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Sammanfattning 
Under senare år har Lean implementerats i en rad olika företag med fokusområden som skiljer 

sig från de förhållanden som utmärker tillverkningen. Denna överföring har bidragit till 

varierande resultat då företagen alltför ofta fokuserar på Toyotas metoder och inte målet med 

Lean. För att Lean skall kunna tas in inom andra områden måste en definition göras på en 

generell nivå som tar hänsyn till Lean som helhetssystem. En av de viktigaste principerna inom 

Lean och grunden till allt förbättringsarbete är standardiserat arbetssätt. Inom produktutveckling 

är konstruktörerna negativt inställda till ett standardiserat arbetssätt eftersom de anser att 

principen är tillverkningsspecifik och är därför inte tillämpbar för kunskapsprocesser som 

inkluderar icke- repetitivt och kreativt arbete.  

Inom ramen för detta examensarbete har litteratur studerats för att finna stöd för att ett 

standardiserat arbetssätt är tillämpbart för produktutveckling och andra områden som innefattar 

kunskapsprocesser. Examensarbetet presenterar Toyotas standardisering inom produktutveckling 

och produktion för att konstatera att det standardiserade arbetssättet stödjer samma filosofi även 

om tillämpningen sker på olika abstraktionsnivåer. Litteraturen visar även att Toyotas 

standardiserade arbetssätt inte grundar sig på ett likartat arbete utan genomsyras av Lean 

filosofin och dess ingående värderingar och principer. 

Detta examensarbete ämnar identifiera problemområden och dess grundorsak på 

prototypverkstad UTPW, på Scania, samt ge förslag på åtgärder som kan vidtas för att 

verksamheten skall förbättras. Tillvägagångssättet har följt en form av aktionsforskning eftersom 

verkstaden ständigt förbättrar verksamheten. De resultat som erhållits under arbetets gång har 

därför presenterats under tre tillfällen för att bidra till dessa förbättringar. Den använda 

metodiken för att uppnå examensarbetets syfte grundar sig på både på vetenskaplig teori och 

Lean teori.   

 

Prototypverkstaden fungerar utmärkt, men präglas i vissa avseenden av avvikelser, långa 

leveranser samt komplexa informations- och produktflöden. Majoriteten av de identifierade 

avvikelserna på mekaniska bearbetningen grundar sig i en bristfällig kommunikation mellan 

kund och verkstad. Friformsframställningen har en hög arbetsbelastning och har därför svårt att 

hinna med arbetet. Friformframställningen arbetar standardiserat, dock måste slöserier 

minimeras och takttiden undersökas mer ingående för att arbetsbelastningen skall minskas. 

Mekaniska bearbetningen måste som första steg stabilisera tillverkningen genom att införa en 

standardisering på en hög abstraktionsnivå för att eliminera de största avvikelserna och 

problemen.   
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Abstract 
In recent years, Lean has been implemented in a variety of companies with focus areas that differ 

from the conditions that characterizes manufacturing. This transfer has contributed to fairly 

superficial results because companies almost exclusively focus on Toyotas methodology and not 

on the goal of Lean. The effort of transforming Lean from manufacturing to any organization 

requires a definition on a general level and a view of Lean as a system. One of the core 

principles of Lean and the foundation of continuous improvements is standardized work. In 

product development there is a negative view on standardized work, where the engineers state 

that the principle is not applicable for knowledge processes that include non-repetitive and 

creative work.  

In the framework of this master thesis literature has been studied to find support that 

standardized work is applicable for product development and areas that include knowledge 

processes. Standardized work within product development and manufacturing at Toyota will be 

presented in this master thesis to emphasize that this principle supports the philosophy even if 

the application is made on different levels. Standardized work at Toyota is not based on similar 

work; it is rather saturated by Lean philosophy and associated values and principles.  

This thesis aims to identify problems and its root causes at the prototype workshop UTPW, at 

Scania, and conclude what measures that can be established for improvement. The thesis is based 

on methodology with close relations to action research because the workshop is continuously 

improving. The results obtained during the work have therefore been presented during three 

occasions to contribute to these improvements. The methodology used for achieving the purpose 

of this thesis is based on both scientific theory and Lean theory.    

The manufacturing process at mechanical workshop works great, but is characterized in some 

aspects of abnormalities, long deliveries and complex information- and product flows. The 

majority of the identified abnormalities in the mechanical processing are based on a flawed 

communication between customer and workshop. The additive manufacturing has a high 

workload and has therefore difficulties to keep up with the work. The additive manufacturing is 

working standardized but needs to eliminate waste in the process and further investigated the takt 

time in order to reduce the workload. The mechanical processing must primarily stabilize 

manufacturing through standardization at a high level to eliminate the identified abnormalities 

and problem areas.         
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1 INTRODUKTION 

Detta kapitel beskriver bakgrund, problemformulering, syfte, avgränsning och frågeställningar 

för det utförda examensarbetet. 

1.1  Bakgrund 
Toyota Production System (TPS) och Henry Fords massproduktionssystem ses som 1900-talets 

stora evolutioner inom produktionsindustrin. De japanska företagens framgångar under 1980-

talet, i synnerhet Toyotas, ledde till ett globalt intresse för den japanska produktionstekniken och 

arbetsorganisationen (Sandkull & Johansson, 2000). År 1988, i artikeln Triumph of the Lean 

Production System introducerades begreppet Lean Production för första gången och gav upphov 

till en eskalering av intresset för TPS. Detta intresse mynnade ut i ett internationellt 

forskningsprojekt som dokumenterade och analyserade Toyotas produktionsmodell. Resultatet 

blev en egen variant av TPS; Lean Production som fick sitt stora genombrott i bästsäljande 

boken The machine that changed the world (Modig & Åhlström, 2011). 

 

Lean produktion strävar efter att eliminera alla faktorer som inte är värdehöjande för kunden för 

att uppnå en resurssnål produktion (Liker, 2009). De företag som använder sig av Lean inom 

tillverkning har nått en insikt om att en tillämpning måste ske uppströms inom företaget för att 

det totala slöseriet skall reduceras. Företagen inom fordonsindustrin har insett att en överföring 

av Lean konceptet från produktionen till andra företagsskikt är nödvändig för att ligga i framkant 

på fordonsmarknaden (Morgan & Liker, 2006).   

 

Scania inledde ett samarbete med Toyota under tidigt 1990-tal och utvecklade ett eget 

produktionssystem som går under benämningen Scania Production System (SPS) med influenser 

från Lean. Scania frambringade primärt ett system inom produktionen men under senare år har 

en överföring av den egna modellen skett till samtliga företagsskikt och områden. Inom 

Forskning och Utveckling (R&D) finns utpräglade mål för effektivisering samt kvalitetssäkring 

och en möjlighet i detta förbättringsarbete är en standardisering av arbetsprocesserna (Office S. , 

2007).  

 

En viktig del i produktutvecklingen på R&D är Mekaniska verkstaden, en prototypverkstad som 

tillverkar enstycksartiklar till förprototyper. Den Mekaniska verkstaden inkluderar avdelningarna 

ordermottagning, beredning, svetsning, sågning, fräsning, svarvning och friformsframställning 

(FFF). I ett examensarbete utfört av Malmgren & Ilia (2011) undersöktes hur ett standardiserat 

arbetssätt kan tillämpas på kunskapsprocesser som en del i förbättringsarbetet på 

prototypverkstaden. Det finns ett önskemål från ledningen att fortsätta inom detta område och 

undersöka hur ett standardiserat arbetssätt kan få upp avvikelser och effektivisera flödet. 

1.2 Problemformulering  
Prototypverkstadens innehar komplexa informations- och produktflöden mellan de olika 

avdelningarna. Ordermottagningen planerar in en tillverkningsoperation per vecka vilket ger 

upphov till långa leveranstider och en låg flödeseffektivitet. Dokumentationen och uppföljningen 

av avvikelser är dessutom bristfällig vilket inverkar negativt på verkstadens förbättringsarbete. 

Personalen har svårt att se verkstaden som en helhet där samtliga steg i processen påverkas av 

avvikelser. En del av de avvikelser som uppkommer i arbetsprocessen är bristfälligt underlag i 

form utav ritningar, beställningar och på förhand överenskommet arbete. De 

produktbeställningar som görs är i ett tidigt utvecklingsstadium och kräver en nära kundkontakt 
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för att produkten skall kunna tillverkas. Ett annat problemområde är FFF-modelleringens höga 

arbetsbelastning.     

1.3 Syfte 

Denna rapport syftar till att undersöka och föreslå hur standardiserat arbetssätt kan förbättra 

informations- och produktflödet i prototypverkstaden. Hur förberedelser och planering inför ett 

arbete kan standardiseras, så att flödet inom processen effektiviseras och avvikelserna reduceras. 

Examensarbetet syftar dessutom till att undersöka hur Lean teori kan appliceras för att förbättra 

flödeseffektiviteten i prototypverkstaden.   

1.4 Avgränsning 
Mekaniska verkstaden har många olika tillverkningsprocesser och därav måste en begränsning 

ske för att det definierade syftet skall uppnås. Alla processer kommer inte att undersökas på 

detaljnivå utan fokus kommer att ligga på att undersöka de avvikelser som noterats under utförda 

observationer, intervjuer och datainsamlingar. Konstruktionsavdelningens arbetsprocesser 

exkluderas från detta examensarbete då de ligger utanför prototypverkstadens ansvar. 

Information som är till nytta för effektivisering av prototypverkstaden kommer därför insamlas.  

1.5 Frågeställningar 
Problemformulering, syfte och avgränsning kan konkretiseras med följande frågeställningar som 

examensarbetet ämnar besvara: 

 Identifiering av grundorsaken till avvikelserna och vilka andra problemområden som 

Mekaniska verkstaden ställs inför?  

 Hur ett standardiserat arbetssätt från prototypverkstaden mot konstruktionsavdelningarna 

skulle kunna minska otydligheten i arbetsunderlaget för Mekaniska verkstaden?  

 Vilka andra åtgärder kan vidtas för att få fram bättre underlag?  

 Hur ett standardiserat arbetssätt kan bidra till ett bättre produkt- och informationsflöde 

under hela prototypverkstadens arbetsprocess?  

 Undersökning av om avvikelserna i arbetet följs upp och lärdomen återförs i framtida 

arbeten?  
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2 FÖRETAGSBESKRIVNING 

Detta kapitel beskriver företaget och den avdelning där fallstudien genomfördes i ramen för 

detta examensarbete. 

2.1 Scania CV AB 
Scania grundades år 1891 och är idag en av världens ledande tillverkare av lastbilar för tunga 

applikationer, bussar och industri- samt marinmotorer. Verksamheten innefattar även produkter 

och tjänster inom service och finansiering. Den största delen av verksamheten är förlagd i 

Södertälje men tillverkningen sker även i andra delar av Europa och Sydamerika. Forskning och 

utveckling är koncentrerad till Södertälje, Sverige (Scania, 2011). Figur 1 visar Scanias tekniska 

centrum i Södertälje.  

 

Figur 1. Scania tekniskt centrum Södertälje, Sverige (Boman). 

2.1.1 Mekaniska verkstaden 

Mekaniska verkstaden tillverkar förprototyper och ingår i provningen på Forskning och 

utveckling. Verkstaden har ett uttalat mål att uppnå flexibilitet men samtidigt upprätthålla snabba 

leveranser för att tillgodose kundens behov.  Till skillnad från en extern tillverkare accepteras 

ospecificerat underlag, exempelvis skisser och verbal information. Tillverkningen på 

prototypverkstaden kan delas in i två huvudsakliga områden; mekanisk bearbetning och 

friformsframställning.  

2.1.1.1 Mekanisk bearbetning 

Mekaniska bearbetningen består av avdelningarna såg, vattenskärning, svarv, fräs och svetsning. 

Svarvning och fräsning sker i manuella och NC-styrda maskiner beroende på kundbeställningen. 

För borrning och planslipning används mindre universalmaskiner. Svetsavdelningen utför 

förutom svetsningen även plåtformning. Skärning i plåt sker antigen med gas- eller 

vattenskärning.  

2.1.1.2 Friformsframställning 

Friformsframställningen innehar en liten och en stor maskin som använder sig av en teknik som 

går under benämningen selektiv laser sintring (SLS). Denna teknik bygger på att ett finkornigt 

pulver matas ut på en plattform som sedan sintras och fogas ihop av en laserstråle. FFF-

modellerna tas fram utifrån underlag från CAD-programmet Catia och används för olika typer av 

provning.    
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

Referensramen är en sammanfattning av tillgänglig kunskap och resultat från forskning som 

tidigare har utförts inom examensarbetets område. Detta kapitel presenterar den teoretiska 

referensramen som utgör utgångspunkten för detta examensarbete.  

3.1 Historik  
Redan under 1800-talet insåg tillverkningsindustrin att standardisering är ett nödvändigt medel 

för effektivisering. Avsaknaden av tekniska standarder under denna tid resulterade i att 

produkterna tillverkades med varierande mått. En standardisering av måttsatserna, 

ritningssystemen och tillverkningsverktygen var en nödvändighet för att möjliggöra ett första 

steg mot rationalisering och massproduktion inom tillverkningsindustrin. Införandet av tekniska 

standarder möjliggjorde inte endast en framställning av komponenter som låg inom 

toleransgränserna utan även standardiserade komponenter, en aspekt som senare visade sig vara 

central för Fords monteringslina (Sandkull & Johansson, 2000).   

 

Första steget mot ett standardiserat arbetssätt togs i början av 1900-talet då Frederick Winslow 

Taylor presenterade ett synsätt på tillverkningen i två korta skrifter; Shop Management och 

Principles of Scientific Management. Detta synsätt kan sammanfattas med två grundpelare; det 

finns ett bästa sätt att utföra ett arbete och rätt man på rätt plats. Taylor menade att de 

mänskliga resurserna slösades bort i arbetsprocessen och att en effektivisering kan ske endast om 

företagsledningen fastställer ett optimalt arbetssätt, The one best way for working. Centralt för 

den första grundpelaren; det finns ett bättre sätt att utföra ett arbete inkluderade ett tankesätt om 

att arbetaren och dennes uppgifter skulle åtskiljas, så att arbetet blev objektivt för att möjliggöra 

en standardisering. Den andra grundpelaren; rätt man på rätt plats innefattade ett synsätt om att 

människan inte lämpar sig för alla arbetsprocesser utan att en selektering bör ske beroende på 

arbetsuppgift. Industrins snabba tillväxt under denna period medförde en större efterfrågan på 

arbetskraft dock var det svårt att hitta kvalificerade arbetare. Den tillgängliga arbetskraften 

bestod oftast av invandrare utan någon som helst industriell vana, vilka krävde ständig 

övervakning, order och kontroll. För att effektivisera produktionen och denna externa form av 

kontroll över arbetarna så användes bland annat Taylors system. Dessa metoder och idéer ansågs 

strida mot de mänskliga rättigheterna och resulterade i att Taylor blev ställd inför senatsförhör. 

Taylorismen slog dock igenom trots den massiva kritiken från flera olika håll (Sandkull & 

Johansson, 2000).   

 

Det stora genombrottet för massproducerade och standardiserade varor skedde på Fords 

motorfabrik i Highland Parks, Detroit. Henry Ford, grundaren till Ford Motor Company, hade 

som mål att tillverka en bil som var så pass billig att till och med de anställda skulle ha råd att 

köpa den. Motorfabriken i Highland Parks frångick den traditionella tillverkningen med 

individuellt arbete vid stationära arbetsbänkar och krav på yrkeskunskaper genom ett införande 

av det balanserade löpande bandet. Det balanserade löpande bandet innefattade arbetsmoment 

som krävde ungefär lika stor tidsåtgång och möjliggjorde en bättre kontroll och planering av 

tillverkningen. Denna produktionsprincip ställde inte endast krav på den egna tillverkningen utan 

också på leverantörer som fick anpassa sin tillverkning till Ford. Hela produktförädlingen som 

dessutom innefattade underleverantörer integrerades till ett masstillverkningssystem som brukar 

gå under benämningen Fordism, en avancerad form av Scientific Management. 

Masstillverkningen byggde på tre olika principer; planerade, regelbundna och kontinuerliga 

produktförflyttningar, analys och tilldelning av arbetsuppgifter och arbetsmoment samt hur dessa 

skulle fördelas till arbetaren (Sandkull & Johansson, 2000).  
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År 1926, startade Sakichi Toyoda en vävstolsfabrik och grundade Toyoda Automatic Loow 

Works, grunden till dagens Toyotakoncern. Sakachi Toyoda var en mångsysslare och uppfinnare 

vars mest framgångsrika uppfinning var en automatisk vävstol som stoppade vävningen då en 

tråd gick av. Trots framgången med vävstolen insåg Sakachi Toyoda att denna teknik snart skulle 

vara föråldrad och att fordonstekniken var framtiden. År 1929, skickade Sakiachi Toyoda sin son 

till England för att sälja patenträttigheterna till den automatiska vävstolen. Sonen lyckades med 

försäljningen och förhandlade till sig ett pris på hundratusen pund från en ledande tillverkare. 

Dessa pengar användes som startkapital för att grunda Toyota Motor Corporation år 1930. 

Toyota hämtade inspiration till den egna tillverkningen av vävstolar och fordon från Ford och 

General Motors (GM) då dessa besökte under 1920- och 1930-talet. Toyota insåg att de inte kan 

mäta sig med de amerikanska biltillverkarna utan behövde anpassa massproduktionen till den 

japanska marknaden. Den japanska marknaden präglades av en ojämn efterfrågan och låga 

produktionsvolymer i jämförelse med de amerikanska biltillverkarna (Liker, 2009).  

 

Training Within Industry (TWI) skapades i USA för att stödja försvarsindustrin under andra 

världskriget. Under denna period ökade efterfrågan på krigsmaterial samtidigt som tillgången till 

kompetent arbetskraft minskade eftersom en stor andel av arbetarna tog värvning. Företag inom 

en rad olika tillverkningsområden blev tvungna att skifta fokusområde och börja tillverka 

krigsmaterial. För att sprida kunskapen mellan företag och få ut det maximala av den ovana 

arbetskraften skapades TWI, en inlärningsmetod som syftar till att instruera arbetsledare och 

personal (Graupp & Wrona, 2011).   

 

Efter andra världskriget låg Japan i ruiner, det saknades finansiella resurser för att investera i 

bilindustrin. Toyota låg efter den västerländska industrin och hade brist på mark, teknik, 

maskiner, råvaror och material (Modig & Åhlström, 2011). För att överleva behövde Toyota 

omsätta sitt kapital snabbt samtidigt som tillverkningskostnaderna hölls nere. De amerikanska 

biltillverkarna satsade på en hög resurseffektivitet med maskiner och personal som hölls 

sysselsatta för att begränsa kostnaden per tillverkad bil. Toyota blev istället tvungna att satsa på 

ett enstycksflöde för att kunna öka omsättningshastigheten för sitt kapital (Liker, 2009). TWI 

lades ner och föll i glömska i USA efter andra världskrigets slut då arbetarna återvända hem från 

kriget. För att få fart på japanska anammades TWI under den amerikanska belägringen av landet 

och anses idag vara grunden till TPS (Graupp & Wrona, 2011).     

3.2 Lean 
TPS utvecklades av Toyota och går under benämningen Lean produktion hos andra företag; 

resurssnål produktion. Toyota förbättrade det egna produktionssystemet i decennier genom 

praktisk tillämpning. Under denna period var företaget relativt litet jämfört med dagens Toyota 

koncern vilket underlättade kommunikationen för att sprida de ”bästa arbetssätten” mellan 

fabriker och leverantörer. När Toyota expanderade så var de tvungna att sprida kunskapen vidare 

och illustrerade dessa arbetssätt med hjälp av ett hus, Figur 2. Anledningen till varför det blev ett 

hus är för att det är ett strukturerat system. Huset är endast starkt om grunden, pelarna och taket 

är starka. Taket i figuren nedan symboliserar målsättningen; Bäst kvalité, Låg kostnad, Korta 

ledtider, Bäst säkerhet och Hög moral. Den vänstra pelaren; principen Just-In-Time innebär att 

material skall leveras med rätt kvalité, mängd och i rätt tidpunkt. Den högra pelaren; principen 

Jidoka går ut på att fel aldrig får fortplantas vidare och att fel skall visualiserar med hjälp av 

metodik som innefattar en kombination av automatisering och mänsklig intelligens. I mitten av 

huset finns Personal & Teamwork samt Eliminering av slöserier. Huset vilar på värderingarna; 

Balanserad produktion, Stabila och standardiserade processer, Visuell styrning och The Toyota 

Way-filosofin (Liker, 2009).  
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Figur 2. Toyotas produktionssystem hus (Liker, 2009). 

I västvärlden har Lean och TPS fått en stor genomslagskraft och tillämpas inom tillverkning, 

tjänsteorganisationer och offentlig sektor men trots detta råder det en stor förvirring kring 

begreppet och inom vilka områden en tillämpning är möjlig (Liker, 2009). Holmdahl (2010) 

skriver att det råder oenigheter om metoderna från Lean produktion kan förflyttas och tillämpas 

inom produktutveckling. Modig & Åhlström (2011) menar att Lean begreppet är inkonsekvent 

definierat på olika abstraktionsnivåer vilket försvårar helhets- och samsynen. Om Lean 

definieras på lägsta abstraktionsnivå, som en uppsättning verktyg försvåras tillämpningen inom 

områden som skiljer sig från tillverkningen. Författarna menar att definitioner på låg 

abstraktionsnivå ger upphov till ett kontextspecifikt begrepp som begränsar 

användningsområdet. Om Lean skall kunnas användas inom andra områden som skiljer sig från 

tillverkningen måste en definition göras på en hög abstraktionsnivå, det vill säga att verktyg och 

metoder används som medel för att stödja företagets värderingar och principer. Denna aspekt 

styrks av Liker (2009) som poängterar att orsaken till att många företag misslyckas med 

appliceringen är på grund av stort fokus på ligger på verktygen och inte på Lean som 

helhetssystemet. Den blåa rutan i Figur 3 illustrerar inom vilket område företag brukar fokusera 

när de försöker implementera Lean, det vill säga på metoder, verktyg och aktiviteter.  
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Figur 3. Abstraktionsnivå för Lean (Modig & Åhlström, 2011).  

3.2.1 Lean Thinking 

Womack & Jones (2003) beskriver i boken Lean Thinking fem övergripande principer som en 

verksamhet skall efterfölja för att övergå från den traditionella masstillverkningen till en 

resurssnål produktion. Dessa principer skall ligga till grund för att minska slöseriet, skapa 

värdeskapande aktiviteter och ständigt sträva efter förbättringar. De fem principerna presenteras 

nedan. 

