  

En annan insikt som fallstudien bidrog med är den om hur stor roll personlig kontakt spelar för 

att väcka engagemang och involvera människor i en förändring. De kommunikationsmetoder 

som gick att tillämpa på fabriksgolvet var få och den metod som hade avsevärt bäst inverkan på 

SMED-studien och förändringsarbetet var de personliga samtal som hölls kontinuerligt, så gott 

som dagligen, under projektets gång. Utöver den personliga kontakten bestod 

kommunikationsmetoderna i att hålla presentationer för att informera och få feedback samt lägga 

ut skriftlig information vid linjen där även möjlighet att ge feedback gavs. Av dessa två metoder 

var den förstnämnda ett bra sätt att effektivt informera tjänstemännen om studiens utveckling 

men kunde inte innefatta operatörerna i lika stor utsträckning. Den sistnämnda metoden 

fungerade sämre och utnyttjades inte av någon. Det faktum att en SMED-studie vanligen 

innefattar relativt få kommunikationskanaler leder till att den personliga kontakten blir mycket 

viktig, något som får en inverkan på några av de aktiviteter som utgör SMED3F-modellen. 

Fallstudien genomfördes i en relativt liten organisation med totalt 16 operatörer och sju 

tjänstemän vilket underlättade den personliga kontakten avsevärt. I större organisationer är det 

troligt att denna kontakt blir svår att upprätthålla, något som kan påverka modellens bidrag till 

SMED i dessa fall. Som nämns under aktiviteten knyt kontakter i stycke 7.1 blir behovet av att 

planera dessa kontakter större ju större organisationen är och slutligen kommer troligtvis en 
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avvägning krävas mellan hur mycket resurser som kan läggas på kommunikation och hur stor 

nyttan av att involvera samtliga är. 

8.2 Modellens bidrag 
Som nämns i stycke 1.3 är förhoppningen att SMED3F-modellen ska fungera som ett stöd för 

den som leder en SMED-studie. Huruvida detta uppfylls genom den modell som presenteras i 

figur 34 utvärderas troligtvis bäst genom att utföra fler SMED-studier där modellen används. Det 

går emellertid att diskutera modellens praktiska och teoretiska bidrag och vilka konsekvenser 

dessa får för framtida SMED-studier. Genom att sammanställa teorier från förändringsledning 

med befintliga teorier om implementering av lean, och i viss mån SMED, och anpassa dessa till 

de specifika förutsättningar som en SMED-studie innebär, togs ett förändringsperspektiv fram 

för att komplettera SMED-metoden. Ur fallstudien kunde sedan ytterligare anpassningar av 

modellens aktiviteter göras för att de i så stor utsträckning som möjligt ska kunna underlätta 

genomförandet av en verklig SMED-studie.  

Shingo (1985) som har utvecklat SMED-metoden saknar ett förändringsperspektiv i sin metod, 

vilket också är anledningen till att denna studie har genomförts. Han nämner endast kort att 

ledarskap blir avgörande när det kommer till mjuka förändringsaspekter. Denna teori utvecklas i 

SMED3F-modellen för att tydliggöra hur förändringsledning kan tillämpas i olika SMED-

studier, beroende på om de utgörs av mjuka eller tekniska lösningar. SMED3F-modellen berör 

även många aspekter som befintliga teorier inom implementering av lean lyfter fram. I enighet 

med Riis et al. (2008), Dombrowski et al. (2012) och Strickland (1996) tydliggör SMED3F-

modellen vikten av att involvera operatörerna i arbetet för att ta till vara på den kunskap de 

besitter. Att involvera operatörerna bidrar emellertid inte bara till att bättre lösningar kan tas 

fram utan även till att engagemang och motivation väcks hos de anställda vilket gör det enklare 

att driva igenom förändring i enighet med Lewin (1947 se Burnes, 2004b) och Waddell och 

Sohal (1998). Även vikten av strukturerad information och kommunikation, som Dombrowski et 

al. (2012) lyfter fram, är något som SMED3F-modellen behandlar. I synnerhet i stora 

organisationer, men även mindre, är det viktigt att strukturera och planera den kommunikation 

och kontakt som hålls med de anställda för att säkerställa att alla kan involveras i förändringen.  