 

Princip 1: Förstå vad som skapar kundvärde 

För att kunna eliminera slöseriet måste kunden och dennes behov förstås. Vad kunden anser vara 

av värde måste definieras för att garantera att ständiga förbättringar inte driver på utvecklingen i 

en riktning som kunden inte är villig att betala för (Womack & Jones, 2003).  

 

Princip 2: Förstå och definiera värdeflödet 

Värdeflödet inkluderar alla aktiviteter i en produktförädling, oavsett om de skapar värde eller 

inte. För att garantera att förbättringsarbetet genomförs på de aktiviteter som skapar mervärde åt 

kunden måste värdeflödet förstås och definieras. Värdeflödesanalysen, en kartläggning av 

värdeflödet kan användas för att klargöra vilka aktiviteter som skapar värde respektive bidrar till 

slöserier inom processen (Womack & Jones, 2003).    

 

Princip 3: Förbättra värdeflödet 

Värdeflödesanalysen skall åtföljas av en förbättring av värdeflödet genom att aktiviteter som inte 

tillför något kundvärde elimineras. Alla identifierade slöserier skall elimineras utifrån den 

genomförda värdeflödesanalysen. Lager och buffertar skall undvikas och flaskhalsar avlägsnas 

för att produkterna skall flöda jämnt och det bundna kapitalet minskas (Womack & Jones, 2003). 

 

Princip 4: Skapa en dragande process 

All tillverkning skall initieras från kunden, som upptäcker ett behov och sätter igång en dragande 

process som fortplantar sig genom hela systemet. De komponenter som behövs vid nästa 

arbetsmoment skall fyllas på i takt med behovet (Womack & Jones, 2003).   

 

Princip 5: Perfektion 

Den sista principen innefattar en strävan efter att uppnå ett perfekt system genom ständiga 

förbättringar inom företaget. Systemet skall ständigt förbättras för att underlätta identifieringen 

av slöserier (Womack & Jones, 2003).    
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3.2.2 The Toyota Way 

I boken The Toyota Way återger Liker (2009) 14 principer som Toyotas produktionssystem 

grundar sig på. Dessa principer ingår i fyra olika grupper och går under benämningen 4P; 

Filosofi (Philosophy), Processer (Process), Anställda och Partners (People/Partners) samt 

Problemlösning (Problem solving). De fyra olika grupperna illustreras i Figur 4 där varje steg i 

pyramiden utgör basen för nästa steg. Under samma period som The Toyota Way skrevs 

offentliggjorde Toyota sitt interna undervisningsmaterial med fyra huvudprinciper (Genchi 

genbutsu, Kaizen, Respekt och Teamwork samt Anta utmaningar). För att relatera den egna 

teorin till det släppta materialet satte Liker dessa fyra huvudprinciper i relation till 4P vilket visas 

i modellen nedan (Liker, 2009). 

 

Figur 4.”4P” modellen för The Toyota Way (Liker, 2009). 

Genchi genbutsu betyder på Japanska ”gå och se efter” och innebär att problemets källa skall 

besökas för att med egna ögon observera och verifiera uppgifter. På Toyota används detta av 

såväl chefer som operatörer för att lösa problem och grunda beslut på korrekta uppgifter. Kaizen 

är den japanska termen för ständiga förbättringar och är motsvarigheten till Demings hjul eller 

PDCA (Plan, Do, Check, Act). Demings hjul är ett systematiskt sätt för att lösa problem och 

innefattar stegen; planering, genomförande, standardisering och förbättring. Denna systematiska 

problemlösning genomförs på Toyota dagligen och är en viktig byggsten i TPS (Liker, 2009). 

Liker’s 14 principer för produktion beskrivs mer ingående i kommande avsnitt.  

3.2.2.1 Avdelning I: Långsiktigt tänkande 

Princip 1: Basera era ledningsbeslut på långsiktigt tänkande, även då det sker på bekostnad av 

kortsiktiga ekonomiska beslut. 

Denna princip handlar om att verksamheten skall inneha ett långsiktigt perspektiv genom att 

sträva mot ett gemensamt mål större än att tjäna pengar. Företagets filosofi är grundpelaren för 

alla andra principer och skall sättas före kortsiktiga ekonomiska beslut. Verksamheten skall 

grunda sig på aktiviteter som skapar värde för kund, samhälle och ekonomi. Princip förespråkar 

dessutom att verksamheten skall tro på sin egen förmåga och ta kontroll över det egna ödet 

(Liker, 2009).  
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3.2.2.2 Avdelning II: Rätt process ger rätt resultat 

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

Verksamheten bör sträva efter att förändra arbetsprocesserna till värdehöjande och kontinuerliga 

flöden. Människor och processer som sammanlänkas ger snabbare förflyttning av material och 

information men för dessutom upp problem till ytan. Produkter, material eller information som 

”vilar” mellan olika processer tillför inget värde utan bör elimineras för att minska slöseriet. En 

viktig aspekt för förbättringen är dessutom att dessa flöden tydliggörs inom organisationen 

(Liker, 2009).    

 

Princip 3: Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion. 

Denna princip handlar om att in- och utleveranser av material, produkter och information skall 

ske i rätt mängd och under det ögonblick då dessa efterfrågas; Just in Time. Efterfrågan skall 

styra hur många produkter som är i arbete och hur stor lagerhållning som krävs för att tillgodose 

kunden efterfrågan. Efterfrågans förändring på dagsnivå bör fångas upp istället för att lita 

utvecklade datorsystem och program som skall hålla reda på onödigt stora lager (Liker, 2009).  

 

Princip 4: Jämna ut arbetsbelastningen. 

Lean strävar inte endast efter att reducera slöserier utan dessutom jämna ut arbetsbelastningen, 

heijunka. En överbelastning av personal och maskiner leder till en ojämn produktion, missnöjd 

personal och ökar risken för fel (Liker, 2009).  

 

Princip 5: Bygg upp en kultur där man stoppar processen för att lösa problem, så att kvaliteten 

blir rätt från början.  

Denna princip grundar sig på Sakachi Toyodas automatiska vävstol som hade en inbyggd 

funktion som upptäckte när en tråd brast och stannade vävstolen. Denna automatiska funktion 

möjliggjorde för operatören att upptäcka felet direkt och åtgärda det så att det inte återkom igen. 

Principen bygger på mänsklig intelligens kombinerad med automation för att fel snabbt skall 

upptäckas; Jidoka. Detta lever kvar än idag på Toyota där metoder används som upptäcker 

produktionsproblem i realtid för att undvika att problemet fortplantas nedströms. Drivkraften för 

de värdehöjande processerna skall vara kvalitén för kunden och därför motiveras visuella stopp i 

dessa för att synliggöra problem (Liker, 2009).  

 

Princip 6: Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och personalens 

delaktighet 

Förutsägbara, taktade och kontinuerliga processflöden kräver att repetitiv och stabil metodik 

används. Den nuvarande kunskapen om en känd arbetsmetod skall fångas in och standardiseras 

för att ge möjlighet åt ständiga förbättringar. Standardiseringen av metodiken skall genomföras 

av personalen för att stimulera kreativiteten hos dessa. De nämnda aspekterna lägger grunden för 

ett standardiserat arbetssätt och ett kunskapsutbyte mellan individer (Liker, 2009).  

 

Princip 7: Använd visuell styrning så att inga problem förblir dolda.  

För att underlätta för människor att upptäcka fel och avvikelser skall visuella indikationer 

användas. Informationen mellan olika aktörer skall förmedlas via visuella verktyg. Datorskärmar 

och teknik som misslyckas med att ge visuellt intryck och som kan tendera till att sänka 

operatörens uppmärksamhet skall undvikas. Visuella stopp motiveras för synliggöra problem. 

Visualiseringstavlor kan användas för att planera samt förmedla information till arbetskamrater 

och kunder (Liker, 2009).  
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Princip 8: Använd bara pålitlig, väl utprovad teknik som stöder personalen och processerna.  

Teknik som implementeras skall stödja människor i dess arbete och användas för att förbättra 

flödet i stabila processer, inte för att ersätta personal och lösa existerande problem. Teknik som 

inte är utprovad är svår att standardisera och är därför ett hot mot processflödet. Praktiska tester 

och ett noga övervägande skall därför ligga till grund för all implementering (Liker, 2009).  

3.2.2.3 Avdelning III: Tillför organisationen värde genom att utveckla personal och 
 samarbetspartners                                                                                                                                   

Princip 9: Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och lär ut 

den till andra 

Ledare skall utvecklas inom företaget och inte anställas utifrån för att säkerställa att denna lever 

och lär ut enligt företagets filosofi. Ledaren skall inte endast besitta en verkställande roll utan 

dessutom vara en förebild för företaget. En strävan efter att förstå detaljer och ha en god insyn i 

företagets processer skall vara väsentligt för ledaren (Liker, 2009).  

 

Princip 10: Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi.    

Företaget skall sträva efter att bygga in en kultur där medarbetarna arbetar utefter de värderingar 

som präglar företagets filosofi. Medarbetare skall arbete i grupper för att förbättra och ständigt 

förstärka kulturen. Problemlösning som bidrar till bättre produktivitet och flödeseffektivitet skall 

bestå av medarbetare med olika spetskompetenser (Liker, 2009).  

 

Princip 11: Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att utmana 

dem och hjälpa dem bli bättre.  

Samarbetspartnerns och leverantörer skall ses som en utvidgning av den egna verksamheten och 

en viktig aspekt för den egna framgången. Leverantörshjälp som utvecklar och leder dessa i rätt 

riktning är därför befogad (Liker, 2009).  

3.2.2.4 Avdelning IV: Att ständigt söka grundorsaken till problem driver på lärandet inom 
 organisationen.  

Princip 12: Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen (Genchi genbutsu) 

Identifieringen av problem och förbättringsåtgärder skall grunda sig på verifierad data istället för 

på tidigare data och uppgifter. Samtliga medarbetare, även chefer på högre nivå, skall själva gå 

till problemets källa för att förstå och kunna verifiera uppgiften (Liker, 2009).  

 

Princip 13: Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ, verkställ 

snabbt.   

Alla beslut skall grundas på ett noggrant övervägande där samtliga alternativ har utvärderats och 

ställts mot varandra. Problem och potentiella lösningar skall diskuteras för att ge en bred 

kunskap som leder beslutsfattaren i rätt riktning. Inom Toyota överväger de samtliga alternativ 

långsamt, men agerar snabbt så fort beslutet är fattat (Liker, 2009).   

 

Princip 14: Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera (hansei) och ständigt 

förbättra (kaizen)  

För att bli en lärande organisation måste verksamheten primärt utforma stabila och 

standardiserade arbetssätt. Det standardiserade arbetssättet skall utmana processen genom att 

inneha minimala lager som driver upp problem till ytan. Grundorsaken till dessa problem skall 

identifieras och lösas med hjälp av bestämd metodik som garanterar ständiga förbättringar 

(Liker, 2009).  
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3.2.3 The Lean Product Development System 

Intresset för teorin om sociotekniska system ökade under 1970- och 1980-talet. Ett sociotekniskt 

system strävar efter att finna en passande relation mellan ett socialt och tekniskt system som 

motsvarar företagets syfte och omgivande miljö. Det sociala system innefattar områden som 

berör valet och utvecklingen av verksamhetens personal samt företagskulturen. Toyotas 

sociotekniska system innefattar tre subkategorier; Skilled People, Tools & Technology och 

Process, se Figur 5. I ett Lean system påverkar dessa kategorier företagets förmåga att uppnå 

utpräglade mål och syften (Morgan & Liker, 2006).  

 

Figur 5. Toyotas sociotekniska system. 

Morgan & Liker (2006) beskriver 13 principer som sammanfattar ett Lean 

produktutvecklingssystem och kategoriserar dessa sedan under de tre nämnda subkategorierna. 

De olika principerna återges i nedanstående avsnitt.         

3.2.3.1 Process: Princip 1 till 4 

Princip 1: Establish Customer-Defined Value to Seperate Value-Added Activity from Waste 

För att kunna skilja på slöserier och värdehöjande aktiviteter definieras alltid värdet utifrån 

kundens perspektiv inom ett Lean system. Kundvärdet måste kommuniceras ut inom hela 

produktutvecklingssystemet för att genomförda aktiviteter skall stödja en produktutveckling som 

kunden är villig att betala för. Generellt sett definieras slöseriet som aktiviteter som kräver 

resurser men som kunden inte är redo att betala för. Inom produktutvecklingen finns det generellt 

sett två olika kategorier av slöserier; slöserier som ett resultat av bristfällig utveckling och 

slöserier som är kopplade till metodiken för utvecklingsprocessen (Morgan & Liker, 2006). 

 

Princip 2: Front-Load the Product Development Process While There Is Maximum Design 

Space to Explore Alternative Solutions Thoroughly  

Den största möjligheten för förändring och undersökning av olika alternativ är i ett tidigt skede 

av produktutvecklingen. Toyota har därför utvecklat metoder och tekniker för att integrera olika 

tvärfunktionella ingenjörsresurser och därigenom lösa problem i ett skede då ett större antal 

lösningar ännu är möjliga. Genom att fokusera resurserna i ett tidigt skede och starta framtunga 

projekt minimeras risken för kostsamma ändringar under ett senare skede i produktutvecklingen 

(Morgan & Liker, 2006).  

 

Princip 3: Create a Leveled Product Development Process Flow 

För att minska tiden till marknaden och utvecklingstiden måste arbetsbelastningen inom 

processen vara utjämnad och fri från slöserier. Produktutvecklingsprocessen som består av både 

specifika och unika utmaningar kan förbättras likt vilken annan process som helst. Aktiviteter 

och rangordningen av dessa skiljer sig inte väsentligt mellan olika utvecklingsprojekt vilket 
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möjliggör åtgärder som jämnar ut processflödet och ständiga förbättringar. Metoder som används 

inom produktion kan används för att driva ut slöserier och synkronisera tvärfunktionella 

aktiviteter (Morgan & Liker, 2006).  

 

Princip 4: Utilize Rigorous Standardization to Reduce Variation, and Create Flexibility and 

Predictable Outcomes 

Utmaningen inom produktutvecklingsprocesser är att bibehålla kreativiteten samtidigt som 

variationen reduceras. Toyota innehar tre olika standardiseringskategorier inom 

produktutvecklingen; Design standardization, Process standardization och Engineering skill set 

standardization. Design standardization inkluderar standardiserad arkitektur, komponenter, 

lösningar, subsystem, gränssnitt och moduler. Process standardization uppnås genom att 

produkterna och tillverkningen baseras på standardiserade processer. Den sista 

standardiseringskategorin syftar till att erbjuda en flexibilitet i användningen och planeringen av 

resurser (Morgan & Liker, 2006).        

3.2.3.2 Skilled People: Princip 5 till 10 

Princip 5: Develop a Chief Engineer System to Integrate Development from Start to Finish 

Inom andra företag finns det många olika funktionella organisationer i produktutvecklingen att 

ingen känner ett ägarskap för hela processen vilket resulterar i en dålig översikt. Att identifiera 

statusen för ett projekt eller av vem och vart olika beslut fattas kan i många fall vara en 

omöjlighet. Chefsingenjören uppgift på Toyota är att ha en översyn över hela processen och 

sammankoppla de olika delprocesserna till en helhet. Denne ansvar för hela produktutvecklingen 

från start till stopp (Morgan & Liker, 2006).  

 

Princip 6: Organize to Balance Functional Expertise and Cross-Functional Integration 

Den svåra uppgiften med att utveckla ett välfungerande produktutvecklingssystem är att finna 

balansen mellan expertis inom specifika funktionella områden samtidigt som expertisen 

integreras mellan olika områden. Det handlar om att skapa en synenergi med fokus på 

produktutvecklingen som system (Morgan & Liker, 2006).  

 

Princip 7:  Develop Towering Technical Competence in All Engineers 

Det moderna fordonet är ett komplext system som kräver djupa tekniska kunskaper. Många 

fordonstillverkare belönar ett brett kunnande istället för erfarenhet och prioriterar utbildningar 

som Master of Business Adminstration (MBA) istället för teknisk expertis. På Toyota belönas 

den tekniska expertisen och därför följer ingenjörerna en bestämd karriärväg genom företaget 

som syftar till att fördjupa den tekniska kunskapen. Principen Genchi genbutsu tillämpas genom 

att ingenjören går till källan för att verifiera uppgifter och grundorsaken till problem (Morgan & 

Liker, 2006).     

 

Princip 8: Fully Integrated Suppliers into the Product Development System 

Leverantören är en stor del av produktutvecklingen och bör därför integreras i processen.  75 % 

av alla komponenter som ingår i ett fordon på Toyota tillverkas hos leverantören och bör därför 

integreras i ett tidigt skede under utvecklingen. Leverantören skall behandlas och ses som en 

viktig del i produktutvecklingen (Morgan & Liker, 2006).  

 

Princip 9: Build in Learning and Continuous Improvement  

Ständiga förbättringar på daglig basis är en viktig aspekt för Toyotas produktutveckling. 

Systemet måste därför förespråka för en kontinuerlig inlärning och ständiga förbättringar 

(Morgan & Liker, 2006).  
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Princip 10: Build a Culture to Support Excellence and Relentless Improvement 

Toyota strävar efter att bygga in en kultur där företagets värderingar och principer genomsyrar 

hela organisationen. Kulturen är grundförutsättningen för att alla principer och värderingar skall 

efterföljas och hålla sig levande (Morgan & Liker, 2006).    

3.2.3.3 Tools and Technology: Princip 11 till 13 

Princip 11: Adapt Technology to Fit Your People and Processes 

Många företag försöker förbättra produktutvecklingen genom att implementera teknik som inte 

stödjer dess personal och processer. Teknik som tillförs till bristfälliga processer som syftar till 

att lösa problem ger inga märkbara effekter.  Toyota anser därför att implementeringen av ny 

teknik inte ger några konkurrensfördelar om denna inte stödjer företagets personal och processer 

(Morgan & Liker, 2006).     

 

Princip 12: Align your Organization through Simple, Visual Communication 

Kultur och kundfokus är de två aspekter som knyter ihop Toyotas organisation medan de visuella 

verktygen hjälper till med att organisera den stora mängden designers och ingenjörer. Dessa 

verktyg innefattar metodik för att bryta ned företagets mål till meningsfulla arbetsuppgifter på en 

lägre nivå. Denna princip innefattar dessutom enkla och visuella verktyg för att kommunicera 

information (Morgan & Liker, 2006).  

 

Princip 13: Use Powerful Tools for Standardization and Organizational Learning  

En välkänd aspekt på Toyota är att en standardisering behövs för att verksamheten ständigt skall 

förbättras; Kaizen. Toyota har genom en evolutionär process skapat verktyg som standardiserar 

lärandet och kunskapsutbytet mellan olika program. Standardiseringen innefattar ingenjörslistor 

som fångar in individuell kunskap om en teknisk lösning samt direktiv om hur kunskapsutbytet 

skall genomföras mellan olika designprocesser (Morgan & Liker, 2006).   

3.2.4 Scanias Produktionssystem 

I slutet av 1990-talet bedrev Scania projekt för att förändra den egna produktionsorganisationen. 

Under denna period skedde ett kunskapsutbyte mellan Toyota och Scania där samarbetet 

intensifierades i slutet av 1990-talet. Detta ledde till att Scania i början av 2000-talet utvecklade 

SPS med kopplingar till Lean produktion trots att företaget intern inte använder den 

benämningen (Sederblad, 2011). Scania har sedan år 2003 börjat tillämpa Lean inom 

produktutvecklingen under benämningen R&D Factory. Denna teori är likt SPS beskriven i 

bokform dock med större fokus på flödeseffektivitet, kreativitet och kompetens. Scania valde likt 

Toyota att illustrera produktionssystemet med ett hus, se Figur 6. Ett hus för 

produktutvecklingen har också utvecklats med liknande värderingar och principer som för SPS-

huset (Office R. , 2010).  
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Figur 6. SPS-huset. 

3.2.4.1 Värderingar 

Fundamentet till SPS-huset består av tre grundläggande värderingar; Kunden först, Respekt för 

individen och Eliminering av slöseri. Kunden först innefattar ett tankesätt om att kunden alltid 

skall vara i centrum, både vid utförandet av arbete och när beslut skall fattas. Respekt för 

individen innebär att medarbetare skall respektera varandra och att individen skall ges 

möjligheten att utvecklas. Den sista värderingen Eliminering av slöserier förespråkar för att 

aktiviteter skall drivas ut som inte ger något kundvärde (Sederblad, 2011).    

3.2.4.2 Huvudprinciper 

Normalläge- Standardiserat arbetssätt 

En viktig aspekt för SPS är normalläget som indikerar när något avviker från det normala och 

skapar ett förbättringsbehov. Normalläget bygger på att de bästa arbetssätten identifieras och 

standardiseras. Utan ett normalläge finns det ingen grund att stå på för förbättringsarbetet och 

inget att förbättra. Principen Normalläge- Standardiserat arbetssätt består av sex olika 

underprinciper Standardisering, Takt, Utjämnat flöde, Balanserat flöde, Visuellt och Realtid 

(Office S. , 2007).   

 

Rätt från mig 

Rätt från mig innebär att fel inte får fortplantas vidare i produktförädlingskedjan. Avvikelser, 

problem och defekta delar skall åtgärdas direkt och inte lämnas över till nästa steg i förädlingen. 

Detta bygger på en kvalitetssäkring som med visuella medel hjälper personalen att upptäcka 

avvikelser i realtid. Kvalitetssäkringen består dessutom av maskiner som stannar om något 

avviker från det normala (Office R. , 2010).  

 

Förbrukningsstyrd produktion    

Den tredje huvudprincipen innebär att alla aktiviteter skall initieras från kunden. En behovsstyrd 

tillverkning säkerställer att slöserier elimineras exempelvis överproduktion. För att en 

förbrukningsstyrd produktion skall uppnås krävs små batcher, en hög flödeseffektivitet samt att 

informationen mellan olika processer uppdateras kontinuerligt (Office S. , 2007).    

 

Ständiga förbättringar 

Ständiga förbättringar har en nyckelroll inom SPS och är därför illustrerat med ett tak. Målet 

med de ständiga förbättringarna är att konstant driva ut slöserier och reducera avvikelser. I denna 
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huvudprincip ingår även metodik för att utmana och kontinuerligt utveckla normalläget (Office 

R. , 2010).  

3.2.4.3 Prioriteringar  

Prioriteringsordningen används för att underlätta för medarbetare när beslut skall fattas. Tanken 

är att de ovannämnda prioriteringarna; Säkerhet/Miljö, Kvalitet, Leverans och Ekonomi skall 

uppnås samtidigt. Prioriteringsordningen underlättar dock när prioriteringar står i konflikt med 

varandra (Office R. , 2010).   

3.2.4.4 Ledarskapsprincip 

Scania har utifrån de egna värderingarna skapat fem ledarskapsprinciper som stöd för företagets 

ledare. Dessa principer är; Samordna men arbeta självständigt- ta ansvar, Arbeta med detaljerna 

och förstå sammanhanget, Agera nu- tänk långsiktigt, Bygg kunnande genom kontinuerligt 

lärande och Stimulera till engagemang genom delaktighet. Ledarskapsprinciperna skall stödja 

Scanias värderingar och principer genom att en miljö skapas som engagerar personalen att 

ständigt driva ut slöserier och förbättra verksamheten (Office S. , 2007).    

3.2.5 Slöserier 7+1 

Sju huvudtyper av slöserier som inte tillför något värde till processen har identifierats inom 

Toyota. De identifierade typerna är inte endast giltiga för produktion utan även för 

produktutveckling, orderregistrering och administration (Liker, 2009). De sju huvudtyperna 

återges nedan och exemplifieras med Figur 7 som är R&D:s interna tolkning av dessa.  

 

Figur 7. Tolkning för R&D, Scania. 

1. Överproduktion 

Överproduktion inträffar när fler produkter tillverkas än det faktiska behovet vilket leder till 

slöserier i form utav lagerhållning och extra transportkostnader. Denna kategori innefattar även 

slöserier som är relaterade till att mer utförs än vad som eftersträvas av kunden (Ohno, 1988).  
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2. Väntetid 

Innefattar slöserier på grund av väntetid exempelvis en operatör som väntar på en maskin eller en 

produkt från föregående steg i tillverkningsprocessen. Material- och informationsförseningar är 

också inkluderade i denna huvudtyp (Liker, 2009).  

 

3. Transport 

Information, produkter och material som tar omvägar i processen tillför inget värde. Detta kan 

bero på ineffektiva transporter eller långa avstånd mellan olika delprocesser (Ohno, 1988).  

 

4. Onödiga arbetsmoment 

Denna kategori innefattar ineffektiv eller felaktig bearbetning som resulterar i en kvalité som 

kunden inte frågar efter. Detta bygger in onödiga arbetsmoment i processen som bidrar till 

slöserier (Ohno, 1988).  

 

5. Lager 

Onödiga mängder med produkter, råmaterial och information ger lägre flödeseffektivitet, högre 

transportkostnader och lagringskostnader. Överlager döljer dessutom felaktiga produkter, 

tillverkningsproblem och leveransförseningar från leverantörer. Slöseriekategorin överlager 

inkluderar även information som sparas på olika platser (Liker, 2009).  

 

6. Onödiga rörelser/aktiviteter 

Punkt 6 innefattar alla onödiga rörelser och arbetsmoment, exempelvis hämta och sträcka sig 

efter verktyg, gå onödigt långa sträckor, leta efter information som inte finns eller att flera 

personer gör samma sak (Liker, 2009).   

 

7. Felaktigheter 

Innefattar tillverkning av felaktiga produkter och sådana som kräver reparationer samt felaktig 

provning. Arbete som startas utan rätt indata eller tillräcklig information kräver större resurser 

som är relaterade till hantering, tid och energi (Ohno, 1988).  

 

+. Outnyttjad kunskap 

Denna form av slöseri uppenbarar sig när rätt personer inte inkluderas i projekt eller att rätt 

personer inte frågas om kunskap. Detta resulterar i att idéer, kompetens samt möjligheten till att 

lära sig något nytt går förlorad (Liker, 2009).  

3.2.6 Standardiserat arbetssätt 

Standardiserat arbetssätt är förutsättningen för kontinuerligt lärande samt förbättring och en av 

de viktigaste principerna inom Lean. Förutsägbara och tillförlitliga processer grundar sig på ett 

standardiserat arbetssätt och är en av de bakomliggande orsakerna till Toyotas framgångar. 

Toyotas standardisering av de egna processerna har resulterat i en produktutveckling med hög 

flexibilitet, kvalité och utvecklingshastighet (Morgan & Liker, 2006). Henry Ford beskrev ett 

standardiserat arbetssätt som ett: ”nödvändigt fundament på vilket morgondagens förbättringar 

kommer att vila. Om ni tänker på standardiserat arbetssätt som det bästa ni känner till i dag, men 

som kommer att bli ännu bättre i morgon- då kommer ni någon vart. Men om ni tänker på 

standardisering som någonting som begränsar, då upphör framstegen.” (Liker, 2009). Holmdahl 

(2010) beskriver standardiserat arbetssätt som ett överenskommet gemensamt sätt att utföra 

likartat arbete. Oosterwal (2010) menar att ”Standardiserat arbetsätt är den överenskomna bästa 

metoden och sekvensen för varje arbetsmoment. Den definierar interaktionen mellan människor 

och flödet av information.” Toyotas VD Cho beskriver att ett standardiserade arbetssättet 

grundar sig på tre delar; takttid, processföljd och standardiserat tillgängligt förråd (Liker, 2009). 

Standardiserat arbetssätt är en viktig princip men den tillgängliga informationen om dess 

tillämpning inom kunskapsprocesser är begränsad (Malmgren & Ilia, 2011).  
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I boken Toyota Kata definieras en standard som en beskrivning av tillvägagångssättet för hur en 

process skall arbeta. Standarden beskriver därav ett överenskommet och specificerat normalläge 

eller tillstånd för en given process. Ett standardiserat arbetssätt innebär däremot att det utförda 

arbetet följer standarden. Det standardiserade arbetssättet är därför ett tillstånd och frågan ifall en 

verksamhet arbetar standardiserat kan besvaras genom att processen observeras (Rother M. , 

2010). Ett standardiserat arbetssätt är därav inte ord på ett papper utan ett beteende på golvet 

(Graupp & Wrona, 2011).     

 

Begreppet standardiserat arbetssätt myntades primärt inom tillverkningsindustrin och förknippas 

därför med repetitiva processer. Det finns därför ett inbyggt motstånd mot standardisering när 

det skall tillämpas inom andra områden. Inom produktutveckling menar ingenjörerna att deras 

arbete innefattar kreativitet och därför behövs inga detaljerade beskrivningar som begränsar 

kreativiteten och möjligheten att komma med egna idéer (Morgan & Liker, 2006). Några 

operatörer på Mekaniska verkstaden var exempelvis kritiska mot ett standardiserat arbetssätt och 

menade att det inte går att tillämpa för prototyptillverkning som innehåller kreativt arbete 

(Malmgren & Ilia, 2011).  En generell missuppfattning som råder är att ett standardiserat 

arbetssätt är synonymt med detaljerade beskrivningar som ledningen skapat för att kontrollera 

personalen (Morgan & Liker, 2006). Vilket är en missuppfattning då en viktig aspekt för all 

standardisering inom Lean är att allt förbättringsarbete genomförs av de som utför arbetet. Det 

används inte som ett medel för att kontrollera arbetaren utan som ett positivt inslag i arbetet som 

motiverar till förbättring (Oosterwal, 2010).  

 

För att förstå den negativa inställningen till standardiserat arbete inom verksamheter som 

innehåller kreativt och icke-repetitivt arbete måste begreppets definition undersökas. Många 

företag gör fel när de försöker implementera ”Lean” genom att antigen fokusera på principer 

eller metoder som inte lämpar sig för den egna verksamheten (Liker, 2009). Många företag och 

branscher som skiljer sig från de krav som finns inom tillverkningen har dessutom dömt ut Lean 

eftersom de anser att det inte passar för deras specifika kontext. Den negativa inställningen till 

Lean och standardiserat arbetssätt är inte konstig om personalen fått konceptet definierat som 

tillverkningsspecifikt. Om Lean definieras som metoder så blir begreppet kontextspecifikt och 

försvårar tillämpningen inom andra områden. Lean verktyg och metoder måste därför definieras 

som medel för att den bakomliggande filosofin inte skall gå förlorad (Modig & Åhlström, 2011).  

Liker (2009) poängterar exempelvis att alla processer är repetitiva på någon nivå och att dessa 

består av unika och repetitiva processer. Produktionen består av repetitiva processer och därav 

kan ett standardiserat arbetssätt definieras som kontextspecifikt, exempelvis att arbetet alltid 

utförs på samma sätt. För att ett standardiserat arbetssätt skall kunna tillämpas inom andra 

organisationer som präglas av både repetitiva och unika processer måste en definition göras på 

rätt abstraktionsnivå. Företagen missar därför att ställa sig den viktiga frågan varför dessa 

metoder införs (Modig & Åhlström, 2011). En standardisering bör inte innefatta fasta 

beskrivningar utan istället fokusera på anledningen till införandet; själva målet (Malmgren & 

Ilia, 2011). 

 

En möjlig anledning till varför företag ser det standardiserade arbetssättet som ett mål och inte 

ett medel är på grund av fluktuationer i normalläget. I Toyota Kata beskrivs att fluktuationer i 

normalläget innebär att ett önskvärt tillstånd inte är uppnått ännu och att vidare förbättring krävs. 

En standard och ett framtida eller önskvärt tillstånd skiljer sig inte väsentligt åt i många fall 

(Rother M. , 2010). Om ett standardiserat arbetssätt används som ett mål och inte som ett medel 

för att uppnå ett högre mål blir förbättringsarbetet lidande. Ett standardiserat arbetssätt skall 

utgöra basen för ständiga förbättringar och inte vara målet i sig. Högsta målet eller 

abstraktionsnivån inom Lean är filosofin medan verktyg och metoder är på en låg nivå och därför 

kontextspecifika. Inom Toyota skall samtliga verktyg och metoder stödja TPS- huset, det vill 
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säga att det standardiserade arbetssättet skall vara ett medel för att uppnå Jidoka, Just-In-Time, 

Ständiga förbättringar och resterande principer (Modig & Åhlström, 2011).  

TPS-huset är inte en uppsättning verktyg utan ett system som samverkar och är beroende av 

samtliga delar för att fungera. Det är först när samtliga TPS principer kombineras som processer 

med ett stort kundvärde kan erhållas (Womack J. , 2011). Ett standardiserat arbetssätt på Toyota 

inom produktion skall likaså inkludera samtliga delar och innefattar därför en kombination av 

standardisering inom fyra olika områden; Människa, Maskin, Material och Metod, benämning 

4M. Det handlar alltså om att kombinera standardisering inom ovanstående områden med hänsyn 

tagen till cykeltid och flöde för att uppnå ett standardiserat arbetssätt (Graupp & Wrona, 2011).  

 

Inom Lean är standardisering och stabilitet kärnan i allt förbättringsarbete. Toyota har insett att 

innan standardiseringen och annat förbättringsarbete tar vid är det vitalt att verksamheten har 

stabila processer. Förbättringsarbete som syftar till att undersöka nuvarande tillstånd kommer ge 

upphov till felaktiga analyser när verksamheten präglas av ostabila processer. Förutsättningarna 

ändras konstant eftersom arbetarna utför jobbet annorlunda varje gång, vilket försvårar 

fastställning av problem och verifiering av efterkommande åtgärder (Oosterwal, 2010). 

Stabiliteten innefattar en standardisering av de olika delarna; Människa, Maskin, Material, 

Metod medan ett standardiserat arbetssätt innefattar en kombination av dessa (Smalley, 2009). 

 

Människa: En standardisering som innehåller direktiv för hur personalen skall utbildas. Målet är 

att personalen skall inneha rätt kompetens och vara flexibel, så att arbetet utförs likadant oavsett 

vem som utför arbetet. Denna kategori innefattar de inlärningsmetoder som frambringades under 

andra världskriget och ingår i TWI. Den första delen Job Instructions (JI) beskriver hur 

arbetsledaren skall planera krävda resurser inom produktion, hur arbetet skall brytas ner för att 

kunna instrueras samt hur medarbete skall läras upp. Job Methods (JM) lär arbetsledare hur 

arbetet skall analyseras med målet att förbättra arbetssättet. Job Relations (JR) syftar till att lära 

arbetsledaren hur problem och medarbetare skall hanteras. Denna metodik används än idag för 

att utbilda medarbetare på Toyota (Smalley, 2009).    

 

Maskiner: Verktyg och teknologi som är pålitliga och välutprovade är en viktig aspekt för att 

garantera att samma resultat erhålls gång på gång. Denna kategori innefattar standarder för att 

mäta kapacitet och hur mycket som nyttjas av denna kapacitet. Kategorin innefattar dessutom 

dokument som beskriver hur underhållet skall skötas (Smalley, 2009).   

 

Material: Innefattar standarder som skall se till att materialet inom processen skall ha rätt 

kvalité, leveras i rätt mängd och under det ögonblick som eftersträvas av kunden. Denna kategori 

innefattar standarder som strävar efter att hitta rätt nivå för hur mycket material som skall finnas 

inom processen (Smalley, 2009).     

    

Metod: Den sista kategorin innefattar standarder som beskriver hur tillverkningen skall 

genomföras, en beskrivning av normalläget. Standarden skall mäta och jämföra förändringar för 

att veta om arbetssättet förändrats till det bättre eller sämre. Kategorin innefattar också 

standardiserade metoder; värdeflödesanalyser och A3-teknik; som syftar till att driva ut slöserier 

och förbättra standarden genom ständiga förbättringar, Kaizen (Smalley, 2009).  

 

Teorin som presenterades ovan kan sammanfattas med illustrationen i Figur 8. Metod innefattar 

standarder inom områden människa, material och maskin samt hur dessa skall kombineras med 

hänsyn tagen till takt och processföljd. Standarden beskriver därav det standardiserade 

arbetssättet eller normalläget samt hur detta tillstånd skall förbättras och ständigt utmanas. 

Metoden fungerar därför som ett medel för att ett standardiserat arbetssätt skall uppnås och 

ständigt förbättras. I takt med att normalläget eller det standardiserade arbetssättet förbättras 



30 

måste standarden också uppdateras precis som figuren nedan visar. Nästa nivå; det 

standardiserade arbetssättet fungerar i sin tur som medel för att filosofin på högsta 

abstraktionsnivå skall uppnås. Ett standardiserade arbetssättet är därför ett tillstånd som beskrivs 

av en standard och förbättras ideligen med hjälp av standardiserade metoder.       

 

Ovanstående principer är även tillämpade inom produktutvecklingen på Toyota, dock används 

andra benämningar som tillämpas på olika abstraktionsnivåer. Produktutvecklingen inkluderar 

ett sociotekniskt system och därför standardiseras följande subsystem; människa, processer samt 

verktyg och teknologi (Morgan & Liker, 2006). Om man studerar nedanstående kategorier som 

standardiseringen innefattar går det att se att dessa stödjer bakomliggande filosofi samt relatera 

till standardiseringen inom produktion som innefattar människa, material, metod och maskin. 

 

Kategori 1-Design standardisering  

Denna kategori innefattar standardiserade ingenjörs- och designchecklistor. Design checklistorna 

är inte uppbyggda som fasta krav på konstruktionen utan snarare ”if, then” påståenden som ger 

ingenjören en viktig insyn i vad resultatet blir vid användningen av en viss lösning eller 

teknologi. Design checklistorna är samlingsnamnet för detaljerade standarder gällande 

komponenter och processer, lösningar och subsystem som kan återanvändas samt information 

om fordonets gemensamma arkitektur och gränssnitt. Design standardisering möjliggör 

återvändningen av gemensamma plattformer, teknik och kritiska komponenter för flera olika 

fordon. Detta ställer lägre krav på verifiering och provning vilket ger lägre kostnader, snabbare 

utvecklingshastighet och högre kvalitet (Morgan & Liker, 2006).  

 

Ingenjörschecklistor är ett väldigt detaljerat dokument som anger vad som inte får utelämnas 

under produktutvecklingen. Dessa dokument är inte specifika för Toyota utan finns på en rad 

olika företag, dock är skillnaden att konstruktörerna inom Toyota känner ett ägarskap för dessa.  

Ingenjörer kan i vissa fall även checklistor som ligger utanför det egna ansvarsområdet eftersom 

de använder dessa kontinuerligt. Toyota tillämpar dessa checklistor inom olika områden för att 

både individuellt och kollektivt reflektera över komponenter, regler etc. (Morgan & Liker, 2006).  

 

Kategori 2. Process standardisering 

Standardiserade tillvägagångssätt för provning och tillverkning ger en pålitlig 

produktutvecklingsprocess. Standardisering av produktutveckling ger en överskådlig bild och en 

lätthanterligare styrning av en komplex process. Synkroniseringen och omfördelningen 

underlättas om produktutvecklingen är lätt att förutse, det vill säga om samtliga processer ter sig 

Metod 

Människa Material Maskin 

Standardiserat 

arbetssätt 

Filosofi 

Medel abstraktionsnivå 

Låg abstraktionsnivå 

Hög abstraktionsnivå 

Figur 8. Standardiserat arbetssätt inom Lean produktion. 
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likadant oavsett fabrik eller utvecklingsområde. Denna kategori innefattar en synkronisering av 

olika produktutvecklingsprocesser som skiljer sig både gällande tid och kapacitet. Denna 

synkronisering möjliggörs genom en standardisering av gemensamma uppgifter, rangordning av 

uppgifter och tidslängd för arbetsuppgifterna.  Process standardiseringen är den enda möjlighet 

för att veta vad arbetet innefattar och när det utförs av olika funktionella organisationer. Denna 

standardisering är en viktig aspekt för företag som har flera projekt som går parallellt och är i 

olika utvecklingsfaser. Detta hindrar inte kreativiteten utan ger istället flexibel utveckling som 

möjliggör en omfördelning av resurser mellan olika projekt (Morgan & Liker, 2006).   

 

Kategori 3- Standardisering av upplärning och kompetens 

För att få en flexibel arbetskraft genomgår samtliga ingenjörer samma utbildning och följer 

samma väg genom företaget. Produktutvecklingen blir inte lika beroende av vem som arbetar på 

en viss position då samtliga medarbetare innehar samma kunskap.  Denna standardisering börjar 

vid rekryteringen och innefattar hela klättringen inom hierarkin. Detta ger dessutom fördelar då 

personal erhålls som andas och lever efter Toyotas filosofi (Morgan & Liker, 2006).   
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4 METOD 

Detta kapitel beskriver examensarbetets tillvägagångssätt samt valet av vetenskapliga metoder, 

tekniker och Lean verktyg. Diskussioner förs dessutom gällande de valda metodernas 

begränsningar och eventuella felkällor.  

4.1 Metodteori 

4.1.1 Aktionsforskning 

Aktionsforskningen är ett praktiskt angreppssätt som syftar till att identifiera, undersöka och 

förbättra ett problem inom en given situation (Bell, 2000). Aktionsforskning förespråkar för ett 

samarbete mellan praktiker, definierad som den som sätter igång en aktion, och forskare för att 

ge upphov till förändringar inom näringsliv och offentlig förvaltning. Initieringen från praktikern 

leder till att studier påbörjas för att utveckla teorier som kan tillämpas på problemområdet. Inom 

denna forskningskategori distanseras sig inte forskaren från det undersökta fenomenet utan skall 

genom en direkt kontakt bidra till förändringen inom verksamheten (Rönnerman, 2004). Detta 

ömsesidiga samarbete resulterar i en gemensam kunskapsutveckling om det specifika problemet. 

En viktig aspekt för aktionsforskningen är att förbättringarna sträcker sig över arbetets slut 

genom att deltagarna fortsätter med förbättringsarbetet (Bell, 2000). Förutsättningarna för 

undersökningen förändras i samband med aktionsforskning vilket ställer högre krav på att 

forskaren kontinuerligt uppdaterar den egna kunskapen om verksamhet och pågående 

förändringsarbete. Denna forskningsinriktning beskrivs därför ibland som en cirkel eller spiral 

som innehåller stegen: planera, agera, observera och reflektera (Rönnerman, 2004). 

 

Aktionsforskningen har kritiserats och förknippas ibland med undersökningar med svaga 

ambitioner. Ett antal krav har utvecklats på aktionsforskningen som en reaktion på denna kritik, 

bland annat att undersökningen skall vara systematiskt planerad samt att de erhållna resultaten 

skall återkopplas till använd teori och kunskap. Undersökningen skall dessutom kunna uppvisa 

vilka resultat som är generaliserbara och empirirska (Rönnerman, 2004). Aktionsforskningen 

skall planeras på ett systematiskt sätt precis som för andra forskningsinriktningar och använda 

sig av metoder som stödjer undersökningens syfte (Bell, 2000).    

 

Förbättringsarbetet fortskrider fortlöpande på Mekaniska verkstaden vilket resulterade i att de 

givna förutsättningarna för examensarbetet ändras under tiden. Under examensarbetet var vissa 

förbättringar inplanerade på Mekaniska verkstaden med direkta kopplingar till examensarbetet 

och därför presenterades vissa resultat från genomförandet tidigare än planerat. Detta drev på 

förändringar i en riktning som influerats av de resultat som erhållits under examensarbetet. 

Examensarbetet följde därför en form av aktionsforskning där en närhet till det undersökta 

fenomenet var nödvändig, se avsnitt 0. 

4.1.2 Kvantitativa & Kvalitativa Analyser  

Kvantitativa och kvalitativa analyser refererar till olika vetenskapliga tekniker; exempelvis 

öppna eller strukturerade intervjuformer, hur informationen bearbetas samt vilka generaliserbara 

slutsatser som är möjliga. Kvantitativa analyser används för att kvantifiera en mängd eller 

konstruera allmängiltiga teorier (Lantz, 2007). Förutsättningen för kvantitativ forskningen är att 

insamlad data kan användas för generalisering och beskriva relationer mellan olika fenomen 

(Bell, 2000). Kvantitativ forskning innehåller därför datainsamlingar som grundar sig på 

statistisk mätning, databearbetning och analysmetod (Patel & Davidson, 2003).  
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Den kvalitativa forskaren strävar efter att nå en insikt om det undersökta objektet snarare än att 

analysera statistisk data (Bell, 2000). Kvalitativa metoder lämpar sig därför vid undersökningar 

där förkunskaper om ämnesområdet saknas och om syftet är att utveckla modeller och 

förståelsen för ett fenomen (Lantz, 2007). Forskning av kvalitativ karaktär består därför av 

datainsamlingar som baseras på tolkande analyser, observationer och kvalitativa intervjuer (Patel 

& Davidson, 2003).  

 

Valet av den kvantitativa eller kvalitativa analysformen bör baseras på nuvarande kunskapsläge 

om problemområdet samt undersökningens syfte. Forskaren kan dessutom välja att konstruera 

undersökningar som innefattar en kombination av dessa för att täcka in fler problemområden och 

ge nya insikter. Vid undersökningar som består av både kvalitativa och kvantitativa 

datainsamlingar bör forskaren dock ta hänsyn till den kronologiska ordningen för att viktig 

information inte skall gå förlorad. För att belysa andra aspekter och öka förståelsen för ett givet 

problem kan en kvalitativ analys användas som första steg. Undersökningen kan sedan 

kompletteras med en kvantitativ analys för att kvantifiera mängden av olika problemområden 

med hänsyn till problemets sammanhang och grundorsak (Lantz, 2007).  