Att tillämpa en strukturerad modell som SMED3F-modellen och så kallad planerad förändring är 

inte självklart problemfritt. I kapitel 4 motiveras planerad förändring som lämpligast 

angreppssätt för förändring i kombination med SMED-metoden. Detta eftersom en SMED-studie 

innefattar förutsättningar som bedöms som lämpliga för planerad förändring då metoden är 

strukturerad i fyra sekventiella steg. Förhoppningen är att SMED3F-modellen ska kunna 

underlätta genomförandet av SMED och utgöra ett stöd för den som leder en SMED-studie. Det 

är emellertid viktigt att uppmärksamma de begränsningar som en modell för planerad förändring 

kan innebära och vilka konsekvenser de kan få i en SMED-studie. Eftersom SMED3F-modellen 

tydligt anger vilka aktiviteter som bör genomföras i de olika faserna av studien parallellt med de 

fyra SMED-stegen och även hur dessa aktiviteter kan genomföras kan en plan med fördel läggas 
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upp med tidsangivelser för de olika faserna och stegen. Här är det viktigt att vara medveten om 

de svårigheter som kan uppstå i en SMED-studie med att planera in alltför explicita tidsramar. 

Kartläggningen av omställningsaktiviteter kräver närvaro under flertalet omställningar och i 

organisationer som planerar omställningarna efter producerad volym, det vill säga omställningen 

sker när en viss volym har producerats och inte vid ett visst klockslag, kan det vara svårt att 

räkna med att hinna se alla omställningar inom en viss tidsram. Detta innebär att visst mått av 

flexibilitet måste finnas när SMED3F-modellen används gällande tidsramar och i vilken ordning 

aktiviteterna genomförs.  
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9 Slutsatser och reflektioner 
I detta kapitel presenteras rapportens slutsatser. Det ges även reflektioner om studiens bidrag i 

ett större sammanhang, SMED3F-modellens överförbarhet samt förslag till framtida forskning. 

9.1 Slutsatser 
Denna studie inleddes med en litteraturstudie på två fronter, SMED och förändringsledning, för 

att undersöka hur teorier från förändringsledning kan användas vid genomförandet av 

ställtidsreduceringsprojekt, explicit SMED-studier. Detta resulterade i en teoretisk SMED3F-

modell som kompletterar SMED genom att addera ett förändringsperspektiv. Denna modell 

användes sedan under en SMED-studie på valt studieobjekt. För att utvärdera den teoretiska 

modellen hölls intervjuer inför och efter SMED-studien vilket tillsammans med författarnas egna 

observationer och reflektioner ledde till en reviderad SMED3F-modell. Modellen ska 

förhoppningsvis kunna fungera som ett stöd för den eller de som driver en SMED-studie och 

underlätta själva genomförandet av SMED. I problembeskrivningen i stycke 1.2 lyfts tre frågor 

fram som studien ämnar besvara. Dessa frågor besvaras nedan: 

Hur kan ett förändringsperspektiv på en SMED-studie formuleras?  

Hur ett förändringsperspektiv på en SMED-studie kan formuleras analyseras i kapitel 4 och 

sammanfattas här kort. Det är känt varför en SMED-studie utförs - för att reducera ställtiderna 

och få en mer konkurrenskraftig produktion - och vad som ska förändras - omställningsarbetet 

på utsedd produktionslinje - men däremot är det inte klart hur denna förändring ska ske. Det är 

därmed förändringsprocessen och inte förändringskontexten eller förändringsinnehållet som är 

intressant ur ett förändringsperspektiv med avseende på SMED. Inom förändringsprocessen är 

planerad förändring och ett teleologiskt angreppssätt bäst lämpat eftersom SMED är en normativ 

modell som utgörs av fyra sekventiella steg. Ett förändringsperspektiv på SMED formuleras i 

studien med de tre faserna förberedande, förändring och förankring som kompletterar de fyra 

stegen i SMED-metoden, se figur 35. 

 

 

Figur 35: Förändringsledning i tre faser som kompletterar de fyra stegen i SMED. 