 

Examensarbetet inleddes med kvalitativ metodik för att fastställa problem och avvikelser för att 

få en stabil grund att stå på för det fortsatta arbetet. Innan examensarbetet påbörjades var det känt 

att Mekaniska verkstaden präglas av avvikelser och diverse problem men grundorsaken till dessa 

var dock inte fastställd. För att öka förståelsen för dessa problem användes en kvalitativ analys i 

inledande fasen av examensarbetet. För att kvantifiera avvikelser och undersöka relationen 

mellan olika kategorier användes kvantitativa metoder.  

4.2 Vetenskapliga Metoder 

4.2.1 Klassificering   

Klassificering är en metod som tillämpas inom vetenskapliga undersökningar för att dela in data 

i olika klasser för att möjliggöra en analys av dessa.  I regel måste klassificeringen ske före 

datainsamlingen för att forskaren skall kunna använda erhållen data till analyser och för att 

kunna dra riktiga slutsatser. Enligt Ejvegård (2009) skall klassificeringen uppfylla följande fem 

krav: 

 Klasserna skall vara reliabla. 

 Klasserna skall vara valida. 

 Klasserna skall vara uttömmande, det vill säga att undersökningen eftersträvar en 

försumning av restposten, exempelvis ”övriga”, i slutanalysen.  

 Klasserna skall vara ömsedigt uteslutande, det vill säga undvika vaga klasser där det inte 

är tydligt vart informationen skall föras in.  

 Tomma klasser skall undvikas.  

För att fastställa grundorsaken till varför Mekaniska verkstadens avvikelser uppträder 

genomfördes en datainsamling. Insamlingen och rangordningen av data baserades på Mekaniska 

verkstadens nuvarande avvikelserapportering med sju olika kategorier, se avsnitt 5.1.2 för en mer 

ingående beskrivning. Anledningen till varför nuvarande avvikelserapportering användes är för 

att den innehåller klasser som uppfyller de fem ovanstående kraven och dessutom har visat sig 

fungera tidigare på Mekaniska verkstaden.   
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4.2.2 Fallstudie  

Inom vetenskapliga undersökningar är fallstudier högst förekommande och används i stor 

utsträckning som ett komplement till andra metoder. En fallstudie beskriver ett fall vid en viss 

tidpunkt som författaren valt ut för att representera verkligheten. Där ”fallet” kan vara en 

organisation, arbetsplats, situation eller individ (Patel & Davidson, 2003). Fallstudier kan ge en 

uppfattning om förloppet men kan aldrig dock ge en fullständig bild. Fallstudien används ofta av 

forskare som arbetar på egen hand och därför kan det vara svårt att via oberoende källor 

kontrollera informationens giltighet.  Forskaren skall därför kritiskt generalisera resultat och dra 

slutsatser om verkligheten utifrån den erhållna informationen. Inom fallstudien grundar sig 

datainsamlingen oftast på flera olika metoder och information av olika karaktär för att ge en mer 

fyllig bild av verkligheten. Intervjuer och observationer är vanligt förekommande i fallstudier 

men kan dessutom kompletteras med andra metoder som forskaren anser vara lämpliga för 

undersökningen (Bell, 2000). Om fallstudien utförs korrekt får läsaren en beskrivande bild av det 

studerade förloppet där sammanhang och relationer illustreras tydligt. Andra fördelar med 

fallstudien är att metoden erbjuder en närhet till analysobjektet samt tillåter forskaren att skjuta 

upp problemformuleringen till ett senare skede i takt med att förståelsen för det undersökta 

fenomenet ökar (Ejvegård, 2009). Under examensarbetet utfördes en fallstudie på en 

prototypverkstad, R&D Scania, under perioden januari till maj 2012.     

4.2.3 Kvalitativ bearbetning 

Närvaron av en mängd olika kvalitativa metoder medför att den kvalitativa bearbetningen kan se 

ut på en rad olika sätt. Kvalitativ bearbetning innefattar textmaterial, ljud- och videoinspelningar 

som skall analyseras och sammanfattas till hanterliga mängder. Ett fåtal intervjuer kan ge 

upphov till ett omfattande material som är både tids- och resurskrävande. Inom kvalitativa 

analyser bör bearbetningen ske fortlöpande till skillnad från kvantitativa analyser där all 

bearbetning utförs då allt material är insamlat. Fördelen med den kontinuerliga bearbetningen är 

att forskaren har materialet färskt i minnet vilket underlättar analysen. Forskaren kan dessutom 

enklare upptäcka fel och andra aspekter som metoden förbisett när hanteringen sker 

kontinuerligt. Slutprodukten av en kvalitativ bearbetning är oftast en text som innehåller citat 

från det insamlade materialet tillsammans med forskarens egna tankar. Det är dock viktigt att 

poängtera att texten skall sträva efter att inneha en balans mellan citat och forskarens egna 

kommentarer för att underlätta förståelsen. Om för få citat används kan det vara svårt för läsaren 

att avgöra materialets trovärdighet medan för många citat resulterar i en svårläst text där 

analysen överlåts till läsaren (Patel & Davidson, 2003).  

 

Det tillvägagångssätt som användes för att bearbeta den kvalitativa information för detta 

examensarbete liknar det arbetssätt som går under benämningen Grundad Teori, engelsk 

benämning Grounded Theory. Tillvägagångssättet för bearbetningen presenteras av Patel & 

Davidson (2003) och illustreras med Figur 9. Grundad teori innefattar en kodning av den 

kvalitativa informationen där målet är att utveckla kategorier som återger det studerade 

fenomenet. Materialet läses igenom upprepade gånger med mål att finna likheter och olikheter 

som hjälper forskaren att bilda kategorier. Kodningen anses vara slutförd när granskningen 

genomförts upprepade gånger och när ytterligare bearbetning inte ger några nya insikter (Kvale 

& Brinkmann, 2009). De kategorier som innefattar utsagor av varierande grad skall innehålla fler 

citat som visar upp spridningen medan det för homogena kategorier räcker med ett begränsat 

antal citat som visar den gemensamma åsikten (Patel & Davidson, 2003).     
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4.3 Vetenskapliga Tekniker 

4.3.1 Litteratursökning 

Den litteratur som ligger till grund för detta examensarbete har frambringats i samråd med 

handledare och bibliotek. Denna litteratur har dessutom kompletterats med sökningar via 

KTHB:s Primo, Google Scholar samt databaser på Scania. En kritisk bedömning av litteraturen 

har genomförts fortlöpande för att försäkra att informationen är tillförlitlig.   

4.3.2 Deltagande Observationer 

Deltagande observationer innefattar iakttagelser om en process eller ett skede som forskaren är 

medlem av eller har god insyn i. Denna vetenskapliga teknik möjliggör för forskaren att på 

detaljnivå och i realtid studera samt förstå ett intressant händelseförlopp för undersökningen, 

men präglas dock av nackdelen att de oftast är tids- och resurskrävanden (Ejvegård, 2009).  

 

För att erhålla en större förståelse för Mekaniska verkstadens arbetsprocesser och avvikelser 

genomfördes deltagande observationer. Under ett flertal tillfällen besöktes Mekaniska verkstaden 

med mål att observera arbetet och fånga upp avvikelser i realtid.  

4.3.3 Intervjuer 

Intervjuer kan utformas olika, både form- och innehållsmässigt och styrs i högsta grad vilken 

information som eftersträvas och vad syftet är med intervjun (Ejvegård, 2009). När en forskare 

får klart för sig vad som skall undersökas finns en rad olika intervjuformer som kan väljas; 

strukturerade, öppna eller semistrukturerade. Resultatet är lättare att sortera och bearbeta för 

intervjuer som är strukturerade dock med nackdelen att forskaren kan låsa respondenten genom 

att ställa fasta frågor och därmed missa viktig information. Ostrukturerade intervjuer ger resultat 

som är svårare att bearbeta men ger möjlighet åt respondenten att bidra med viktig information 

som forskaren inte primärt inkluderat i intervjun (Bell, 2000). De olika intervjuformerna beskrivs 

mer ingående nedan. 

 

 

Bearbetning 

 

 
 
 

Nej 

Preliminära 
kategorier och 
relationen mellan 
dessa noteras. 

Den kvalitativa 
informationen 
läses upprepade 
gånger.  

Ja 

 

Kategorier bildas och 
ursprungstexten delas 
upp och sorteras i 
dessa.  

Den ursprungliga 
informationen 
och kategorierna 
läses upprepade 
gånger.  

 

De bildade 
kategorierna slås 
ihop, delas upp, 
ges bättre 
benämningar och 
kompletteras 
med information. 
. 

Bearbetning 
klar 

Är 
kategorierna 
uttömmande 

? 

Figur 9. Tillvägagångssätt för den kvalitativa bearbetningen i examensarbetet.  
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4.3.3.1 Strukturerad intervju 

Den strukturerade intervjun har som syfte att fånga respondentens uppfattning eller upplevelse 

om ett på förhand bestämt fenomen. Intervjuaren är den som begränsar kontexten och bestämmer 

vilket fenomen som är av intresse för intervjun. Svaren i en strukturerad intervju är fasta vilket 

möjliggör generaliserbara slutsatser och jämförelse mellan kvantiteter (Lantz, 2007).        

4.3.3.2 Öppen intervju 

I den öppna intervjun beskriver respondenten fritt ett fenomen, resonerar med sig själv och delar 

med sig av fakta som denne anser ger en heltäckande bild av förloppet. Målet med den öppna 

intervjun är således att öka förståelsen för ett förlopp utifrån respondentens egna erfarenheter. De 

resultat som erhålls från denna intervjuform är subjektiva, det vill säga färgade av respondentens 

egna åsikter och därav kan resultaten skilja sig mellan olika intervjutillfällen (Lantz, 2007).    

4.3.3.3 Semistrukturerad intervju 

I den semistrukturerade intervjun kan respondenten återge upplevelser av kvantitativ och 

kvalitativ karaktär. Semistrukturerade intervjuer är därmed en blandning mellan den öppna och 

strukturerade formen som ger möjlighet åt intervjuaren att ställa frågor av både öppen och fast 

karaktär.  Intervjuaren ges då möjligheten att styra intervjun i den riktning som är intressant och 

meningsfull för undersökningen men samtidigt låta respondenten tala fritt (Lantz, 2007).  

4.3.3.4 Etiska aspekter 

Den etiska aspekten är väldigt viktig att ta hänsyn till inför ett intervjutillfälle. Forskaren bör 

förmedla information om syftet med intervjun, hur länge den beräknas ta samt hur respondenten 

kan ta del av materialet. Etiken för genomförandet, det vill säga frågor gällande tystnadsplikt, 

anonymitet samt hur och vem som skall granska det erhållna materialet skall dessutom förmedlas 

innan eller under intervjutillfället (Lantz, 2007). Det är dessutom viktigt att intervjupersonen är 

införstådd med syftet och bakgrunden till intervju för att skapa en gemensam överenskommelse 

om vad som skall åstadkommas under intervjun. För att intervjupersonen skall öppna upp sig och 

våga dela med sig av viktig information är det av yttersta vikt att den ovanstående informationen 

når fram till respondenten (Ejvegård, 2009).     

4.3.3.5 Tillämpning 

För att identifiera nya problemområden och öka förståelsen för arbetsprocessen och avvikelser så 

utfördes intervjuer med verkstadspersonal och konstruktörer. Intervjuer utfördes med bägge 

parter var för att öka förståelsen och återge en heltäckande problembeskrivning som tar hänsyn 

till både kundens och leverantörens perspektiv. På Mekaniska verkstaden utfördes intervjuer av 

både öppen och semistrukturerad karaktär med samordnare och operatörer. Syftet med de öppna 

intervjuerna var att inhämta kunskap om verkstadens processer och avvikelser. De 

semistrukturerade intervjuerna användes för att undersöka information som erhållits med hjälp 

av den kvalitativa metodiken, exempelvis den bristfällande störningsuppföljningen. De två öppna 

intervjuerna som utfördes med de två operatörerna som arbetar med FFF-modelleringen syftade 

till att identifiera dolda problemområden. De två operatörerna ombads beskriva hur de arbetar för 

att undersöka om de följer den beskrivna processen för FFF-modelleringen, om de arbetar 

standardiserat och identifiera möjliga olikheter i arbetssättet som förorsakar problem. De öppna 

intervjuerna spelades in och utfördes tätt inpå varandra för att undvika att de två respondenterna 

påverkar varandra.   

 

Syftet med de utförda semistrukturerade intervjuerna med konstruktörerna var att öka förståelsen 

för de problem som dessa har en del i, exempelvis det bristfälliga underlaget. Kravet som ställdes 

på de intervjuade konstruktörerna var att dessa skulle ha i insyn i beställningsprocessen samt att 

dessa skulle arbeta på olika avdelningar. För att säkerställa detta krav hjälpte beredningen till 
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med urvalet genom att förmedla kontaktuppgifter. Intervjukallelsen gick ut till ungefär trettio 

personer efter rekommendationer från beredningen men endast fem stycken valde att tacka ja till 

intervjun. Många av de kallade personerna svarade inte på kallelsen och andra var tvungna att 

tacka nej på grund av för hög arbetsbelastning. För att säkerställa att intervjun genomförs etiskt 

skickades information om bakgrunden och etiken för intervjun tillsammans med kallelsen.  Den 

intervjukallelse som skickades berörde ovanstående etiska aspekter men för att säkerställa att 

respondenten tagit del av detta så förmedlas dessutom denna information under intervjutillfället. 

Vid dessa intervjuer ställdes frågor om potentiella förbättringar. Dessa intervjuer syftade 

dessutom till att fånga konstruktörernas åsikter och idéer om möjliga förbättringar och därför 

utformades intervjun annorlunda.  

4.4 Lean verktyg  

4.4.1 Värdeflödesanalys 

För att utreda vilka aktiviteter som tillför värde till produktförädling användes en 

värdeflödesanalys; engelsk benämning Value Stream Mapping, VSM. Ett värdeflöde beskrivs 

som alla aktiviteter, oavsett om de skapar mervärde eller inte och som är nödvändiga för 

produktförädlingen. Värdeflödesanalysen är en kvalitativ metod som förenar olika Lean 

principer för att komma till rätta med slöserier och förbättra material- och informationsflöden. 

Verktyget beskriver hur kartläggningen skall utföras för att utvärdera nuvarande tillstånd samt 

skapa och förverkliga ett framtida tillstånd (Rother & Shook, 2005). Denna metodologi är 

primärt framtagen för produktion men tillämpas dessutom inom andra områden, exempelvis 

produktutveckling. I en studie presenterad av Tingström, Gustavsson, & Palmér (2010) 

konstaterades det att värdeflödesanalysen är en effektiv metod för att förbättra processer inom 

produktutveckling. Denna studie poängterade dessutom att kundvärdet för 

produktutvecklingsprocesser är svårare att definiera. Inom produktion förenklar närvaron av en 

slutprodukt definitionen av värde för kunden och vad denne är villig att betala för. Inom 

produktutveckling där produkten ännu är under utveckling försvåras återkopplingen till kund och 

vad denne anser vara av värde (Tingström, Gustavsson, & Palmér, 2010). Rother & Shook 2005) 

poängterar att en viktig aspekt för kartläggningen är att värdet inom den studerade processen är 

tydligt specificerat sett ur kundens perspektiv, annars riskerar värdeflödesanalysen att driva på 

förbättringar i en riktning som kunden inte eftersträvar.  

4.4.1.1 Tillämpning 

Värdeflödesanalyser existerar i en rad olika varianter men i detta examensarbete användes en 

variant av den metodologi som beskrivs i boken Lära sig se av författarna Rother & Shook 

(2005). Denna variant är en papper och penna metod som innebär att produktens väg genom 

förädlingsprocessen, från leverantör till kund, kartläggs och illustreras med ett antal 

representativa figurer. Värdeflödet kan sträcka sig över flera områden och innehålla en mängd 

olika kunder. Gränserna och kundvärdet för värdeflödet skall därför definieras innan 

kartläggningen påbörjas. En grupp och en ansvarig ledare skall utses för utförandet, där ledaren 

bär huvudansvaret för kartläggningen och för efterkommande förbättringar. Tillvägagångssättet 

för kartläggningen av värdeflödet i enlighet med denna metodologi kan sammanfattas med Figur 

10 nedan.  

 

 



39 

 

Första steget innefattar valet av produktfamilj för kartläggningen. Det är i många fall 

komplicerat att kartlägga samtliga produkter som flödar genom en fabrik eller verkstad. 

Kartläggningen skall därför inkludera ett begränsat antal produkter som flödar genom hela 

organisationen; en produktfamilj eller kundspecifika produkter (Rother & Shook, 2005). 

Mekaniska verkstaden tillverkar prototypartiklar och därför valdes fyra slumpmässiga 

beställningar för kartläggningen och inte en hel produktfamilj. Beställningarna följdes fysiskt 

från kundorder till leverans där cykeltiden noterades.   

 

Kartan över det nuvarande och framtida tillståndet skall ritas vid samma tillfälle som figuren 

ovan illustrerar. Under genomförandet av värdeflödesanalysen kan idéer om förbättringar 

komma upp samtidigt som förbättringsarbeten kräver information om nuvarande tillståndet. Det 

är därför en fördel att rita in både kartorna samtidigt (Rother & Shook, 2005).  

 

En snabb vandring längs med värdeflödet ger grundläggande kunskaper om de olika processerna 

och möjliggör en översiktlig bild över det studerade värdeflödet. Kartläggningen skall påbörjas 

vid leveransavdelningen och följas nedströms då denna process är närmast kunden och 

bestämmer takten för resterande processer. Det är viktigt att de som deltager i kartläggningen 

följer hela värdeflödet och inte varsitt segment för att en heltäckande bild skall erhållas. Det är 

dessutom viktigt att tidigare information och tider som inte erhållits personligen inte används 

som referens utan att nya mätningar genomförs. De noteringar som utförs under kartläggningen 

skall dessutom visas för personalen för att garantera att etiskt förhållningssätt upprätthålls 

(Rother & Shook, 2005). Det bestämdes att en värdeflödesanalys på hög abstraktionsnivå skulle 

genomföras, det vill säga att inga processer studeras på detaljnivå. Cykeltiden för de olika 

processerna och den tid som produkterna mellanlagrades noterades under kartläggningen. Den 

utförda värdeflödesanalysen innefattade endast en person som följde hela värdeflödet från 

beställning till leverans på Mekaniska verkstaden. Det framtida tillståndet ritades därför inte ut 

utan möjliga förbättringar noterades och presenterades under ett senare tillfälle för personalen, se 

avsnitt 0. Förbättringsförslag och en handlingsplan utarbetades dessutom under detta tillfälle 

utifrån de erhållna resultaten. De symboler som användes för värdeflödesanalysen visas i Figur 

11.  

 

Karta över nuvarande 

tillstånd 

Karta över framtida 

tillstånd 

Handlingsplan för 

genomförandet 

Produktfamilj 

Figur 10. Första stegen vid kartläggning av värdeflöden (Rother & Shook, 2005). 
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4.4.2 A3-teknik 

Internationellt syftar begreppet ”A3” till den överenskomna ISO-standarden för pappersstorlekar 

men för Toyota och andra företag som präglas av Lean metodologi har begreppet en djupare 

innebörd (Liker, 2009). För dessa företag är A3:an ett standardiserat kommunikations- och 

problemlösningsmedel som sammanfattar viktig information på ett enskilt papper i linje med 

Lean. Strävan efter att kunna skilja på standardiserade och icke standardiserade situationer 

grundar sig på att rapporteringen är visuell och fri från slöseri. Långa rapporter som innehåller 

detaljerade grafer och formuleringar tillför inget värde utan försvårar istället tolkningen av viktig 

information (Morgan & Liker, 2006). Primärt användes A3-format då det är det största format 

som kan faxas men på senare år förespråkar Toyota för en övergång till A4-formatet under 

mottot ”Ju mindre, desto bättre” (Liker, 2009). Inom produktutvecklingen använder sig Toyota 

av A3-standarder för fyra olika syften; föreslå nya idéer, statusrapportering, förmedla 

information och problemlösning (Morgan & Liker, 2006). Den A3-teknik som används vid 

problemlösning består av problemets bakgrund, nuvarande tillstånd, syfte, analys, föreslagna 

motmedel, åtgärdsplan och uppföljning, se  

Figur 12 (Shook, 2009). 

Titel/Ämne: Ägare: Sign: Datum: 

I.Bakgrund V. Föreslagna motmedel 

  

II. Nuvarande tillstånd  VI. Åtgärdsplan 

  Plan Färdigt 

  

III.Syfte/Mål 

 VII. Uppföljning 

IV. Analys  

 

 

Figur 12. A3-ark vid problemlösning.  

Denna problemlösningsprocess som illustreras i figuren ovan följer Demings hjul eller PDCA. 

Det bakomliggande tankesättet för A3:an tvingar då ägaren till den att genomgå en 

problemlösande tankeprocess som följer PDCA-cykeln (Shook, 2009), se Figur 13. 

Process 

L 

a)Process 

d)Manuellt 
informationsflöde 

e)Elektroniskt 
informationsflöde 

b)Lager 

f)Förflyttning av 
material genom 
drag. 

Leverans 

c)Information 

Figur 11. Använda symboler för kartläggningen av värdeflödet på Mekaniska verkstaden. 
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Figur 13. PDCA-cykeln. 

Användningsområdet för A3-tekniken är dock inte begränsat till de ovanstående områdena utan 

tillämpas även för andra syften. Inom exempelvis Scania tillämpar gruppen för process stöd, 

UTPI A3-formatet för att underlätta kunskapsutbytet mellan medarbetare. Bok A3:an är en 

framtagen A3-standard på denna avdelning för att sammanfatta viktig information från en bok på 

ett A3-ark. I Bilaga B illustreras en skapad Bok-A3 för boken The Lean Machine som är skriven 

av författaren Dantar P. Oosterwal (2010).  

4.4.2.1 Tillämpning 

För att säkerställa att grundorsaken till Mekaniska verkstadens problemområden och avvikelser 

identifieras och åtgärdas användes A3-processen som problemlösningsmall. Denna 

lösningsmetodik var dessutom ett utmärkt sätt för handledaren att förstå hur examensarbetet 

utvecklade sig utan att behöva läsa hela rapporten. Handledaren använde även A3:an för att 

vägleda och coacha under det pågående examensarbetet.   

4.5 Reliabilitet & Validitet  

4.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet anger tillförlitligheten hos ett verktyg, metod eller instrument och refererar till frågan 

om samma resultat kan reproduceras vid andra tillfällen och av andra forskare (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

4.5.1.1 Kvalitativa intervjuer 

Reliabiliteten påverkas av forskarens förmåga att tolka erhållna intervjuresultat samt av 

intervjupersonens pålitlighet och inställning till intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Intervjuaren och respondenten måste bygga upp en överenskommelse om en objektivitet inom 

det studerade fenomenet. Intervjuarens giltighet bygger på intervjuarens förmåga att återge 

helheten om det studerade fenomenet ur respondentens perspektiv. Informationsluckor i samband 

med intervjuer uppstår alltid och är en vanlig orsak till bristande tillförlitlighet. Intervjuaren 

måste akta sig för att fylla dessa luckor för att kompensera för missad information och därmed 

tillskriva respondenten felaktiga uppfattningar om det undersökta fenomenet. Om intervjun 

missat viktiga aspekter bör detta poängteras i undersökningen samt inkluderas i nästkommande 

analys (Lantz, 2007). En annan aspekt som påverkar reliabiliteten vid kvalitativa intervjuer är 

metodologin för datainsamlingen. Om respondentens svar antecknas under intervjun finns en risk 

för att intervjuaren omedvetet och osystematiskt selekterar data. Intervjuresultatet kan därmed bli 

subjektivt och färgat av intervjuarens åsikter. För att undvika detta måste forskaren på förhand 
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specificera syftet och värdet med intervjun för att inte missa viktig information (Ejvegård, 2009). 

En annan åtgärd mot den beskrivna felkällan är att spela in intervjun på band för att möjliggöra 

en granskning i efterhand av de antecknade svaren. För att den insamlade information skall vara i 

en form som stödjer databearbetning bör forskaren redan innan intervjun bestämma vilka 

analyser som skall utföras (Lantz, 2007). 

4.5.1.2 Deltagande observationer 

I vardagen använder människan observationer för att samla kunskap om omgivande miljö men 

för att observationen skall kunna användas som vetenskaplig teknik måste den dock uppfylla 

vissa krav. De krav som ställs är att observationen skall vara systematiskt planerad och 

dokumenterad (Patel & Davidson, 2003). En nackdel med deltagande observationer är att 

forskaren lätt kan bli känslomässigt involverad vilket resulterar i en subjektiv beskrivning av 

förloppet och en bristfällig reliabilitet. Resultatet kan dessutom påverkas genom att forskaren 

genom sin närvaro påverkar deltagarna och därigenom händelseförloppet. För att få ett större 

vetenskapligt värde kan andra metoder användas som komplement till de deltagande 

observationerna (Ejvegård, 2009).  

4.5.2 Validitet  

Inom kvalitativa undersökningar anger validiteten den grad som en använd metod undersöker 

vad den avser att undersöka (Ejvegård, 2009). Begreppet hänför med andra ord till den 

omfattning som de genomförda observationerna speglar fenomen och variabler som är av 

intresse för forskaren (Kvale & Brinkmann, 2009).   

4.6 Tillvägagångssätt 
Examensarbetet inleddes med observationer, öppna dialoger och en litteratursökning för att öka 

förståelsen för Mekaniska verkstadens processer och avvikelser. Litteratursökningen utfördes 

parallellt med den kvalitativa metodiken för att knyta an teori till det undersökta fenomenet och 

därigenom försäkra att relevant litteratur insamlas. Litteraturen uppdaterades kontinuerligt i takt 

med att nya infallsvinklar tillkommit under arbetets gång. Lantz (2007) poängterar att tillräcklig 

tid bör avsättas i inledande fasen av ett projekt för att koppla teori och befintlig kunskap annars 

är risken stor att forskaren försöker uppfinna hjulet på nytt. För att fånga in den befintliga 

kunskapen på Mekaniska verkstaden genomfördes öppna dialoger med personal på verkstaden, 

handledare och andra personer med värdefulla kunskaper. Observationerna utfördes under ett 

flertal gånger för att undersöka avvikelser och processen i realtid och på detaljnivå. Den gamla 

avvikelserapportering granskades dessutom för att öka förståelsen för de avvikelser som uppstår 

i arbete.   

 

Den kvalitativa metodiken som användes under den inledande fasen av examensarbetet bestämde 

metodiken för det fortsatta arbetet. Kända avvikelser undersöktes närmare med hjälp av en 

datainsamling och semistrukturerade intervjuer. De semistrukturerade intervjuerna på Mekaniska 

verkstaden utfördes med tre operatörer och hade som syfte att öka förståelsen för nuvarande 

avvikelsehanteringen. Datainsamlingen gav värdefull information om grundorsaken till 

avvikelserna, exempelvis relationen mellan kategorier och fördelningen inom de olika 

avvikelsekategorierna. För att på en djupare nivå undersöka redan kända samt identifiera nya 

problemområden genomfördes fem intervjuer med konstruktörer. Intervjuerna gav nya 

infallsvinklar och feedback som kan vara till hjälp för Mekaniska verkstadens förbättringsarbete. 

Tanken med värdeflödesanalyserna var att kartlägga verkstadens värdeflöden och därigenom 

bestämma vilka aktiviteter som tillför värde till produktförädlingen. För att identifiera dolda 

problemområden på FFF-modelleringen genomfördes två öppna intervjuer. Erhållen kvalitativ 

information och data bearbetades kontinuerligt under examensarbetet med mål att identifiera 
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potentiella förbättringsområden. Tillvägagångssättet för det utförda examensarbetet illustreras i 

Figur 14. 

  

 

Figur 14. Tillvägagångssätt för det genomförda examensarbetet. 

För att säkerställa att den uppställda tidsramen efterföljs så dokumenterades och planerades 

arbetet visuellt under hela examensarbetet. Den visualiseringsmetod som användes under 

examensarbetet tillämpas på UTPI, en avdelning för förbättringscoaching på R&D, Scania. 

Metoden bidrog till att arbetet utfördes planenligt och systematiskt i linje med den bestämda 

tidsramen. A3-teknik användes för att förmedla information till handledaren och se till att denne 

är införstådd med hur arbetet utvecklar sig.   
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5 RESULTAT 

I resultatkapitlet samlas de resultat, som uppnåtts med de metoder som beskrivs i föregående 

kapitel. Dessa resultat analyseras och återkopplas till den presenterade teorin i referenskapitlet. 

5.1 Nulägesbeskrivning 
Detta avsnitt beskriver nuvarande tillstånden på Mekaniska verkstaden; arbetsprocessen, 

nuvarande hantering och uppföljning av avvikelser. Beskrivning baseras på den erhållna 

informationen från de genomförda observationerna och öppna intervjuerna under inledande fasen 

av examensarbetet.   

5.1.1 Processchema för mekanisk bearbetning 

5.1.1.1 Kundbeställning 

Kundbeställningen följer den process som illustreras i Figur 15 . En internkund upptäcker ett 

behov av en prototypartikel och förbereder en arbetsbeställning. Om kunden kommer till 

ordermottagningen utan en ifylld beställningsblankett så förser ordermottagningen kunden med 

en blankett och berättar hur denna skall fyllas i. Arbetsbeställningen skall innehålla en 

beskrivning av arbetets innehåll och ha tillhörande ritningar, kontaktuppgifter och andra 

relevanta uppgifter bifogade. Kunden skriver i nuläget arbetsbeskrivningen i en tom ruta på 

arbetsbeställningen. För att minska det bristfälliga underlaget har en checklista skapats som 

kunden skall följa och därigenom försäkra sig om att ritningen är korrekt.  Ordermottagningen 

gör en snabb granskning av ritningen för att säkerställa att konstruktören specificerat alla 

nödvändiga tillverkningsmått. Under detta tillfälle undersöker personalen beläggningen i 

verkstaden för att kunna informera kunden om ett ungefärligt leveransdatum. När jobbet är stort 

får ordermottagningen återkomma om leveransdatumet vid ett senare tillfälle. Om kunden inte är 

nöjd med leveranstiden kan ordern skickas till en legotillverkare.  

 

 

 

     Beredning 

Telefon från kund 

 

Förbereder 
samtal, mail 
eller besök i 
Mekaniska 
verkstaden. 

Diskussion med 
kund samt 
granskning av 
arbetsunderlag. 

Mail från kund 

Kund kommer in 

 

 

   Nej Nej Ja 

Ja Ja Nej 

Kund nöjd 
med 
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? 

Går det att 
leverera 
snabbare 

? 

Skicka ordern 
till 

legotillverkade 

? 

Lego 

Kundbehov 

Figur 15. Process för kundbeställning. 
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5.1.1.2 Beredning 

När ordermottagningen mottagit en arbetsbeställning genomförs beredningsarbetet i enlighet 

med den process som presenteras i Figur 16. Beredningen bedömer hur prototypartikeln skall 

tillverkas, bryter ned tillverkningen i olika operationer och bestämmer ordning för dessa. 

Tidsåtgången för arbetet uppskattas och de olika tillverkningsoperationerna planeras in, det vill 

säga när operationerna skall påbörjas respektive avslutas för att garantera att arbetet blir klart i 

tid. När beredningen är slutförd placeras ordern i ett fack där den hämtas av samordnaren under 

morgonen. Den hämtade ordern granskas sedan av samordnaren inför morgonmötet.  

 

5.1.1.3 Morgonmöte 

Varje morgon hålls ett möte där de inkomna beställningarna granskas och diskuteras av 

samordnarna, beredningen och gruppchefen. Eventuella felkällor och information som 

konstruktören överfört verbalt till ordermottagningen diskuteras under mötet. Små avvikelser 

korrigeras direkt medan större ändringar får göras av beredningen efter mötet. Om inga problem 

observerats sätts arbetsbeställningen upp på den tavla som gäller för den första 

tillverkningsoperationen. Arbetsprocessen under morgonmötet visas i Figur 17.  
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? 
Beredning 
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Figur 16. Beredningsprocessen på Mekaniska verkstaden.  
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5.1.1.4 Tillverkning 

Innan tillverkningen påbörjas prioriterar operatören de största jobben för att säkerställa att 

planeringen under veckan klaras av. Inkomna jobb med högprioritet förskjuter i regel de 

påbörjade och inplanerade jobben. Tillverkningsprocessen på Mekaniska verkstaden illustreras i 

Figur 18. 
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Figur 17.Process för morgonmöte. 

Figur 18. Tillverkningsprocessen på Mekaniska verkstaden. 
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5.1.1.5 Problemlösning 

När operatören stöter på ett problem under tillverkningen vänder sig denne först till samordnare 

och beredningen för att lösa problemet. Om personalen inte kan lösa problemet på egen hand så 

kontaktas kunden. Om kunden inte svarar i telefon så uppstår ett stopp i tillverkningen och 

operatören måste då vänta på besked. Under väntetiden påbörjas ett nytt jobb om ställtiden för 

det nuvarande jobbet inte varit för tidsomfattande. Tillvägagångssättet för problemlösningen 

visas i Figur 19. 

 

5.1.1.6 Lego 

När Mekaniska verkstaden inte kan ta emot en order på grund av kapacitets- eller resursbrist 

vänder sig beredningen till lämpliga legotillverkare. Ordern kan i regel när som helst skickas till 

legotillverkning för att sedan återkomma och slutföras på Mekaniska verkstaden. 

Tillvägagångssättet när en artikel beställs från en extern tillverkare visas i Figur 20.   

 

5.1.2 Nuvarande avvikelsedokumentation och uppföljning.  

För att förstå nuvarande avvikelsedokumentation genomfördes semistrukturerade intervjuer på 

Mekaniska verkstaden. FFF-modelleringen består av två operatörer som arbetar utefter processer 

som skiljer från resterande verkstadens och därför sköter de avvikelsehanteringen internt. Det 

framkom att bearbetningen i nuläget har en bestämd rutin för att dokumentera och hantera 

avvikelser. När en störning uppstår i arbetet så skriver operatören upp den kategori störningen 

gäller, förlorad tid, kommentar samt förslag till förbättring på beställningens följesedel, Figur 21.  
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Figur 19.Processen för problemlösningar. 

 

 
Ja 

Nej 

Ringer lämplig 
legotillverkare.     

Bedömer 
offert. 

Beställer jobb.   

Offert 
 okej  

? 
Lego 

Figur 20. Process för legotillverkning. 
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Kod/Tid/Kommentar       Störningar 

Svarv/…/…/……………………………….../ 1) Utrustningshaveri 

Fräs/…/…/…………………………………./ 2) Rätt från mig 

Svets/…/…/……………………………….../ 3) Rätt från mig tidigare operation 

Såg/…/…/…………………………………./ 4) Materialbrist 

Vatten/…/…/………………………………/ 5) Jobbet blev större än överenskommet 

Beredning/…/…/…………………………../ 6) Underlag bristfälligt 

Förslag till förbättringar……………………/ 7) Specialverktyg krävs 

Figur 21. Nuvarande kategorisering av störningar på följesedeln. 

Störningarna har rangordnats i sju olika kategorier för att underlätta dokumentationen och 

uppföljningen vid ett senare skede. När tillverkningen av artikeln är klar skickas följesedeln till 

ordermottagningen där jobbet avslutas och kontrolleras för att granska om några störningar 

inträffat. De följesedlar som har inrapporterade störningar sparas och skickas ner veckovis till 

verkstaden där en ansvarig samordnare kategoriserar och dokumenterar följesedlarna i en pärm. 

Samordnaren för dessutom statistisk över förlorad arbetstid, avdelning störningen gäller samt 

kategori i ett Excel ark. Tanken bakom följande arbetssätt var först att dokumentera avvikelser 

under en period och sedan utreda vilka störningar som är störst. De största störningarna skulle 

sedan lösas en och en av personalen veckovis. I dagsläget dokumenteras störningar fortlöpande 

men den planerade uppföljningen av dessa har uteblivit.  

5.1.3 Processchema för FFF-modellering 

FFF-modelleringen består av två operatörer som arbetar med både beredning och bearbetning. 

Den ena veckan utför en operatör förarbetet inför körning medan den andra arbetar med 

efterbearbetningen. Veckan därpå skiftar operatörerna och den operatör som utförde beredningen 

får arbeta med efterbearbetning.  

5.1.3.1 Kund lämnar uppdrag 

Tillvägagångssättet för när en kund lämnar ett uppdrag till FFF-modelleringen ses i Figur 22.     

Majoriteten av beställningarna kommer in via mail. För att minska det bristfälliga underlaget har 

ett dokument skapats som kunden kan studera innan beställningen. Dokumentet innehåller tips 

till konstruktören, exempelvis vilka filformat och vilken upplösning som krävs för 

tillverkningen. Denna information har dessutom placerats i beställningsmailet för att underlätta 

för kunden och garantera att denne gör rätt.  
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Figur 22. Process- Kund lämnar uppdrag. 
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När kunden skickat en beställningen granskar personalen dessa för att bedöma om de är korrekta. 

Filer skickas tillbaka till kunden för korrigering om de är felaktiga på grund av slarv från 

konstruktören eller om lagningen tar för lång tid. Beställningar som innehåller avancerade 

detaljer lagas av personalen eftersom konstruktören i de flesta fallen saknar rätt kunskap för att 

kunna laga modellen själv.  

5.1.3.2 Lagning  

Beställningar som innehåller defekta eller trasiga filformat konverteras och lagas. När 

konverteringen och lagningen är slutförd granskas prioriteringslistan för att kolla om ordern är 

prioriterad. För en akut order finns möjligheten att stanna maskinen och lägga in artikeln under 

pågående tillverkningen. Beställningen kan dessutom skickas till en extern tillverkare för att 

leveranstiden skall minskas. För att gardera sig om tillverkningen kraschar eller för att korta 

leveranstiden med några timmar kan artikeln modelleras på olika ställen i begränsningsvolymen; 

Lådan. Om prototypartikeln placeras längst ner i lådan klarar den sig om modellen kraschar i 

mitten till skillnad från om den placeras högst upp i lådan. Modeller som placeras högst upp kan 

däremot levereras snabbare till kunden eftersom dessa plockas upp först under rensningen. 

Lagningsprocessen illustreras i Figur 23.     

 

 

 

5.1.3.3 Placering i lådan  

En modellering av prototypartiklarna genomförs i två olika virtuella lådor som illustrerar den 

stora och lilla maskinens volym. De två maskinerna startas samtidigt men trots detta placeras 

prototyper från samma beställning i samma maskin. Om en artikel inte får plats i maskinen måste 

personalen klippa den. En lämplig metod väljs då som underlättar efterföljande montering och 

limning. Hållfastheten, ytfinheten och tjockleken undersöks av operatören. Artiklar av olika 
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Figur 23. Lagningsprocess för FFF-modelleringen. 
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tjocklekar får inte placeras bredvid varandra eftersom de svalnar olika fort. Den tunnare tar då 

stryk och deformeras under avsvalningen. Processen för när en modell byggs inför en körning 

illustreras i Figur 24. 

 

5.1.3.4 Körning 

Den stora maskinen behöver 30-240 minuter för att värmas upp medan det tar 30-120 minuter för 

den lilla. Personalen strävar alltid efter att fylla lådan så att körningen i lilla och stora maskinen 

motsvarar 40 timmars körning. Detta är den bestämda takten för att maskinen skall kunna stanna 

och startas på nytt under arbetstid. Under en vecka genomförs tre körningar; måndag, onsdag och 

fredag. Körningarna under måndagen och onsdagen tar ungefär 40 timmar medan helgkörningen 

är längre då det inte spelar någon roll när maskinen stannar under helgen så länge arbetet kan 

påbörjas på måndagen. Metodiken då en körning sätts igång visas i Figur 25.    
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plockas ut för att artiklarna inte skall deformeras. När lådan väl plockats ut ur maskinen tar 
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Figur 25. Tillvägagångssätt för att sätta igång en körning. 

Figur 24. Process för placering i lådan. 
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avsvalningen längre tid än själva körningen. Avsvalningen för en 40 timmars körning tar ungefär 

55 timmar. Avsvalningsprocessen illustreras i Figur 26.  

 

5.1.3.6 Rensning 

Framplockningen av tillverkade prototypartiklar påbörjas när pulvret i lådan svalnat till 40 

grader. Pulvret närmast detaljerna slängs eftersom det inte kan återanvändas på grund av en för 

hög värmepåverkan. De framplockade bitarna penslas och rengörs innan efterbearbetningen 

påbörjas, se Figur 27. 

 

5.1.3.7 Efterbearbetning 

De tillverkade delarna har oftast en tunn hinna och måste därför blästras och sköljas innan 

levereras till kunden sker. Efterbearbetningen innefattar dessutom limning, slipning, målning 

eller gängning för de prototypartiklar som kräver det, se Figur 28. 
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Figur 26. Avsvalningsprocess efter genomförd körning. 

Figur 27. Tillvägagångssätt för att en rensa en avsvalnad låda.  

Figur 28.Process för efterbearbetning. 
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5.1.3.8 Leverans 

När tillverkningen är slutförd och artikeln skall leveras så följer operatören den metodik som 

illustreras med Figur 29. 

 

5.2 Nulägesanalys 

5.2.1 FFF-modelleringen 

Öppna dialoger och observationer användes för att öka förståelsen för FFF-processen. Denna 

metodik syftade dessutom till att identifiera möjliga avvikelser och problem som är relaterade till 

den höga arbetsbelastningen. Det framkom att antalet beställningar ökat i volym under senare år 

samtidigt som för- och efterarbetet för varje körning ökat då de beställda prototypartiklarna ökat 

i storlek. Personalen har därför i allt större utsträckning varit tvungna att klippa modellerna för 

att få plats med dessa i maskinerna vilket resulterat i en mer omfattande efterbearbetning. De två 

maskinerna körs idag dygnet runt och under helgerna för att R & D:s behov skall tillgodoses. 

Varje vecka innefattar tre körningar; där två av dessa är 40 timmar och den tredje är längre för 

att maskinerna skall utnyttjas maximalt under helgen. Körschemat för FFF-modelleringen, Figur 

30, visar när maskinerna startar, stannar och när den körda bingen är avsvalnad.  

 

Körschema för FFF-modellering 
Vecka X1 

 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 
Binge 1 Start  Stopp  Avsvalnad   
Binge 2   Start  Stopp  Avsvalnad 
Binge 3     Start  Stopp 

Vecka X  
 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 
Binge 1 Start  Stopp  Avsvalnad   

Binge 2   Start  Stopp  Avsvalnad 
Binge 3    Avsvalnad Start  Stopp 

 

Figur 30. Körschema för FFF-modelleringen. 

Vecka X2 i körschemat visar nuvarande fall medan vecka X1 illustreras för att förtydliga 

schemat för läsaren. Under vecka X1 startas den första körningen på måndagen, stannar på 

onsdag och är avsvalnad under fredagen. Efterbearbetningen med binge 1 påbörjas på fredagen 

inför nästa körning under vecka X2 på måndagen, där en ifylld ruta motsvarar sju timmars 

arbete. När efterbearbetningen med den första bingen är avslutad påbörjas arbetet med binge 2. I 

slutet av vecka X2 måste operatören arbeta med två olika körningar för att hinna nollställa inför 

kommande vecka X3. I dagsläget hinner inte operatören med efterbearbetningen och arbetet 

förskjuts därför till nästa vecka precis som de två röda pilarna i figuren ovan visar.   
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Om körschemat ovan studeras går det se att de tre körningarna kräver sex arbetsdagar för att 

operatören skall hinna med efterbearbetningen. I nuläget pressas detta arbete ihop till fem 

arbetsdagar och leder till att arbetet förs över till nästa vecka och förorsakar en ojämn 

arbetsbelastning som Figur 31 visar. Personalen på FFF-modelleringen poängterade att 

operatören som arbetar med förarbetet måste hjälpa till under måndagen med bearbetning då 

arbetsbelastningen är väldigt hög i början av vecka för att senare under veckan planas ut.   

 

Figur 31. Belastningsfördelning under vecka X3 för bearbetningen. 

För att undersöka den ojämna belastningen genomfördes öppna intervjuer med de två 

operatörerna. Målet med intervjuerna var att identifiera olikheter i arbetssättet, ineffektiva 

aktiviteter samt fastställa om operatörerna följer processen genom att be dessa beskriva i 

detaljnivå hur de arbetar. Resultatet av intervjun var att de två operatörerna arbetar nästintill 

identiskt dock kan frågan ställas om ett standardiserat arbetssätt upprätthålls. Stödjer det 

nuvarande arbetssättet SPS och innefattar en standardisering av människa, metod, maskin och 

material. Människa: De två operatörerna är flexibla och arbetar nästintill identiskt med både 

beredning och bearbetning. Material: Information och material levereras av rätt mängd, kvalité 

och i rätt tidpunkt internt inom processen. Rätt från mig upprätthålls därav mellan beredningen 

och bearbetningen. Maskin: De två maskinerna underhålls under fasta intervaller vilket 

möjliggör nuvarande körtid där maskinerna körs dygnet runt. Maskinernas kapacitet, avsvalning 

och uppvärmning är känd samt hur dessa parametrar skall kombineras för att rätt kvalité skall 

uppnås. Metod: Arbetsprocessen samt filformat och filkvalité som eftersträvas av 

konstruktörerna vid beställning är beskriven med en standard. Det framkom dock att FFF-

modelleringen inte använder sig av metoder och verktyg för att driva ut slöserier och ständigt 

förbättra processen. Standardiserat arbetssätt: FFF-modelleringen har försökt optimera 

takttiden och processföljden med hänsyn tagen till tillgängligheten inom människa, material, 

metod och maskin för bästa resultat. En kombination av ovanstående standardiserade områden 

ger dock upphov till en ojämn arbetsbelastning, en viktig aspekt inom SPS. Det bestämdes därför 

att en workshop skulle hållas där diskussioner skulle föras gällande takttid och slöserier inom 

processen med mål att jämna ut belastningen, se avsnitt 5.3.1.3.        