Vilka aktiviteter inom förändringsledning kan underlätta genomförandet av en SMED-studie?  

Vilka aktiviteter inom förändringsledning som kan underlätta genomförandet av en SMED-studie 

analyseras i kapitel 7. Resultatet, som även presenteras som en del av förändringsperspektivet i 

den reviderade SMED3F-modellen i kapitel 8, framställs i figur 36.  

Förberedande Förändring Förankring 

Steg 0 Steg 1 Steg 2 Steg 3 
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Figur 36: Aktiviteter inom förändringsledning som kan underlätta genomförandet av en SMED-studie. 

Hur bör dessa aktiviteter inom förändringsledning genomföras för att förbättra resultatet av 

SMED? 

Hur dessa aktiviteter inom förändringsledning bör genomföras för att förbättra resultatet av 

SMED analyseras kapitel 7 och presenteras som det färdigställda förändringsperspektivet i den 

reviderade SMED3F-modellen i kapitel 8. Resultatet presenteras även i figur 37. 

 

Figur 37: Förändringsperspektivet i SMED3F-modellen innehållandes aktiviteter för de tre faserna. 
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•Skapa miljö för fortsatta 
förändringar 

•Håll regelbunda förbättringsmöten 

•Lämna över ansvaret för att 
förbättringsförslagen sprids 

•Gör ändringarna till standarder 

•Säkerställ att gruppledaren  är insatt 
i alla  förbättringsförslag och beredd 
att kommunicera ut dessa 
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9.2 Diskussion  
Shingos (1985) genomgång av SMED-metoden är pedagogisk gällande de tekniska delarna som 

ska utföras och det finns många framgångsrika exempel som visar på att SMED verkligen 

fungerar. Det frågetecken som uppstod hos författarna var emellertid hur själva 

implementeringen av SMED skulle gå till. Teorier om SMED-implementering hittades till viss 

del men de var generella och inte direkt kopplade till de fyra stegen som finns i SMED. Eftersom 

SMED kan ses som en metod för företag att bli mer lean undersöktes även om teorier om lean-

implementering kunde användas vid implementeringen av SMED. De teorier som hittades om 

lean-implementering var relevanta men precis som teorierna om SMED-implementering 

generella. Den reviderade SMED3F-modellen som tagits fram i denna studie är en konkret 

modell som beskriver vad som kan göras i varje steg i SMED för att underlätta genomförandet 

och implementeringen av SMED.  

Utifrån fallstudien och utvärderingen av SMED3F-modellen är det tydligt att tillägget av ett 

förändringsperspektiv vid genomförandet av en annars teknisk process är något som underlättar 

implementering och även ökar motivationen bland personalen. Detta blev särskilt tydligt vid 

införandet av mjuka lösningar. Då lean än mer än SMED handlar om att ändra människors 

beteenden och rutiner, så kallade mjuka förändringar, är det därför troligt att även 

implementeringen av lean skulle underlättas av ett förändringsperspektiv. Denna studie bekräftar 

därmed de teorier som finns angående implementeringen av lean och SMED; att det behövs ett 

förändringsperspektiv (Riis et al., 2008; Sahoo et al., 2008; Van Goubergen & Van Landeghem, 

2001; Åhlström, 1997 m.fl.). Enligt Berggren (1993) kan lean uppfattas som något negativt - 

lean = mean - och genom att lägga till ett förändringsperspektiv vid införandet av lean kan 

eventuella oroligheter uppfattas och adresseras i tid. Detta väcker frågan om huruvida det är 

möjligt att ta fram ett konkret förändringsperspektiv på lean. 