5.2.2 Störningsresultat- mekanisk bearbetning 

För att finna de största störningar och utreda hur mycket tid som förloras på grund av olika 

störningar så granskades de gamla följesedlarna och Excel arket under inledande fasen av 

examensarbetet. Granskningen visade att antalet inrapporterade timmar varierar från månad till 

månad. Om Figur 32 granskas ses exempelvis att Mekaniska verkstaden endast hade ett fåtal 

timmar inrapporterade under oktober. 
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Figur 32. Inrapporterade störningstimmar. 

För att få större förståelse för genomfördes semistrukturerade intervjuer med operatörer från 

avdelningar svets, fräs och svarv. Anledningen till varför rapporteringen varierar kan ha sin 

grund i en rad olika aspekter men två tendenser kunde uttydas från de genomförda intervjuerna. 

Personalen upplever att störningar dokumenteras kontinuerligt men att det inte gett upphov till 

några förbättringar. Feedbacken och återkopplingen till den som gjort fel borde vara tydligare 

anser personalen. Den andra orsaken kan ha sin grund i att personalen definierar störningar olika 

både gällande tid och typ. Utsagorna nedan från de genomförda intervjuerna visar att det råder 

olika uppfattningar om vad en störning är:    

”Allt som stör jobbet. Ett litet fel på ritningen kan ge upphov till stora störningar om man inte 

får tag på kunden” (operatör 1) 

 

”Allt som avviker från normalläget är en störning. Det beror dock på vad man vill ha ut. Vill 

man ha ut störningar som är små (5 min) eller stora (30 min)” (operatör 2) 

 

”Sånt som hindrar arbetet är en störning. Man kan registrera en kvart och uppåt. Jag brukar 

registrera sånt som är längre en halvtimme. Om jag inte kan hitta en borr i 10 minuter så anser 

jag inte att det är en störning. Ringa kunden är inte en störning om man får reda på måttet 

snabbt ” (operatör 3) 

Förekomsten av olika definitioner ger ett mörkertal över hur mycket tid som förloras på grund av 

störningar i arbetet. Denna aspekt påverkar dessutom nuvarande avvikelserapportering då det är 

svårt att fastställa vilka störningar som är störst.  Nuvarande dokumentation kan därför endast ge 

en indikation om hur de olika kategorierna förhåller sig till varandra. Om Figur 33 studeras går 

det att avläsa att de största störningarna är följande: Jobbet blev större än överenskommet (32 

%), underlag bristfälligt (20 %) och Rätt från mig tidigare operation (19 %). 
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Figur 33. Störningsuppdelning efter kategorier på mekaniska. 

Det framkom från intervjuerna att operatörerna i första hand löser störningar ensamma eller med 

ansvarig samordnare men att större tvärfunktionellt samarbete efterlyses.   

 

”Man vänder sig i första hand till samordnaren men man löser även störningar tillsammans i 

gruppen. Ibland löser vi störningar tillsammans med andra avdelningar. En fräsare kan 

exempelvis komma förbi och fråga om hur biten skall tillverkas för svetsningen. Jag tycker att 

det är bra när man samarbetar med varandra.” (Operatör 1) 

”Man löser nog främst sina egna störningar för att kunna utföra det egna jobbet. Man har nog 

svårt att se helheten och hur det påverkar andra avdelningar.” (Operatör 2) 

”Man hanterar avvikelser själv i 95 % av fallen.  Man gör sitt jobb men man tittar inte på 

helheten. Man hanterar avvikelser ibland tillsammans om man upptäcker sådant som kan orsaka 

fel.” (Operatör 3)   

5.2.3 Prototyp verkstadens avvikelser och problemområden  

En datainsamling genomfördes för att hitta grundorsaken till varför olika avvikelser uppträder 

och inte endast konstatera storleken på de olika kategorierna. En analys av den gamla 

störningsdokumentationen visade att personalen i majoriteten av fallen inte skriver någon 

kommentar om den inträffade störningen, utan endast kategori och förlorad tid. Det var därför 

helt omöjligt att utreda varför en gammal störning inträffat då det oftast gått så lång tid att 

operatören inte kommer ihåg den. Under ett möte med gruppchefen för Mekaniska verkstaden 

bestämdes det att en datainsamling skulle genomföras. Efter mötet uppmanade gruppchefen 

personalen att vara noggranna i sin avvikelserapportering genom att skriva kommenterar för att 

underlätta datainsamlingen och efterföljande analys. De systematiska avvikelser som Mekaniska 

verkstaden präglas av och grundorsaken till dessa utifrån den genomförda datainsamlingen 

presenteras mer ingående nedan. 

5.2.3.1 Beredningen blir störda i arbetet 

Personalen på beredningen blir störda under pågående arbete eftersom kunder kommer in till 

mottagningen för att lämna in beställningar.  De måste då avbryta sitt arbete för att ta emot 

kunden och när arbetet skall återupptas inverkar det negativt på beredningsprocessen. 

Bedömningen av tillverkningssätt, nedbrytning av operationer samt bestämning av ordningen för 

dessa kan då missas eller ta längre tid än normalt. Det är dessutom risk för att personalen 
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glömmer bort den verbala informationen som kunden överfört eftersom de inte hinner skriva ner 

den.     

5.2.3.2 Jobbet blev större än överenskommet 

Anledningen till varför vissa jobb blir större än överenskommet har sin orsak i två olika aspekter; 

den ena att kunden ändrar antalet artiklar under pågående tillverkning och att operatören måste 

ändra tillverkningssätt. Beredningen har svårt att förutse tillverkningssätt, vilka beställningar 

som kräver fixtur och tid för vissa beställningar, främst för fräsavdelningen.  

5.2.3.3 Bristfälligt underlag 

Det bristfälliga underlaget beror på ofullständiga ritningar, problem med filer samt att kunden 

var okontaktbar när operatören behövde information, exempelvis ett mått, för att kunna fortsätta 

med tillverkningen. Ibland står tillverkningen stilla i ett par timmar för att operatören inte får tag 

på kunden eller kontaktpersonen som specificerats på arbetsbeställningen. Den vanligaste 

störningen för vattenskärningen var att kunden antigen skickade filer i fel format, placerade 

dessa på fel plats eller så var de skickade filerna av dålig kvalitet. Förutom de punkter som 

specificerats på beredningens checklista för ritningar hittades även andra punkter som kan läggas 

till. Checklistan uppdaterades för att inkludera punkter som tog hänsyn till om samtliga mått är 

specificerade, om alla nödvändiga ritningsvyer är illustrerade, om artikeln skall lackas om det 

skall pulverlackas och i vilken färg samt radien för CAS.    

5.2.3.4 Överproduktion 

Tillverkningen på Mekaniska verkstaden sker enligt ritning men i många fall upplever 

personalen att mer arbete utförs än vad kunden eftersträvar. Personalen kan oftast förenkla 

prototyptillverkning efter kontakt med kunden. Exempel på förenklingar är att kravet på tolerans 

och ytfinheten kan släppas efter direktiv från kunden. Om detta behov hade kunnat fångas in 

under beställningstillfället hade det medfört kortare ledtider och bättre flödeseffektivitet. Det 

framkom även att kunderna tenderar att beställa för många artiklar då dessa har svårt att få en 

känsla för hur dyra de olika artiklarna är.     

5.2.3.5 Översikt över processen 

Precis som det illustrerades i nulägesbeskrivningen så är det beredningen som sköter 

kundkontakten och uppskattar leveranstiden en våning upp medan planeringen sker på 

bottenvåningen i verkstaden. Detta ger upphov till en dålig översikt över processen och försvårar 

uppskattningen av leveranstid, vilka material som finns att tillgå samt försvårar 

kunskapsinhämtningen från operatören. För komplicerade beställningar brukar beredningen 

diskutera arbetet med en operatör vilket i vissa fall medför onödiga rörelser från ett våningsplan 

till ett annat. För att synkronisera tidsplaneringen har ett gemensamt Excel ark skapats som 

uppdaterad den tillgängliga kapaciteten i verkstaden. Detta för att beredningen inte skall lova en 

leveranstid som inte kan efterföljas. Ett annat problem som den dåliga översikten medför är att 

beredningen inte kan se vart jobbet befinner sig i processflödet. När kunder har frågor om hur 

arbetet fortskrider vänder denne sig i första hand till beredningen och med tanke på att de sitter 

på ett annat våningsplan måste de gå ner till verkstaden för att kunna besvara frågan.  

5.2.3.6 Kunden hämtar inte ut jobbet 

Under beställningen eftersträvar kunden väldigt ofta en snabb leveranstid men trots det 

förekommer fall där tillverkade artiklarna inte hämtas från hyllan på Mekaniska verkstaden. När 

tillverkningen är slutförd så kontaktas kunden men personalen har märkt att artiklarna i vissa fall 

ligger kvar på hyllan under en längre period.  
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5.2.4 Konstruktion 

De avvikelserna som presenterades i det förra avsnittet var systematiska och förekom i olika 

utsträckning under tillverkningen på Mekaniska verkstaden. För att hitta potentiella grundorsaker 

till några av de presenterade avvikelserna genomfördes intervjuer med konstruktörer från R&D 

som brukar beställa på Mekaniska verkstaden. Intervjuerna syftade till att undersöka 

konstruktörernas syn på det bristfälliga underlaget, den introducerade ritningschecklistan, 

överproduktionen samt varför tillverkade artiklar inte hämtas ut. En möjlig anledning till de 

dåliga filerna kan vara en otydlighet från Mekaniska verkstaden gällande vilka format som 

eftersträvas och vart filerna skall placeras. Ett antal orsaker ansågs vara möjliga till varför 

tillverkade artiklar inte hämtas ut, exempelvis att leveransen varit försenad och resulterat i att 

produkterna varit inaktuella för ett funktionsprov eller en provmontering. Frågor gällande 

möjliga förbättringsförslag som är relaterade till de presenterade problemområdena ställdes 

också till konstruktörerna under intervjutillfället. De intervjuade konstruktörernas uppfattning 

om de valda områdena presenteras nedan. 

5.2.4.1 Konstruktionssprocessen 

För att utreda om det bristfälliga underlaget uppträder på grund av slarv från konstruktören, 

tidsbrist eller för att prototypen ännu inte är kravställd vid beställningen ställdes frågor om 

konstruktionsprocessen. Intervjupersonerna beskrev att kraven på prototypen ändras beroende på 

fas i produktutvecklingen. De beställningar som görs hos Mekaniska verkstaden sker oftast under 

ett tidigt skede i produktutvecklingen då designen ännu inte är helt specificerad. Ritningen blir 

kravställd ju längre man kommer in processen och därav skiljer sig underlaget vid olika 

beställningar. Följande citat från en intervjuperson illustrerar dock att prototyperna bör beställas i 

ett skede då konstruktören har rätt mycket klart för sig om designen. 

”Beställningen sker i ett tidigt stadium men ska man göra en prototyp borde man ha mycket klart 

för sig.” (Konstruktör 2)  

5.2.4.2 Överproduktion 

Detta avsnitt syftar till att beskriva konstruktörernas uppfattning om beställningsprocessen samt 

vilka åtgärder som kan vidtas för att överproduktion skall undvikas. Intervjupersonerna beskriver 

att de strävar efter att skapa en ritning som följer med och uppdateras under hela 

utvecklingsprocessen. Det inlämnade ritningsunderlaget motsvarar därför det framtida behovet 

när artikeln skall serietillverkas i produktion. Citaten nedan visar att konstruktörerna är negativt 

inställda till att skapa separata ritningar som motsvarar behovet vid beställningstillfället 

exempelvis vid funktionsprov eller provmontering. 

”Jag tycker att det onödigt om man skulle behöva göra separata ritningar” (Konstruktör 1) 

 

”Ritningen bör vara tillräcklig för man skall kunna tillverka. Om man måste lämna in något 

annat dokument blir det bara dubbelt arbete” (Konstruktör 2) 

 

”Att göra olika ritningar beroende på utvecklingsfas tillför inget värde." (Konstruktör 3) 

Det framgår att konstruktörerna är nöjda med nuvarande arbetssätt där de tillsammans med 

beredningen går igenom vilka mått och toleranser som är viktiga i linje med Mekaniska 

verkstadens behov. Samtliga intervjupersoner beskriver kommunikationen med Mekaniska 

verkstaden som nyckeln till önskvärda tillverkningsresultat. Citaten nedan visar att 

konstruktörerna helst vill skapa en ritning som följer med under hela produktutvecklingen och 
utföra små ändringar beroende på vilka krav Mekaniska verkstaden ställer.  
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”Jag brukar gå igenom ritningen med beredningen under beställningen, exempelvis vilka mått 

och toleranser som är viktiga. Vi granskar ritningen tillsammans lite snabbt och ändrar det som 

behövs under beställningen” (Konstruktör 1) 

 

”Om beredningen granskat ritningen och det uppstått några konstigheter så går jag till 

ordermottagningen för att diskutera det. Vi går igenom ritningen och ändrar det som ska ändras 

med en röd penna.”(Konstruktör 2) 

 

”Man vill inte skapa separata ritningar för varje prototyp utan det är bättre att notera på 

ritningen och berätta för personalen på ordermottagningen vad som är viktigt. Jag brukar skriva 

i klartext och rita på arbetsbeskrivningen för att tydliggöra.”(Konstruktör 3)  

 

”Jag brukar oftast gå ner och prata med personalen på ordermottagningen, jag tycker att det är 

lättast så.” (Konstruktör 4) 

 

”Jag tycker att man kan notera under beredningen vad som är viktigt eller vilka mått och 

toleranser som är viktiga.” (Konstruktör 5) 

 

Under intervjutillfället ställdes en följdfråga för att utreda vilka åtgärder som är möjliga för att 

överproduktion skall undvikas. Konstruktörerna tillfrågades om ritningar kan baseras på 

slutbehovet men att olika användningsområden specificeras på ritningen som beskriver det 

faktiska behovet vid beställningstillfället. De ansåg inte att ett specificerat användningsområde 

på arbetsbeställningen hade minskat överproduktion då konstruktörerna upplever att Mekaniska 

verkstaden har för dålig insyn i utvecklingsprocessen. De var dessutom negativa till den 

lösningen eftersom användningsområdet inte säger mycket om kravet, även om 

användningsområdet är detsamma så ändras kraven på prototypen från fall till fall. 

Intervjupersonerna lade dock fram andra förslag för att komma till rätta med problemet.   

 

”Det är nog svårt att göra en indelning i olika användningsområden men man kan skriva vissa 

beskrivningar. Exempelvis om ett rör skall tillverkas kan man ange att det skall vara tätt, ha rätt 

form och en fin yta men att toleranserna inte är så viktiga.” (Konstruktör 3) 

 

”Man behöver inte ange användningsområde men man kan nog skriva något om hur viktiga 

vissa toleranser eller mått är i en ruta” (Konstruktör 4) 

 

”Det är möjligt att man kan skriva en kort beskrivning i beställningen för att exempelvis ange 

vilka toleranser eller mått som är viktiga. Användningsområdet är dock svårt.” (Konstruktör 5) 

 

Det faktum att personal på ordermottagningen upplever att konstruktörerna beställer fler artiklar 

än vad de behöver undersöktes också under de genomförda intervjuerna. En intervjuperson 

påpekade att han brukar fråga hur dyra detaljerna är för få sig en uppfattning om priset då det 

hjälper honom från att beställa för många artiklar. Prisexempel på hemsidan efterlystes som kan 

relateras till den egna prototypen inför en beställning. Det framkom dock inte entydigt att 

prismedvetenheten resulterar i att för många artiklar beställs. 
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5.2.4.3 Bristfälligt underlag 

En av de fem respondenternas utsagor visar att det bristfälliga underlaget kan ha sin orsak i att 

konstruktörerna har en annan attityd då beställningar görs hos Mekaniska verkstaden istället för 

hos en extern leverantör. De ställer inte lika höga krav på ritningar som skickas ner till 

Mekaniska verkstaden eftersom tillverkningen utförs nära till hands och kan därför åtgärdas 

snabbt vid eventuella fel. Det är en avvägning vem som skall lägga ner resurser på att granska 

ritningen; beredningen eller konstruktören. Nedanstående citat beskriver den förändrade 

attityden för ritningar som skickas ner till verkstaden istället för till en extern tillverkare:   

 

”De ritningar som skall skickas till en legotillverkare granskas mycket noggrannare än om de 

skall till Mekaniska verkstaden. Vi har en ritningsgranskare på vår avdelning som granskar de 

ritningar som skall skickas till externa tillverkare. När ritningarna skall ner till Mekaniska 

verkstaden granskar man oftast sin egen ritning eller ibland med sina kollegor. I regel används 

inte ritningsgranskaren för ritningar som skall till Mekaniska verkstaden utan han kollar lite 

snabbt på dessa.” (Konstruktör 1) 

 

Det bör poängteras att en generell slutsats inte kan fastställas huruvida om attityden är den aspekt 

som förorsakar dåliga tillverkningsunderlag. En av respondenterna lyfte dock fram denna aspekt 

som möjlig anledning, men vidare undersökningar är att rekommendera även om fenomenet är 

svårt att mäta.  

5.2.4.4 Kund hämtar inte ut jobbet 

För att utreda om en dålig leveranstid är orsaken till varför kunden inte hämtar ut tillverkade 

beställningar ställdes frågor om leveranssäkerheten. Alla tillfrågade konstruktörer ansåg att 

Mekaniska verkstaden är väldigt bra på att meddela i tid om det blir förseningar. De gånger när 

leveransen inte skett i tid har konstruktörerna fått veta det tidigt och kunnat hantera och åtgärda 

eventuella avvikelser i planeringen. Mekaniska verkstaden är väldigt tydliga gällande vilka 

leveranstider som gäller redan vid beställningen ansåg intervjupersonerna. En konstruktör 

poängterade att det är svårt att knyta själva orderbekräftelsen till själva beställningen. Det är inte 

tydligt alla gånger vilka delar som är klara speciellt om konstruktören har en mängd olika 

detaljer som skall tillverkas. En annan aspekt som framkom var att en konstruktör inte fått något 

mail vid en beställning och visste därför inte att delarna var klara.  

5.2.4.5 Information  

För att utreda om informationskanalen mellan Mekaniska verkstaden och dess kunder kan vara 

orsaken till de identifierade avvikelserna ställdes frågor om hemsidan, introducerade checklistan 

och orderbekräftelsen. Generellt är det flera aspekter från den erhållna informationen som pekar 

mot att informationen inte når fram till konstruktörerna. En av intervjupersonerna visste 

exempelvis inte ens om att det fanns en checklista. Informationen om att ordermottagningen har 

stängt under två eftermiddagar har inte nått fram då de upplever att hemsidan inte uppdateras 

kontinuerligt. Intervjupersonerna anser att det skulle kunna bli tydligare vart filerna skall 

placeras och vilka filformat som eftersträvas, exempelvis när det skall vara dxf- respektive 

stepformat. Det var en konstruktör som poängterade att en medarbetare gjort fel med 

inställningarna vid en beställning hos FFF-modelleringen eftersom det inte stod tydligt vilken 

kvalité som eftersträvades. För att erhålla förbättringsförslag från ett annat perspektiv ställdes 

frågan om hur Mekaniska verkstaden kan förbättra informationen. De erhållna 

förbättringsförslagen presenteras nedan.  

”Hemsidan skulle kunna bli mer tydlig, exempelvis när ska det vara en step respektive dxf-fil. 

Man skulle kunna göra en roadmap som förtydligar processen.”(Konstruktör 1) 
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”Hemsidan utnyttjas inte till fullo, man borde uppdatera den oftare. Informationen för 

friformsframställningen kan placeras på annat ställe än i mailet så att man tar del av kraven 

tidigare.” (Konstruktör 2) 

”Man bör placera checklistan där den upptäcks tidigare. Man kollar upp informationen på 

Mekaniska verkstadens hemsida men då står det inget om någon checklista förrän man skall 

lämna in. Man har då redan gjort klart sin beställning. Det är för sent att ge någon en checklista 

vid inlämning. Om man hade fått läsa informationen tidigare hade man kunnat planera in det 

och granska sin ritning tidigare.”(Konstruktör 3)  

”Checklistan bör placeras på hemsidan innan man skickar iväg beställningen med mailet. Man 

borde kanske se till att man ska bocka in varje ruta elektroniskt i checklistan innan man kan 

lämna in ritningen.” (Konstruktör 5)   

Samtliga respondenter ser dessutom kommunikationen som en viktig aspekt när beställningar 

görs på Mekaniska verkstaden. Två respondenter påpekade att de arbetat proaktivt med 

Mekaniska verkstaden för att hämta in värdefull kunskap till den egna avdelningen men även för 

att underlätta arbetet för operatören. Nedanstående citat visar en entydig åsikt gällande 

kommunikationen betydelse vid beställning. 

”Jag tycker att kommunikationen mellan verkstad och konstruktör är viktig. Det kan vara svårt 

att veta vad som är möjligt att tillverka och då är det bra att ha dialog med verkstaden.” 

(Konstruktör 1) 

”Jag brukar prata med operatören direkt när det är en avancerad ritning. Ibland kan man ha 

daglig kontakt för att säkerställa att allt går som det skall.” (Konstruktör 3) 

”Jag tror att det skulle vara enklare för oss om vi fick en operatör att vända oss till och 

dessutom arbetsplats. Det vill säga att man kan ringa och fråga hur arbetet går istället för att gå 

till ordermottagningen.”(Konstruktör 4) 

 

”Man skulle kunna förbereda sin beställning och sedan boka in ett möte för att granska 

ritningen.”(Konstruktör 2) 

 

”Dialogen är väldigt viktig, för ibland hinner man inte producera ett fullständigt underlag.” 

(Konstruktör 5) 

5.2.5 Värdeflöde 

Den genomförda värdeflödesanalysen fokuserade inte på detaljer inom varje delprocess utan på 

det totala värdeflödet. Målet var att kartläggningen av informations-, material- och produktflöden 

skulle underlätta identifieringen av aktiviteter som inte tillför något värde till 

produktförädlingen. Två av de fyra genomförda värdeflödesanalyserna presenteras i detta avsnitt 

medan resterande kan studeras i Bilaga A. Mekaniska verkstaden har ett dragande system, det 

vill säga att ingen tillverkning är baserad på prognos utan att den initieras från en 

kundbeställning. Figur 34 illustrerar den genomförda kartläggningen av ett värdeflöde på 

Mekaniska verkstaden innefattandes två olika tillverkningsoperationer; vattenskärning och 

svetsning. Figuren visar att produkten lagras mellan de olika operationerna och ibland kan det ta 

flera dagar innan nästa operation tar vid. Kartan över värdeflödet illustrerar att produkterna 

lagras i fem dagar mellan de två tillverkningsoperationerna vattenskärning och svetsning. Det går 

även att observera att det tar ungefär tre dagar från det att ordern kommer in till det att 
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tillverkningen påbörjas trots att cykeltiden för ordermottagningen och beredningen är trettio 

minuter.      

 

 

Figur 34. Kartläggning av värdeflödet för order nr.1. 

För att illustrera den värdehöjande respektive icke värdehöjande tiden utifrån det ovanstående 

värdeflödet har Figur 35 skapats. De blåa partierna illustrerar mervärdet för produktförädlingen 

medan de gråa partierna visar ”väntetiden” mellan de olika processerna, det vill säga rent slöseri. 

Mellanlagringen av produkter resulterar i en låg flödeseffektivitet och att mervärdet är mycket 

kort i förhållande till den totala ledtiden. 

 

Figur 35. Värdehöjande och icke värdehöjande tid för order nr.1. 

Det faktum att mervärdet är betydligt kortare än den totala tid som produkten flödar genom 

verkstaden uppenbarar sig för resterande kartläggningar av värdeflödet. Figur 36 visar att det tar 

fem dagar innan fräsningsoperationen påbörjas från det att beredningen är avslutad. När 

fräsoperationen är avslutad lagras produkten i tre dagar innan svetsavdelningen fortsätter med 

tillverkningen.        
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Figur 36. Kartläggning av värdeflödet för order nr.2. 

Om ovanstående kartläggning för den andra ordern delas upp i värdehöjande och icke 

värdehöjande tid går det att se att mervärdet är bara ett fåtal procent av den totala ledtiden, se 

Figur 37.  

 

Figur 37. Värdehöjande och icke värdehöjande tid för order nr.2 

Det framkom att planering och fokus på resurseffektivitet är anledningen till varför Mekaniska 

verkstaden präglas av en låg flödeseffektiviteten. För att reducera ställtiden för vattenskärningen 

samlas beställningar med samma tjocklek för att kunna köras under samma tillfälle. Inkomna 

beställningar hanteras inte direkt av beredningen på grund av en för hög arbetsbelastning som 

leder till köbildning. Dessa två aspekter är några av orsakerna som ger upphov till fluktuationer i 

tillverkningen och därmed en ojämn arbetsbelastning.   

 

Den andra orsaken är att beredningen planerar in en operation per vecka vilket i värsta fall kan 

resultera i att en order med tre tillverkningsoperationer tar tre veckor att få levererad. För att 

delvis lösa detta problem har ett kompletterande snabbflöde skapats. Tillverkningsprocesser som 
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tar mindre tid än tre timmar har en markering på följesedeln för att visualisera att det är ett 

snabbjobb. Svetsavdelningen har en operatör som endast arbetar med snabbjobb medan svarv 

och fräs inte har någon ansvarig operatör utan snabbjobben hanteras då en operatör får en 

tidslucka i planeringen eller har en passande riggning.       

 

Kartläggningen visar att processen på Mekaniska verkstaden präglas av långa väntetider och 

informationsomvägar. Processer med låg flödeseffektivitet kan ha felaktiga produkter som är 

dolda i lager mellan olika processer. Risken finns då att felet upptäcks först när nästa 

tillverkningsprocess skall påbörjas. De olika tillverkningsprocesserna är inte beroende av 

varandra som vid ett kontinuerligt flöde, där avvikelser påverkar samtliga delprocesser. När 

produkter mellanlagas påverkar avvikelsen inte nästkommande processen direkt utan upptäcks 

under ett senare skede. Detta kan vara en anledning till varför personalen på Mekaniska 

verkstaden i de flesta fall hanterar störningar internt på avdelningen och inte tvärfunktionellt.     

 

Gemensamt för de fyra värdeflödesanalyserna är att då kunden lämnar in ordern sker en 

granskning tillsammans med ordermottagningen. När ordermottagningen sedan bereder ordern så 

granskas återigen arbetsunderlaget och uppskattar tillvägagångssättet för tillverkningen. Varje 

morgon hämtar samordnaren ordern och granskar ritningarna innan morgonmötet. Under 

morgonmötet granskar gruppchefen, beredningen och samordnarna underlaget återigen och 

beredningen delar med sig av information som kunden överfört verbalt under 

ordermottagningen.   Arbetsunderlaget kan teoretiskt sett granskas i fyra olika steg men trots 

detta lyckas personalen inte upptäcka fel i underlaget innan arbetet påbörjas vilket medför att 

operatören måste ta kontakt med kunden. Denna informationsomväg illustreras i Figur 38. 

 

Figur 38. Informationsomväg på Mekaniska verkstaden. 

Granskning i fyra olika steg är rent slöseri om operatören i slutändan måste ta kontakt med 

kunden. Det är därför onödigt att utreda hur det bristfälligt underlag skall filtreras bort innan det 

bestäms vem som skall genomföra granskningen. Om Rätt från mig hade efterföljts hade dessa 

slöserier som är förknippade med informationsomvägar eliminerats.  
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5.3 Förslag på förbättring 

Detta kapitel kommer endast ta i beaktning möjliga förbättringar som Mekaniska verkstaden kan 

realisera, därav kommer direktiv till konstruktörer och andra kunder inte belysas i detta avsnitt.  

5.3.1 Ändrade förutsättningar: Aktionsforskning  

5.3.1.1 Workshop-Mekanisk bearbetning 

I samband med en planerad uppdatering av visualiseringstavlan under en workshop på 

Mekaniska verkstaden bestämdes det att resultat från värdeflödesanalysen skulle presenteras. 

Deltagarna vid workshopen var examensarbetets uppdragsgivare och sektionschef för 

verkstaden, gruppchefen för verkstaden, samordnare och beredning. Mötet startade med en 

introduktion av ämnet för att sedan fokusera på teori gällande resurs- och flödeseffektivitet. I 

samband med introduktion presenterades de erhållna resultaten från värdeflödesanalysen. 

Diagrammet över den värdehöjande tiden för de olika beställningarna visade veckoplaneringens 

inverkan på ledtiden och flödeseffektiviteten. Olika resurs- och flödesexempel presenterades av 

uppdragsgivaren och startade en diskussion om hur ett effektivare flöde kan uppnås på 

verkstaden. Det konstaterades under mötet att Mekaniska verkstaden måste inneha en 

överkapacitet för att de skall kunna ha en hög flödeseffektivitet. Överkapaciteten kommer i vissa 

fall innebära att personalen måste vänta på arbete och inte vara belagda under hela arbetstiden. 

Det framgick från diskussionerna att ett traditionellt tankesätt levde kvar hos vissa deltagare med 

fokus på resurseffektivitet. Väntetiden mellan beredning och tillverkning inverkar inte på 

ekonomin och borde vara bäst för Scania menade personalen från vissa håll. Detta är ett vanligt 

tankesätt när fokus ligger på en resurseffektivitet istället för på kunden och flödet.  

 

När diskussionen var avslutat fortsatte workshopen vid dåvarande planeringstavlan. Olika 

förbättringsförslag ställdes mot varandra för att finna en lösning som effektivast reducerar 

ledtiderna och förbättrar flödeseffektiviteten, där ett av förslagen illustreras i Figur 39. Ett 

framtida tillstånd bestämdes som innefattade en individbaserad planering på dagsnivå. Målet var 

alltså att frångå den nuvarande veckoplaneringen för att snabbare kunna svara mot kundens 

behov och förbättra flödeseffektiviteten. Det bestämdes att den nya lösningen skulle 

implementeras mjukt för att ge personalen möjlighet att adaptera till förändringarna och inte 

förkasta iden direkt. Prototypverkstaden behöll därför veckoplaneringen men introducerade den 

individbaserade planeringen. Varje operatör skall under måndagen planera den egna tiden och 

handskaka om denne klarar av att utföra sina åtaganden under veckan. Under nästa dag ändrades 

tavlan vilket blev startskottet för en ny planering.   



66 

 

Figur 39. Förslag på en ny utformning av visualiseringstavlan. 

5.3.1.2 Fokusdag: Mekaniska verkstaden 

Under vecka 13 presenterades de resultat som erhållits från de genomförda intervjuerna, 

datainsamlingen, granskningen och observationer för personalen på Mekaniska verkstaden, 

förbättringscoach från UTPI, gruppchef för verkstaden samt sektionschefen för denna avdelning. 

Tanken var att presentation skulle vara utformad som en öppen dialog där personalen kunde 

komma med egna idéer och förslag för det fortsatta arbetet. Presentationen bidrog till att 

forskaren och deltagarna tillsammans bildade kunskap om det studerade fenomenet, en form av 

aktionsforskning. När personalen tog del av information så bidrog de med nya inblickar som 

utvecklade forskarens kunskap om problemet. En sådan aspekt var att operatörerna berättade att 

andra konstruktörer klagat på hemsidan, en aspekt som hade förblivit dold om denna 

presentation inte hade ägt rum. Under presentationen diskuterades bland annat hur 

verkstadspersonalen kan arbeta proaktivt mot bristfälligt underlag, överproduktion och hur de 

skall nå ut med information till kunderna mer effektivt. Ett förslag som uppkom var att ge 

exempel på olika prototypartiklar på hemsidan, exempelvis hur mycket de kostar och hur lång 

leveranstiden är för att förenkla planeringen för kunden. Förbättringsförslag med grund i den 

information som frambringats under fokusdagen samt den teori som presenterades i 

referenskapitlet återges i avsnitt 5.3.2 

5.3.1.3 Workshop: FFF-modelleringen   

De erhållna resultaten från de två genomförda öppna intervjuerna, öppna dialogerna och 

observationerna presenterades under detta tillfälle för personalen på FFF-modelleringen, en 

förbättringscoach från UTPI, gruppchefen för verkstaden och sektionschefen för Mekaniska 

verkstaden. Tanken med workshopen var att utreda hur takttiden kan förändras så att 

arbetsbelastningen jämnas ut. Syftet var dessutom att identifiera slöserier i processen som kan 

bidra till en reducering av den höga arbetsbelastningen. I Figur 40 visas processbeskrivningen 

för FFF-modelleringen och vart inom processen förbättring är möjliga. De olika förslagen som 

uppkom under presentationen beskrivs mer ingående i kommande avsnitt.   
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Figur 40. Workshop FFF-modelleringen. 

Tydligare information 

FFF-modelleringen kan förtydliga vilka format som eftersträvas av kunden genom att placera 

denna information på hemsidan. I nuläget tillverkas solida modeller i majoriteten av fallen trots 

att det finns en möjlighet att tillverka skalmodeller, ”Skin-core”, som reducerar kostnaden samt 

tillverknings- och avsvalningstiden. Kunden känner inte till denna möjlighet utan de 

beställningar som görs baseras på tidigare erfarenheter. Skalmodeller är därför en möjlighet som 

hade kunnat minska bearbetningen dock måste denna information spridas till kunderna, 

exempelvis på hemsidan.  

 

Efterbearbetning 

För att minska efterbearbetningen fördes diskussioner gällande om samtliga beställningar måste 

blästras, det vill säga frågan om FFF-modelleringen i nuläget säkerställer en kvalité som kunden 

inte efterfrågar. Det leder till slöseri i form utav överproduktion. Kundens behov måste dock 

fångas in under beställningstillfället för att utreda om blästringen är nödvändig.  

 

Konvertering och lagning 

Som det poängterades i nulägesbeskrivningen så består FFF-beredningens arbetsuppgifter av 

konvertering och lagning av defekta filer. Denna aktivitet är rent slöseri då kunden inte följer 

Rätt från mig utan levererar bristfälligt tillverkningsunderlag som i vissa fall kan ta upp till fem 

timmar att korrigera. Personalen lagar dock idag dessa filer eftersom då anser att det är bäst för 

Scania. De innehar en kunskap och erfarenhet som leder till snabbare lagning men lärdomen 

återförs då inte till kunden utan de åtar sig ansvaret att laga filerna själva. Klarare direktiv för 

vad som skall lagas och hur lärdomen skall återföras till konstruktören kan på sikt frigöra tid som 

kan utnyttjas till värdehöjande aktiviteter. För att delvis komma ifrån problemen med det 

bristfälliga tillverkningsunderlaget har personalen börjat diskutera införandet av en importmodul 

som kan hantera många olika format.  

 

Bättre placering i lådan 

En stor procentuell del av beredningens arbete innefattar att bygga upp modellerna inför körning 

i en virtuell låda som illustrerar den tillgängliga volymen för lilla respektive stora maskinen. 

Målet med placeringen är att bygga en modell som har en körtid som motsvarar drygt 40 timmar 
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och kan därför medföra iterativ inpassning i lådan. Det bör därför utredas om placeringen i lådan 

kan effektiviseras för att frigöra tid.   

 

Förvärmning av lådan 

En annan möjlig åtgärd som egentligen syftar till att öka kapaciteten är undersöka möjligheten 

om lådan kan förvärmas så att operatörerna slipper vänta på maskinens uppvärmning. Denna 

åtgärd reduceras dock inte arbetsbelastningen då personalen i nuläget är belagd under maskinens 

uppvärmning.  

 

Sitta på samma plan 

FFF-beredningen och bearbetningen är placerade på två olika plan och därför kan det i vissa fall 

medföra spring i trapporna om personalen har frågor till varandra. Om beredningen och 

bearbetningen skulle sitta på samma plan hade de kunnat på ett mer effektivt sätt hjälpa varandra 

och besvara frågor.   

 

Extra resurs 

Tillsätta en extra resurs som kan tillsättas i början av vecka då belastningen är som högst om det 

visar sig att ovanstående förslag inte går att realisera.  

5.3.2 Förbättringsförslag: Mekanisk bearbetning  

Prototypverkstaden präglas av förhållanden som är en blandning mellan produktutveckling och 

produktion. Kundvärdet ändras mellan beställningar eftersom tillverkningen innefattar 

förprototyper och resulterar i ett svårdefinierat värde för kunden. Beställningsunderlaget grundar 

sig på det framtida behovet vid tillverkning i produktion, vilket gör det än svårare att definiera 

värdet för kunden. Tillverkningen på prototypverkstadens består därav av både repetitiva och 

unika arbetsuppgifter. Inom produktutveckling är de gemensamma arbetsuppgifterna 

standardiserade och därför måste Mekaniska verkstaden likt detta identifiera rätt 

abstraktionsnivå, som innehåller repetitivt arbete. Som första steg kan en implementering 

genomföras där samtliga tillverkningsprocesser på prototypverkstaden betraktas som en process, 

som Figur 41 illustrerar. När denna standardisering är genomförd kan vidare undersökning 

genomföras för att hitta rätt abstraktionsnivå för nästa steg i standardiseringen. 

 

 

 

En standardisering på lägre nivå kommer ställa högre krav på handskakningen mellan olika 

operatörer och tillverkningsprocesser. En sådan standardisering kommer dessutom motivera till 

att de bästa arbetssätten kommer upp till ytan eftersom samtliga operatörer måste ha en insyn vad 

Kund 

Kund 

Kund 

Mekaniska verkstaden 

Ordermottagning Beredning Såg Svarv Svets Kund 

Hög abstraktionsnivå 

Låg abstraktionsnivå 

Figur 41. Standardisering på olika abstraktionsnivåer på Mekaniska verkstaden. 
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som görs och när det görs av nästa tillverkningsprocess. En sådan insyn är dessutom avgörande 

för övergången till en individ- och dagsbaserad planering. 

 

Kontentan av de identifierade problemen är att den mekaniska bearbetningen måste stabilisera 

processen innan verksamheten är redo för ett standardiserat arbetssätt. De identifierade 

problemen och dess förbättringsförslag presenteras nedan.  

5.3.2.1 Beredningen har svårt att hinna med 

Resultaten visade att både kunden och Mekaniska verkstaden har för dålig insyn i varandras 

processer. Informationen på hemsidan är begränsad och därför måste konstruktören vända sig till 

beredningen för att få svar på sina frågor, även de enkla. En muntlig överenskommelse är därför 

nödvändig mellan bägge parter, kund och verkstad, för att tillverkningen skall vara möjlig. 

Beredningen är därför en stödjande funktion istället för att fokus ligger på de mer värdehöjande 

aktiviteterna, exempelvis att besvara frågor gällande avancerade ritningar.   

 

Mekaniska verkstaden måste därför hitta en standard eller normalläge som fångar in kundens 

behov vid beställningstillfället samt den egna kapaciteten för att kunna reducera 

arbetsbelastningen för beredningen. Hemsidan bör innefatta vad en beställning skall innehålla 

exempelvis vilka filformat, kvalité och bilagor som krävs för tillverkningen. En tydlig 

information om beställningsprocessen, exempelvis en processkarta hade kunnat frigöra tid för 

beredningen så att dessa kan spendera mer tid med kunden för att tillsammans fånga in 

information om avancerade ritningar. Om Mekaniska verkstaden inte specificeras den egna 

kapaciteten och ställer krav är det svårt för kunden att säkerställa att denne levererar korrekt 

tillverkningsunderlag. Det är dessutom viktigt att kunden observerar denna information i ett 

tidigt läge för att kunna planera in eventuella korrigeringar. Ovanstående standardisering hjälper 

kunden att göra rätt i linje med principen; Rätt från mig 

5.3.2.2 Jobbet blev större än överenskommet 

Som det poängterades i teoretiska referensramen är standardisering en grundförutsättning för 

kontinuerligt lärande och en förutsättning för att personalen skall lära sig av tidigare misstag och 

säkerställa att dessa inte upprepas igen. Ett första steg innefattar en beskrivning av normalläget; 

hur man granskar en ritning idag. Vilka olikheter finns i arbetssättet idag och hur skall 

personalen lära sig från varandra. När normalläget är fastställt kan vidare undersökning fånga in 

varför beredningen missar fixturbehovet vilket leder till att planeringen inte kan efterföljas. 

Denna standardisering säkerställer att beredningen levererar ett material som är korrekt och 

baserat på kundens behov.  

 

Den andra aspekten som bidrar till att jobben blir större än överenskommet är att kunden ändrar 

sin beställning. För att detta skall undvikas måste personalen ha klara direktiv för när det är 

acceptabelt för kunden att ändra sig beställning. Avvikelsen måste därför återkopplas till kunden 

för att säkerställa att denna lärdom återförs så att kunden tydligare bedömer det egna behovet vid 

nästa beställning. De tre semistrukturerade intervjuerna som genomfördes visade även att 

personalen anser att de är för snälla när avvikelserna skall återkopplas till kunden.   

5.3.2.3 Bristfälligt underlag 

Det bristfälliga underlaget beror delvis på kunden men är även ett resultat utav Mekaniska 

verkstadens otydlighet gällande vilket tillverkningsunderlag som krävs. En tydlig information på 

hemsidan hade minskat det bristfälliga underlaget som är förknippat med felaktigt filformat och 

kvalité. Den nuvarande beställningsblanketten kan göras om från den nuvarande blanka till att 

innefatta vad som krävs för tillverkningen. Mekaniska verkstaden måste då skriva ner vad de 

behöver för att kunna tillverka. En blank ruta ger en stor frihet åt kunden att skriva vad de anser 

vara av värde vilket inte behöver motsvara vad Mekaniska verkstaden behöver för tillverkningen. 
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Det handlar om att styra och låsa kundens möjligheter för att säkerställa att denne följer Rätt från 

mig. Kunden har inte som avsikt att göra fel utan ett kunskapsgap om hur tillverkningen skall gå 

till bidrar till fel. Det behövs därför klara direktiv från Mekaniska verkstaden vad de eftersträvar 

för att kunna tillverka. Detta kan sammanfattas under standardiseringen av material; det vill säga 

att verkstaden säkerställer att kunden levererar rätt material och information för tillverkningen i 

linje med Rätt från mig.   

 

En annan aspekt som kan utredas är om kontakten mellan kund och operatör kan ske direkt då de 

intervjuade konstruktörerna eftersträvade en närmare kontakt till operatören och såg 

kommunikationen som en viktig aspekt för en lyckad tillverkning. I nuläget pratar vissa kunder 

med operatören direkt vid inlämning av avancerade ritningar. En direkt kontakt hade ställt lägre 

krav på tillverkningsunderlaget och hjälpt Mekaniska verkstaden att uppnå visionen om en hög 

flödeseffektivitet och flexibilitet. Denna aspekt grundar sig dock på att Mekaniska verkstaden 

innehar en överkapacitet för att operatören skall kunna ta emot kunden precis innan 

tillverkningen påbörjas. Om nuvarande granskning tas bort finns det en risk för att operatören 

drabbas av ännu sämre arbetsunderlag men det är en viktigt att utreda vilka av de fyra 

granskningssteg som tillför värde i dagsläget.  

5.3.2.4 Överproduktion 

För att undvika överproduktion och ge kunden en större känsla för vad tillverkningen kostar bör 

priset anges på hemsidan precis som hos en extern tillverkare. För FFF-modelleringen kan 

volympriset anges eftersom flera beställningar kostar mindre om de kan passas in under samma 

körning i samma begränsningsvolym.  

 

För att undvika överproduktion som är förknippad med att Mekaniska verkstaden säkerställer en 

kvalité som kunden inte efterfrågar bör personalen fånga in kundens behov vid 

beställningstillfället på arbetsbeställningen. Frågan kan då ställas vad kunden föredrar; att 

formen på prototypen blir korrekt eller att den leveras snabbare, förslagsvis med ett koncept som 

liknar det som illustreras i  Figur 42. Detta eftersom en exempelvis högre kvalité nödvändigtvis 

inte behöver medföra en längre leveranstid. En annan möjlighet är kunden får gradera hur viktig 

leveranstiden eller formen är men detta försvårar tolkningen för personalen.  Det handlar alltså 

om att låsa ramarna för kunden men samtidigt endast för sånt som tillför värde till tillverkningen, 

exempelvis för att eliminera slöserier förknippade med överproduktion.     

 

5.3.2.5 Översikt över processen 

För att beredningen skall kunna ha en bättre översikt över Mekaniska verkstaden hade det 

fördelaktigt att sitta på samma plan som tillverkningen. En visualiseringstavla hos beredningen 

för att följa beställningar hade resulterat i att samma information finns på två olika platser; nere i 

verkstaden och på beredningen. En visualisering på olika våningsplan hade dessutom försvårat 

synkroniseringen mellan de två olika tavlorna.   