Som nämnts tidigare kan lean ses på olika abstraktionsnivåer: låg, mellan och hög (Åhlström & 

Modig, 2011). Om lean betraktas på hög- eller mellannivå, det vill säga som en filosofi eller ett 

produktionssystem, är det svårt att ta fram ett konkret förändringsperspektiv för hur lean ska 

implementeras som passar i alla de miljöer och situationer där lean används. Detta för att lean på 

dessa nivåer betraktas mer som ett övergripande mål och inte som en metod, vilket innebär att 

företag kan anpassa sitt förhållningssätt till lean och välja metoder inom lean efter behov. Det 

vore emellertid möjligt att ta fram ett tydligt förändringsperspektiv för lean om det ses som en 

metod, det vill säga på en lägre abstraktionsnivå som i större utsträckning matchar den 

abstraktionsnivå som ett användbart förändringsperspektiv ligger på. Detta är dock något som 

Åhlström och Modig (2011) avråder från. Eftersom lean i allt större utsträckning används av 

företag i spridda miljöer och sammanhang är det svårt att ta fram en modell som passar alla. En 

alltför specificerad modell för hur lean ska implementeras skulle då kunna orsaka att lean 

förkastas vilket skulle begränsa spridningen av lean. Detta är inget problem för SMED, som är 

en metod inom lean, eftersom metoden är så pass konkret och används i specifika miljöer. Detta 
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öppnar upp för att ett förändringsperspektiv eventuellt skulle kunna lämpa sig för andra metoder 

inom lean som ligger på samma abstraktionsnivå som SMED. 

9.3 Överförbarhet 
Denna SMED3F-modell bör vara applicerbar inom alla de industrier som SMED används i 

eftersom SMED är en metod utformad för ställtidsreducering inom flera olika industrier. Att 

SMED-studien i denna rapport utfördes vid en livsmedelslinje påverkade inte utförandet eller 

resultatet. Då SMED syftar till att reducera ställtider inom industrier bör modellen kunna 

användas vid alla tillfällen då SMED utförs. 

Denna SMED-studie genomfördes på en relativt liten produktionslinje varför det är svårt att dra 

slutsatser till större SMED-studier som innefattar fler människor. Att ha personlig kontakt med 

all berörd personal, som SMED3F-modellen till stor del bygger på, skulle eventuellt inte vara 

möjligt för en linje i en större organisation. Modellen skulle därför kunna ligga kvar som en 

grund men vissa av aktiviteterna kan behöva modifieras.  

SMED3F-modellen tar hänsyn till både mjuka och tekniska förändringar vilket gör att den kan 

anpassas ifall endast en av dessa två lösningskategorier skulle behövas.  

För att kunna säga att SMED3F-modellen är normativ bör fler studier utföras. 

9.4 Vidare forskning 
Då förankringsfasen i denna studie inte hann utvärderas i sin helhet är de aktiviteter som finns i 

denna fas mestadels teoribaserade även om vissa konkreta punkter utifrån empirin har lagts till 

baserat på de hittills upplevda lärdomarna. En studie som utvärderar förankringsfasen skulle 

därför behövas för att utvärdera modellen i sin helhet och styrka dess validitet. 

För att ytterligare revidera och förbättra SMED3F-modellen bör fler studier utföras där den 

reviderade SMED3F-modellen i kapitel 8 används. Det skulle även vara intressant att utföra 

studier hos studieobjekt i varierande storlek för att se vilka konsekvenser detta får för modellen 

och dess aktiviteter. I denna studie var organisationen runt Jensen 1 relativt liten varför det skulle 

vara intressant att använda denna modell i en större organisation. 

Då det teoretiska förändringsperspektivet främst är baserad på Kotter och Lewin är det även 

intressant att undersöka om andra teorier inom förändringsledning skulle kunna bidra med andra 

vinklar och ytterligare förbättra SMED3F-modellen. 

Under litteraturstudien upptäcktes ett glapp i teorin gällande implementeringen av SMED och 

lean. Det finns gott om teorier som förklarar vad SMED och framförallt lean är medan teorierna 

om hur implementeringen ska gå till är bristande. Det finns generella teorier som kan användas 

till implementeringen av både lean och SMED men inga konkreta modeller som förklarar hur det 

ska gå till. I denna studie har en konkret modell tagits fram som behandlar implementeringen av 
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SMED. Ett förslag skulle kunna vara att undersöka om det är möjligt, och nödvändigt, att ta fram 

liknande modeller till andra metoder och tekniker som existerar inom begreppet lean.  

Något som upptäcktes under studien var svårigheten att få tillgång till personal, främst 

operatörerna, eftersom de inte kunde gå ifrån linjen. På grund av detta var det inte möjligt att 

samla alla operatörer för att tillsammans gå igenom förbättringsförslagen och diskutera dessa. 

Hade det varit möjligt att samla alla operatörer hade det troligtvis varit enklare att sprida 

kunskapen eftersom alla då tillsammans hade kunnat komma fram till vilka förbättringsförslag 

som var de bästa. Detta kunde ha ökat acceptansen ytterligare bland operatörerna och dessutom 

lett till bättre lösningar. Ett förslag till vidare forskning vore därför att undersöka betydelsen av 

kommunikationen skiftlagen emellan och hur man på bästa sätt sprider kunskap. Om det till 

exempel lönar sig att stanna linjen just för att denna kommunikation mellan operatörerna är så 

värdefull, både för att ta fram lösningar samt för att förankra lösningarna.  

För att utöka SMED3F-modellen är ett förslag att undersöka om modellen kan utvecklas till att 

behandla fler SMED-studier samtidigt och om det på så sätt vore möjligt att genom synergier 

maximera resultaten.   
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Bilagor: 

Bilaga A: Intervjumall – inledande intervjuer 

Namn: 

Skiftlag: 

Antal år på Jensen 1:  Antal år på Marabou: 

Vad har du fått för information om SMED-studien på Jensen 1? 

Hur tycker du att det fungerar idag med omställningarna? 

Finns det något med omställningsarbetet som kan förbättras? (i så fall hur?) 

Hur tycker du att de nuvarande rutinerna fungerar? 

Hur känner du inför nya lösningar, rutiner och arbetssätt?  

Vad har du för förväntningar på SMED-studien? 

Vilka risker ser du med SMED-studien? Hur skulle SMED-studien kunna påverka dig negativt?  

Avslutningsvis; är det någon här som du tror att vi behöver prata med? 
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Bilaga B: Intervjumall – avslutande intervjuer 
Hur upplevde du behovet av förändring vad gäller omställningarna innan SMED-studien 

påbörjades? 

Hur upplever du behovet av förändring idag? 

Hur upplever du att kontakten med oss har fungerat? 

 Vad kunde vi ha gjort bättre? 

Vad har visionen med SMED-studien varit? 

 Hur har den hjälp dig under SMED-studien? 

Har våra förbättringsförslag varit enkla att ta till sig?  

På vilka sätt har du kunnat påverka förbättringsförslagen? 

Hur hade vi kunnat göra det enklare för dig att påverka förbättringsförslagen? 

Hur tycker du att du har blivit involverad i processen att ta fram förbättringsförslag? 

Hur upplever du att kommunikationen med oss har fungerat? 

Hur hade vi kunnat förbättra kommunikationen? 

Vad tycker du om de framgångar som gjorts gällande omställningarna på Jensen 1? 

Hur hade du velat fira framgångarna? 

Hur ställer du dig till fortsatt förbättringsarbete på Jensen 1? 

Vilka av våra förbättringsförslag kommer du att följa? 
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Bilaga C: Linjelayout över Jensen 1 
 

 

  
Ingrediens-

system 

Mixer 

Ny massa 
ÅV 

massa 

Gjutare 

Kylsystem/ 

anlägget 

Utkastning 

Buffert 

Flowpack 

Förpackning i 

SKU av Robot 

SKU-

tillverkning 

Våg med 

viktkontroll 

Märkning + 

lock 

Hinkar 

Palltorg 

Våg 

Tempererare 

ÅV = Återgångsvara 

Massa = Mjölkchoklad 

eller mörk massa 

 

 
Processidan 

Packsidan 

JENSEN 1 

Kontrollbana Lådor 

Volymjustering 
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Bilaga D: Tolkning av intervjusvar från inledande intervjuer med tjänstemän 
Namn: Endast för att senare kunna gå tillbaka och veta vem som har sagt vad 

Antal år på Jensen 1: För att få en uppfattning om personens erfarenheter  

Antal år på Marabou: För att få en uppfattning om personens erfarenheter 

Vad har du fått för information om SMED-studien på Jensen 1? 