  

Form Leveranstid 

Toleranser Leveranstid 

Ytfinhet Leveranstid 

X 

Aktuellt behov 

X 

X 

Figur 42. Förslag för att fånga in det aktuella behovet vid beställning.  
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5.3.2.6 Kunden hämtar inte ut jobb 

Det gick inte att entydigt fastställa orsaken till varför kunden inte hämtar ut tillverkade jobb från 

hyllan. Mekaniska verkstaden bör dock se över sin orderbekräftelse och tydligare ange vilka 

delar som är klara för att underlätta för kunden. En standardisering av mailutskicket efter skickad 

order som anger klart och tydligt vad som är klart. Mekaniska verkstaden skulle också kunna ha 

en tydlig rutin för när ett uppföljningmail skall skickas till kunden för att påminna denne att 

hämta ut tillverkade artiklar. Det går dock att ifrågasätta vilket värde det ger då de kunder som 

behöver sina delar oftast hämtar ut dem.  

5.3.2.7 Avvikelsehantering 

De genomförda intervjuerna visade att operatörerna definierar vad en avvikelse är olika samt att 

nuvarande avvikelsehantering är bristfällig. Denna metodik innefattar en dokumentation och 

hantering av avvikelserna efter en tid vilket bryter mot underprincipen realtid för Normalläge- 

Standardiserat arbetssätt eftersom avvikelser inte fångas upp direkt då de inträffar. En annan 

aspekt är som bör tas i beaktning är att nuvarande metodik begränsar möjligheten för 

operatörerna att tillsammans lösa avvikelser och nå gemensamma överenskommelser om hur en 

avvikelse skall definieras.  För att avvikelserna skall hanteras systematiskt måste en standard 

utvecklas. Standarden skall beskriva ett normalläge som innefattar en avvikelsedefinition samt 

när och hur hanteringen skall genomföras. Avvikelser kan förslagsvis lyftas fram under ett 

morgonmöte där operatörerna diskuterar möjliga förbättringsförslag för uppkomna problem. Det 

blir återigen tydligt hur viktigt det är att standardisering baseras på målet och underliggande 

filosofi med tillhörande värderingar och principer. Nuvarande metodik innefattar ett bestämt sätt 

för att hantera avvikelser dock har det högre målet utelämnats; underprincipen realtid.     
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATS  

I detta kapitel diskuteras och sammanfattas de resultat som presenterats i föregående kapitel.  

6.1 Diskussion 

6.1.1.1 Teori 

Den använda litteraturen kan diskuteras eftersom den primära informationskällan har varit 

böcker då mycket forskningsresultat inom ämnet Lean inte finns att tillgå speciellt gällande 

standardiserat arbetssättet. Tillämpningen av Lean inom områden som skiljer sig från 

tillverkningen är i ett tidigt utvecklingsskede och därför är litteraturen inom området begränsad. 

Informationen om hur ett standardiserat arbetssätt kan tillämpas inom produktutveckling och för 

kunskapsprocesser har varit svår att hitta därför kan det diskuteras om ny teori borde ha 

frambringats inom ramen för detta examensarbete. Workshops eller intervjuer med personer med 

insyn i ämnet hade kunnat bidra till att utveckla kunskapen om standardiserat arbetssätt och dess 

tillämpning inom kunskapsprocesser. Det går dock att diskutera om det hade gett något bidrag 

eftersom det är oklart hur omfattande kunskap företagen har om ett standardiserat arbetssätt inom 

kunskapsprocesser.  

6.1.1.2 Metod 

De metoder som användes under detta examensarbete har varit oberoende av varandra och följt 

en bestämd systematik dock med gemensamma nämnaren att utförandet genomförts av en 

person. Den kvalitativa bearbetningen och värdeflödesanalysen hade förmodligen gett upphov 

till mer reliabla resultat om flera personer hade deltagit under genomförandet. Det finns därför en 

risk för att författarens åsikter och erfarenheter färgat resultaten under examensarbetet. Målet var 

dock att producera valida och reliabla resultat som återger en fullvärdig bild av det undersökta 

fenomenet. 

Intervjukallelser skickades till drygt trettio konstruktörer, där fem stycken valde att ställa upp på 

intervju. Denna aspekt påverkade examensarbetet eftersom fler intervjupersoner förmodligen 

hade gett en mer omfattande bild sett ur kundens perspektiv och tillförlitligare resultat. Det går 

därför att diskutera om annan metodik hade kunnat användas istället med syftet att återge en 

vidare bild om konstruktörernas åsikt om Mekaniska verkstaden. Det primära syftet var att öka 

förståelsen för processen under detta arbete och därför valdes primärt kvalitativ metodik men 

kompletterades med kvantitativa metoder i vissa avseenden. För att kvantifiera de erhållna 

åsikterna kan kvantitativa undersökningar utföras exempelvis med hjälp av enkäter.  

En annan aspekt som försvårade arbetet var det faktum att aktionsforskningen var nödvändig 

eftersom prototypverkstaden hade inplanerade förbättringar under den period som 

examensarbetet genomfördes. Det finns därför en risk att vissa förutsättningar ändrats på 

verkstaden som denna rapport inte presenterar. De förslag som frambringats kan därför vara 

inaktuella om förbättringsarbetet tagit en riktning som inte stödjer detta arbete. En nära kontakt 

med verkstaden säkerställdes dock för att garantera att examensarbetet uppdateras i takt med 

förbättringsarbetet på avdelningen.  

6.1.1.3 Resultat 

De resultat som erhållits under detta arbete har ökat förståelsen för de problem som Mekaniska 

verkstaden ställs inför. Grundorsaken till två identifierade problemområdena är dock inte 

fastställd ännu utan behöver vidare undersökningen. Anledningen till varför kunden inte hämtar 

ut jobb samt i vilken utsträckning attityden hos konstruktörer ger upphov till dåligt 

ritningsunderlag är två aspekter som de använda metoderna inte lyckades fastställa under 
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examensarbetet. Det går att diskutera om vidare undersökningar hade gett någon klarhet i dessa 

två problem då dessa ämnen är känsliga.  

 

Detaljnivån för värdeflödesanalysen kan också diskuteras eftersom en mer detaljerad 

kartläggning av vissa delprocesser hade gett värdefulla resultat för förbättringsarbetet. Det 

kändes dock inte värdefullt att optimera delprocesser när verkstaden präglades av långa 

väntetider där mervärdet är ett fåtal procent av den totala ledtiden. Det hade dessutom varit 

intressant att vara med och implementera några av de presenterade förslagen tillsammans med 

personalen för att se dess effekter på de identifierade problemen.  

6.1.1.4 Standardiserat arbetssätt 

Det går även att föra diskussioner kring hur det standardiserade arbetssättet inom produktion på 

Toyota förhåller sig till SPS och prototypverkstadens mål. De kursiva benämningarna refererar 

till SPS kärnvärden och principer medan benämningarna inom parentes refererar till 

standardiseringen inom Toyota.  

 

Mekaniska verkstadens har som utpräglat mål att vara flexibla men samtidigt upprätthålla snabba 

leveranser. Flexibiliteten uppnås genom att verkstaden accepterar ofullständigt underlag vid 

beställning, exempelvis skisser samt verbal information. En flexibilitet i tillverkningen grundar 

sig också på att samtliga operatörer kan utföra samma jobb genom att de bästa arbetssätten sprids 

inom verkstaden (Människa). Kärnvärdet Respekt för individen upprätthålls eftersom personalen 

ges möjlighet till utveckling. För att snabba leveranser skall uppnås måste Mekaniska verkstaden 

upprätthålla Ständiga förbättringar och Eliminering av slöserier (Metod). Den presenterade 

teorin i referensramen poängterade att Eliminering av slöserier skall baseras på kundvärdet för 

att inte driva på förbättringar i en riktning som kunden inte eftersträvar; kärnvärdet Kunden först. 

För att en snabb leverans skall upprätthållas måste kunden säkerställa Rätt från mig genom att 

leverera ett riktigt tillverkningsunderlag med rätt kvalité i linje med kundens krav (Material). För 

att ett stort kundvärde skall upprätthållas måste produkterna flöda genom verkstaden med hjälp 

av en Förbrukningsstyrd produktion.  

 

En annan relevant fråga att diskutera är anledningen till varför arbetssättet skiljer sig mellan 

FFF-modelleringen och den mekaniska bearbetningen. Skillnaden kan möjligtvis grunda sig på 

att på att den mekaniska bearbetningen har fler operatören jämfört med FFF-modelleringen. 

Detta innebär att mekaniska bearbetningen innehar flera processer och internkunder som 

försvårar tillämpningen av ett standardiserat arbetssätt. Högre krav ställs därför på 

handskakningen mellan de olika processerna och standarder som beskriver normalläget blir 

därför nödvändiga. Ett standardiserat arbetssätt blir därför enklare att upprätthålla på 

friformsframställningen eftersom kunskapsutbytet gällande avvikelser i realtid och det bästa 

arbetssättet underlättas med två operatörer.  

6.2 Slutsats 

 De identifierade avvikelserna och problemområdena är följande; bristfälligt underlag, 

kund hämtar inte jobb, för hög och ojämn arbetsbelastning, överproduktion, jobbet blev 

större än överenskommet, beredningen blir störda i arbetet, dålig översikt över processen 

samt bristfällig information och avvikelsehantering.     

 Långa väntetider erhålls mellan tillverkningsoperationerna på grund av en bristfällig 

planering samt fokus på resurseffektivitet. 

 En standardisering som innefattar den egna kapaciteten och vad som eftersträvas av 

kunden vid beställningen hade reducerat det bristfälliga underlaget.  
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 Tydligare information på hemsidan och på arbetsbeställningen hade underlättat för 

kunden vid beställning och resulterat i ett bättre tillverkningsunderlag.  

 Kommunikationen mellan operatör och kund är en viktig aspekt för en lyckad 

tillverkning. 

 Ett standardiserat arbetssätt som hjälper kunden göra rätt och fångar in dennes behov 

under beställningstillfället hade resulterat i en reducering av slöserierna inom processen. 

 FFF-modelleringen arbetar standardiserat men måste utvärdera takttiden och reducera 

slöserier inom processen för att minska arbetsbelastningen.  

 Avvikelserna dokumenteras i nuläget men lärdomen återförs inte till framtida arbeten. 

 En bättre översikt över processen hade underlättat arbetet för beredningen och gett 

upphov till en större kundnytta.   
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7 FRAMTIDA ARBETE 

I detta kapitel ges rekommendationer inför framtida arbete. 

7.1 Framtida arbete 

 Bedöma och eventuellt realisera de presenterade förbättringsförslagen. 

 Kvantifiera de identifierade problemen. 

 Identifiera grundorsaken till varför kunden inte hämtar ut tillverkade jobb. 

 Undersöka i vilken utsträckning attityden hos konstruktörerna bidrar till det bristfälliga 

underlaget.    

 Undersöka hur ett standardiserat arbetssätt kan tillämpas på en lägre abstraktionsnivå på 

prototypverkstaden.  

 Genomföra en värdeflödesanalys på beredningen för FFF vid ”placering i lådan”, det vill 

säga när modelleringen sker i en virtuell låda som representerar begränsningsvolymen för 

lilla och stora maskinen.  

 Undersöka hur en ändring utav takttiden kan jämna ut arbetsbelastningen på 

friformsframställningen.  

 Vidareutveckla teori kring standardiserat arbetssätt och dess tillämpning inom 

kunskapsprocesser.  
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 BILAGA A: Kartläggning av värdeflöden 

 

 

Figur 43. Kartläggning av värdeflödet för order nr3. 

 

Figur 44. Värdehöjande och icke värdehöjande tid för order nr3. 
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Figur 45. Kartläggning av värdeflödet för order nr.4. 
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 BILAGA B: BOK A3-The Lean Machine 

Dantar P. Oosterwal- 
How Harley-Davidson Drove Top-Line Growth and   

Almir Alagic  

 

Sammanfattning 
I boken The Lean Machine beskrivs Harley-Davidsons kunskapsbaserade Lean 

produktutveckling. Den kunskapsbaserade produktutvecklingen grundar sig på två 
olika grundpelare; Set-based & Cadence samt Flöde. Set-based produktutvecklingen 
bygger på inlärningscykler som generar kunskap som reducerar risken för sena 

ändringar i designen. Denna kunskap kan dessutom användas i framtida projekt eller 
förmedlas tvärfunktionellt inom företaget. Cadence är rytmen eller takten för 
produktutvecklingen och anger ett bestämt intervall när befintliga produkter skall 

uppdateras respektive nya produkter lanseras. En övergång från en Point-based till 
Set-based produktutveckling ger upphov till en effektivare produktutveckling. Point-
based produktutveckling präglas av sena ändringar som tvingar företaget att allokera 

viktiga resurser i slutskedet av utvecklingen. Denna förändring resulterade i att 
Harley-Davidson kunde utöka sin produktportfolio och utveckla motorcyklar snabbare 
än någonsin. Trade-off och gränsgrafer används för att skapa kunskap som kan 

återanvändas inom framtida projekt. Pull events skapar riktlinjer för hur olika 
inlärningscykler skall synkroniserar tvärfunktionellt. Visualisering bidrar till en mer 
överskådlig utvecklingsprocess, underlättar planeringen och allokeringen av resurser. 

Cirkelorganisation på Harley-Davidson med dess platta karaktär tvingar medarbetare 
att samarbeta och fatta beslut tillsammans. Samtliga beslut fattas därför i konsensus 
vilket underlättar implementeringen av nya idéer. PDL

2
T är ett forum inom Harley 

Davidson som underlättar kunskapsutbytet och driver på en förbättring av 
produktutvecklingen. Swirl modellen reglerar företagets innovativa förmåga för att 
säkerställa att marknaden och företaget är redo för lanseringen av nya produkter.    

 
Cirkelorganisationen 
Cirkelorganisationen grundar sig på tre 

huvudsakliga områden; en tro på 
människan, producera kunder och 
producera produkter. För att företaget skall 

fokusera på dessa nyckelaspekter har 
Harley-Davidson delat in verksamheten i 
tre områden, som i Figur 1 illustreras med 
tre cirklar. Skärningspunkten i cirkeln 

nedan innefattar LSC, som är ett råd för 
strategi och ledarskap inom företaget. 
Ledarskapsstrukturen stödjer utveckling av 

individer och ledare inom företaget, medan 
cirkelorganisationen bidrar till en platt 
verksamheten som kräver ett 

tvärfunktionellt samarbete och 
gemensamma beslut. Personalen ges 
möjligheten att göra det de anser vara rätt 

baserat på företagets värderingar vilket 
resulterar i att samtliga beslut fattas i 
konsensus. Besluten fattas långsamt men 

när implementering skall påbörjas är alla 
medarbete med på tåget. Denna struktur 
underlättar företagets förmåga att möta 

kundbehovet, utveckla motorcyklar, samt 
förbättra produktkvalitén.  

 
Figur: 1-Cirkelorganisation på Harley-

Davidson 

Harley- Davidsons PDL
2
T  

Product Development Leadership Learning 
Team(PDL2T), är ett forum för 
kunskapsutbyte hos Harley-Davidson som 

inkluderar samtliga tvärfunktionella chefer  

 
som är involverade i produktutvecklings-
processen. Forumet syftar till att 

implementera ett systemtänk och 
inlärningsprinciper inom organisationen 
för att öka förståelsen för 

produktutvecklingsprocessen och hur 
denna skall förbättras. Gruppen kan 
beskrivas som ett råd av medarbetare 
som samverkar och tillsammans skapar 

kunskap för att främja innovationen inom 
organisationen.  Under dessa möten 
delar medarbetare med sig av 

erfarenheter om produktutvecklings-
processen och skapar en gemensam 
vision om företaget med hjälp av mentala 

modeller.  
Brandbekämpning 
Brandbekämpning definieras som alla 

sista minuten åtgärder som genomförs 
för att rädda ett projekt. Dessa åtgärder 
tvingar företaget att allokera viktiga 

resurser. Trots att detta är vanligt 
förekommande fenomen inom 
produktutvecklingsprocessen är det 

ytterst lite känt om brandbekämpningen. 
Tippunkten definieras som ett kritiskt 
tillstånd när en liten ändring förändrar 

systemet i en ny och irreversibel riktning. 
Denna punkt kan därför ses som ett 
tillstånd där lokala åtgärder inte längre 

motverkar risken för att projektet skall 
fallera. 

 

 
Figur: 2 Firefighting & Tippunkt  

Risken för att företaget skall behöva 
allokera resurser i ett sent skede av 

produktutvecklingen ökar för projekt som 
är optimerade och effektiviserade med 
begränsade resurser.    

 

 
Cadence & Flöde 
Företagets fundament grundar sig på en 

innovativ produktutveckling och ständiga 
förbättringar av verksamheten. Nya 
produkter stimulerar marknaden och 

flödet utgör därför grunden för företagets 
marknadsstrategi. För att företagen skall 
överleva måste de inneha en innovativ 
förmåga som ständigt lockar nya kunder.  

Begreppet Cadence definieras som 
rytmen eller hjärtslaget för effektiv 
produktutveckling, likt takttiden inom 

produktion. Cadence synkroniserar och 
driver på flödet oberoende av projektets 
storlek, typ eller medarbetare för att 

säkerställa att företaget producerar nya 
produkter och uppdaterar befintliga 
produkter i bestämda intervall. För att 

företag som driver multiprojekt skall 
allokera resurserna effektivt och 
säkerställa ett förutsägbart flöde behövs 

Cadence.  
Tillämpning av Cadence & Flöde  
För att kunna tillämpa Cadence måste 

företaget standardisera projekten och 
därigenom erhålla en mer förutsägbar 
process och ett effektivare flöde som 

Figur 3 nedan visar. 

 
Figur: 3- Stabil projektplanering 

Inom produktutvecklingen varierar 

projekten gällande komplexitet, 
fokusområde och tid vilket ställer olika 
krav på produktutvecklingen. För att lösa 

detta problem och underlätta planeringen 
standardiserades tre nyckelement inom 
produktutvecklingen; omfattning, schema 

och resurs.   
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Harley-Davidson utvecklade med hjälp av denna 

standardisering sex olika block (bins) för att rangordna projekt. 
Dessa block är viktiga för företaget eftersom de underlättar 
planering och allokering av resurser för att finna en balans 

mellan marknadens behov och produktutvecklingsprocessens 
förmåga. De sex olika projekttyperna visas i Figur 4 nedan.   

 
Figur: 4- Binsystemet på Harley-Davidson 

Bin 6 innefattar projekt som syftar till att attrahera nya kunder 
eller motivera befintliga till uppgradering genom lanseringen av 
nya produkter. Bin 6 stimulerar därför marknaden men ökar 

även projektrisken. Denna rangordning påverkar därav projekt 
och marknadsrisken i olika utsträckning precis som Figur 5 
nedan visar. Företaget måste därför hitta en passande balans 

för att stimulera marknaden men samtidigt minska risken för 
produktutvecklingsprojektet. Genom att driva projekt av olika 
typer kan företaget enklare omfördela resurser och minska 

risken för eventuell brandbekämpningen.  

 
Figur: 5- Relation mellan Bin, Projekt- och marknadsrisk. 

The innovation Swirl 

För att undvika en överbelastning av 
produktutvecklingsprocessen genom att innovativa projekt drivs 
konstant utvecklades Swirl modellen på Harley-Davidson. 

Modellen syftar till att upptäcka idéer och utvärdera dessa 
under en längre period innan dessa utvecklas till projekt inom 
binsystemet. Swirl modellen kan därför ses som ett filter som 

bedömer mognaden av en idé med hänsyn tagen till marknaden 
och företagets kapacitet. Inga innovativa idéer realiseras innan 
omfattande diskussioner förts under en länge period på Harley-

Davidson.  

 
Figur: 6-Swirl Modellen 

Point-based Produktutveckling 

Inom "Point-based" produktutveckling väljs ett koncept under 
den inledande fasen av processen som valideras och verifieras 
vid olika "gates" som figuren nedan visar. Problem identifieras i  

  

 
Figur: 7-Stage-gate system 

regel under slutfasen av utvecklingen och medför därför iterativ 

omkonstruktion, simulering och provning av produkten. Point-
based produktutveckling anses därför vara en primär anledning 
till varför företag behöver genomföra omfattande 

brandbekämpning under projektets gång. Det är väldigt svårt att 
veta om kraven kan uppnås av den framtagna lösningen innan 
designen testats och därav upptäcks fel sent i utvecklingen. 

Backup koncept vid problem är sällan effektiva då tillräckliga 
resurser inte allokerats under produktutvecklingen. 
Motsvarigheten till denna produktutvecklingsform är Set-based 

som grundar sig på att kunskap generas för att minska riskerna 
för misslyckande. 
Set-based produktutveckling 

Set-based produktutveckling grundar sig på att man i inledande 
fasen skapar sig en omfattande kunskap om system. Inga 
koncept förkastas i ett tidigt skede utan alla dörrar hålls öppna. 

Det handlar inte om att frambringa en rad olika koncept utan att 
med hjälp av inlärningscykler undersöka vilka parametrar som 
inverkar på kunskapsgapet. Kunskapsgapet kan ses som 

förhållandet mellan den redan kända kunskapen och vad som 
behöver undersökas för att koncept skall kunna realiseras. 
Design parametrar varieras för att granska gränserna för 
systemet och dess effekt på konceptet som helhet. Lagringen 

av denna kunskap visualiserar kända projektrisker och 
underlättar när den optimala designen skall fastställas. För att 
lagra och dela med sig av kunskap inom företaget använder sig 

Toyota av checklistor, A3-teknik, "Trade-off"- och gränsgrafer. 
En Trade-off kurva för ett avgassystem från Harley-Davidson 
illustreras i figuren. Set-based produktutveckling reducerar 

risken för sena ändringar och förbättrar 
produktutvecklingsprocessens förmåga. Kunskap förs över från 
projekt till projekt och säkerställer en snabb och effektiv 

produktutveckling.  

 
Figur: 8- Trade-Off kurva 

Obeya 
Obeya processen är en metod för att visualisera information, 

status och flödet för ett arbete. Den visuella planeringen syftar 
till att klart och tydligt indikera mål, krav och processens 
framfart för alla inblandade inom ett arbete. Metoden motiverar 

till samarbete mellan medarbetare och underlättar planeringen 
för alla inblandande i arbetet eller projektet. Resurser kan 
lättare omfördelas mellan medarbetare. Det viktigaste 

elementet för Obeya är visualiseringen som möjliggörs med 
hjälp av Post-it lappar i olika färger för att dela information av 
olika karaktär. Det bör även poängteras att systemet 

visualiseras enklare med denna metod. 

 