För att få en uppfattning om vilken information som hade förmedlats från andra innan SMED-

studien påbörjades. 

Hur tycker du att det fungerar idag med omställningarna? 

Denna fråga är direkt kopplad till ”Omställningarna fungerar dåligt idag” som är en kraft för 

förändring.  

De som ansåg att det fungerar dåligt idag är en del av denna kraft. Hade någon svarat att 

omställningsarbetet fungerade bra så hade de varit en del i en kraft mot förändring eftersom de 

då var nöjda med nuläget. Ingen ansåg dock att omställningarna fungerade bra i dagsläget. 

Finns det något med omställningsarbetet som kan förbättras? (i så fall hur?) 

Denna fråga är kopplad till ”Engagemang” som är en kraft för förändring.  

Beroende på hur de svarat så har tjänstemännen ansetts ha engagemang, eftersom de då har tagit 

sig tid att tänka igenom hur omställningsarbetet kan förbättras, och är en del av denna kraft. 

Här gjordes en subjektiv tolkning av engagemanget hos tjänstemännen. Har tjänstmännen 

kommit med förbättringsförslag indikerar det engagemang. Har de inte kommit med några 

förbättringsförslag men ändå ansetts ha engagemang, genom andra samtal/observationer, så har 

det ändå tolkats som att de har engagemang. 

Har de inte kommit med några förbättringsförslag och inte heller ansetts som engagerade genom 

andra intervjuer eller observationer så har de inte tolkats som någon kraft, varken för eller emot. 

Att inte komma med några förslag betyder inte att man kommer verka mot förändring. 

Hur tycker du att de nuvarande rutinerna fungerar? 

Denna fråga är direkt kopplad till ”Det behövs nya rutiner” som är en kraft för förändring.  

De som anser att det behövs nya rutiner är en del av denna kraft. Hade någon svarat att de 

nuvarande rutinerna fungerade bra så hade de varit en del av en kraft mot förändring eftersom de 

då var nöjda med nuläget. 

Hur känner du inför nya lösningar, rutiner och arbetssätt?  
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Denna fråga är kopplad till ”Positiv till förändring” som är en kraft för förändring. 

De som är positiva till nya lösningar, rutiner och arbetssätt har tolkats som positiva till 

förändring och är en del av denna kraft.  

De som har svarat neutralt har tolkats som ingen kraft. Hade någon uttryckt motstånd mot nya 

lösningar, rutiner eller arbetssätt så hade de varit en del i en kraft mot förändring eftersom de då 

skulle vara emot införandet av nya lösningar etc. 

Vad har du för förväntningar på SMED-studien? 

Denna fråga är direkt kopplad till ”Förväntningar på SMED-studien finns” som är en kraft för 

förändring. 

De som har svarat att de har förväntningar, oavsett grad, är en del av denna kraft. Hade någon 

svarat neutralt så hade de inte tolkats som någon kraft mot förändring eftersom inga 

förväntningar inte nödvändigtvis innebär ett motstånd. Hade någon explicit svarat att de inte tror 

att SMED-studien kommer att leda till några förbättringar så hade det dock tolkats som ett 

motstånd eftersom de då är nöjda med nuläget och inte vill ha en förändring. 

Vilka risker ser du med SMED-studien? Hur skulle SMED-studien kunna påverka dig 

negativt? 

Denna fråga är kopplad till ”Oro för implementering och förankring”, ”Oro för skev helhetsbild” 

samt ”Oro för livsmedelssäkerhet” som alla är krafter mot förändring. Har de svarat att de ser 

någon risk med SMED-studien så är de en del av dessa krafter. 

Har de svarat att de inte ser några risker eller inte tror att SMED-studien kan påverka negativt så 

har de tolkats som ingen kraft. 

Avslutningsvis; är det någon här som du tror att vi behöver prata med? 

Fråga för att säkerställa att ingen person förbisågs.  
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Bilaga E: Tolkning av intervjusvar från inledande intervjuer av operatörer 
Namn: Endast för att senare kunna gå tillbaka och veta vem som har sagt vad 

Skiftlag: Endast för att senare kunna gå tillbaka och veta vem som har sagt vad 

Antal år på Jensen 1: För att få en uppfattning om personens erfarenheter  

Antal år på Marabou: För att få en uppfattning om personens erfarenheter 

Vad har du fått för information om SMED-studien på Jensen 1? 

För att få en uppfattning om vilken information som hade förmedlats från andra innan SMED-

studien påbörjades. 

Hur tycker du att det fungerar idag med omställningarna? 

Denna fråga är direkt kopplad till ”Omställningarna fungerar dåligt/bra idag” som är en kraft 

för respektive mot förändring.  

De som ansåg att det fungerar dåligt idag är en del av kraften för förändring medan de som ansåg 

att det fungerar bra idag är en del av kraften mot förändring. Vissa operatörer gjorde skillnad på 

pack- och processidan medan andra svarade för hela linjen. Detta gjorde att en operatör kunde 

svara att packsidan fungerade bra medan processidan fungerade mindre bra. Summan av dessa 

två krafter överstiger därmed antalet operatörer.  

Finns det något med omställningsarbetet som kan förbättras? (i så fall hur?) 

Denna fråga är kopplad till ”Engagemang” som är en kraft för förändring. Beroende på hur de 

svarat så har operatörerna ansetts ha engagemang, eftersom de då har tagit sig tid att tänka 

igenom hur omställningsarbetet kan förbättras, och är en del av denna kraft. 

Har de kommit med förbättringsförslag har de ansetts ha engagemang och är en del av denna 

kraft. 

De som inte kom med några förslag har inte tolkats som någon kraft, varken för eller emot. Att 

inte komma med några förslag betyder inte att man kommer verka mot förändring. 

De som under andra samtal kommit med förbättringsförslag men inte vid intervjutillfället 

tolkades även de att ha engagemang.  

Hur tycker du att de nuvarande rutinerna fungerar? 

Denna fråga är direkt kopplad till ”Det behövs/det behövs inte nya rutiner” som är en kraft för 

respektive mot förändring.  
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De som anser att det behövs nya rutiner är en kraft för förändring eftersom de vill ha en 

förändring. 

De som inte anser att det behövs nya rutiner är en kraft mot förändring eftersom de är nöjda med 

nuläget.  

De som inte vet eller är neutrala är ingen kraft. 

Hur känner du inför nya lösningar, rutiner och arbetssätt?  

Denna fråga är kopplad till ”Positiv till förändring” som är en kraft för förändring. 

De som är positiva till nya lösningar, rutiner och arbetssätt har tolkats som positiva till 

förändring och är en del av denna kraft.  

De som har svarat neutralt har tolkats som ingen kraft. Hade någon uttryckt motstånd emot nya 

lösningar, rutiner eller arbetssätt så hade de varit en del av en kraft mot förändring efter de då 

skulle vara emot införandet av nya lösningar etc. 

Vad har du för förväntningar på SMED-studien? 

Denna fråga är direkt kopplad till ”Förväntningar på SMED-studien finns” samt ”Tror inte att 

SMED ledar någonvart” som är en kraft för respektive mot förändring. 

De som har svarat att de har förväntningar, oavsett grad, är en del av kraften för förändring. De 

som har svarat neutralt har tolkats som ingen kraft mot förändring eftersom inga förväntningar 

inte nödvändigtvis innebär ett motstånd. De som explicit svarat att de inte tror att SMED-studien 

kommer att leda till några förbättringar har tolkats som ett motstånd eftersom de då är nöjda med 

nuläget och inte vill ha en förändring. 

Vilka risker ser du med SMED-studien? Hur skulle SMED-studien kunna påverka dig 

negativt? 

Denna fråga är kopplad till ”Oro för dåliga lösningar” samt ”Oro att det blir mer omständligt” 

som båda är krafter mot förändring. Har de svarat att de ser någon risk med SMED-studien så är 

de en del av dessa krafter. 

Har de svarat att de inte ser några risker eller inte tror att SMED-studien kan påverka negativt så 

har de tolkats som ingen kraft. 

Avslutningsvis; är det någon här som du tror att vi behöver prata med? 

Fråga för att säkerställa att ingen person förbisågs.  
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