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Sammanfattning 
Examensarbetet har inneburit att ta fram förbättringsförslag på den dagliga styrningen 
hos AB Momento. Första steget var att undersöka grundorsaken till varför den dagliga 
styrningen inte fungerar optimalt. Undersökningen utfördes med metoden 5 varför och 
det visade sig att målbilden är fel uppsatt. 
 
Ett frågeformulär delades ut till operatörerna för att fastställa nuläget. Teori kring daglig 
styrning och visuell styrning insamlades och utgjorde huvuddelen. Med det som 
utgångsläge genomfördes studiebesök på tre företag som har kommit långt i processen 
med daglig styrning. Detta kompletterades med intervjuer för att få mer kunskap om 
daglig styrning och relevanta målbilder för tillverkande företag. Utifrån detta klargjordes 
Momentos målbild med hjälp av en tidsstudie.  
 
Ständigt förekommande var att daglig styrning handlar om att ha kontroll över 
verksamheten. Utifrån målbild, tavlor och standardiserat arbetssätt skapades ett 
förbättringsförslag av den dagliga styrningen. Målbilderna består av parametrar som ger 
produktionen rätt ingångsvärden. Tavlorna är tydliga och ger en överblick över hur 
produktionen mår. Genom ett utarbetat arbetssätt skapas trygghet och kontroll då alla 
får ta del av informationen.   
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Abstract 
The thesis has involved developing proposals for improvements of the daily control of AB 
Momento. The first step was to investigate the root cause of why the daily control is not functioning 
optimally. The survey was conducted with the method 5 why and it turned out that the target image 
is wrongly estimated. 
 
A questionnaire was distributed to the operators to determine the current situation. Theory about 
the daily control and visual control was collected and formed the main part. With that as a starting 
point visits were conducted at three companies that have come a long way in the process of daily 
control. This was supplemented with interviews to gain more knowledge about the daily control and 
relevant target image for manufacturing companies. Based on that Momentos target image was 
clarified with the help of a time study. 
 
Constantly occurring was that daily control is about having control over the business. Based on 
target images, boards and standardized work created an improvement suggestion of the daily 
control. The target images were composed of parameters that give the production the correct input 
values. The boards are clear and provide an overview of how the production is feeling. Through an 
elaborate approach creates safety and control when everyone gets to share the information. 
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Förord	  
	  
Denna	  rapport	  är	  ett	  examensarbete	  som	  genomförts	  inom	  
högskoleingenjörsutbildningen	  Maskinteknik	  med	  inriktning	  industriell	  ekonomi	  och	  
produktion	  vid	  Kungliga	  Tekniska	  Högskolan.	  Examenarbetet	  genomfördes	  våren	  2014	  
under	  10	  veckor	  på	  uppdrag	  av	  AB	  Momento.	  	  
	  
Syftet	  med	  examensarbetet	  var	  att	  tillämpa	  de	  kunskaper	  som	  erhållits	  under	  
utbildningen	  på	  Kungliga	  Tekniska	  Högskolan	  för	  att	  visa	  ett	  självständigt	  och	  
ingenjörsmässigt	  arbete.	  
	  
Ett	  stort	  tack	  riktas	  till	  Torbjörn	  Palmberg	  och	  Torbjörn	  Lund	  på	  AB	  Momento	  för	  
handledning	  kring	  arbetet	  samt	  för	  möjligheten	  att	  ha	  fått	  utfört	  detta	  examensarbete.	  
Tack	  till	  övrig	  personal	  på	  AB	  Momento	  för	  välkomnat	  oss	  varmt	  och	  bistått	  med	  svar	  på	  
frågor.	  
	  
Slutligen	  riktas	  ett	  stort	  tack	  till	  handledaren	  på	  Kungliga	  Tekniska	  Högskolan	  Jan	  Linell	  
som	  med	  sin	  kunskap	  varit	  till	  stor	  hjälp	  under	  detta	  examensarbete.	  Även	  tack	  
universitetsadjunkt	  Claes	  Hansson	  på	  Kungliga	  Tekniska	  Högskolan	  för	  rådgivning	  och	  
stöd.	  	  
	  
Flen,	  juni	  2014 
	  
	  
	  

	   	   	  
	  
Ebba	  Eriksson	   	   	   Linnea	  Ulfheden
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1.	  Inledning	  
I	  detta	  kapitel	  behandlas	  bakgrund,	  problemdefinition,	  målformulering	  och	  
avgränsningar.	  	  

1.1 Bakgrund 
Aktiebolaget	  Momento	  grundades	  år	  1951	  och	  har	  sedan	  dess	  tillverkat	  maskindrivna	  
hylsor	  och	  tillbehör.	  Hela	  tillverkningen	  av	  krafthylsorna	  sker	  under	  samma	  tak	  och	  
fabriken	  ligger	  i	  Flen.	  Krafthylsorna	  tillverkas	  av	  svenskt	  och	  finskt	  stål.	  Momento	  är	  den	  
enda	  tillverkaren	  i	  världen	  som	  enbart	  ägnar	  sig	  åt	  att	  tillverka	  maskindrivna	  hylsor	  och	  
tillbehör.	  Företaget	  har	  ungefär	  45	  anställda	  och	  omsatte	  år	  2013	  drygt	  46	  miljoner	  
(allabolag.se,	  2014).	  Omkring	  80–85	  %	  av	  alla	  produkter	  exporteras	  till	  hela	  världen	  
(Produktionslyftet,	  2011).	  Momento	  är	  ISO	  9001	  och	  ISO	  14001	  certifierade	  för	  sin	  
kvalité	  och	  sitt	  miljöledningssystem.	  (AB	  Momento,	  2013)	  
	  
År	  2011	  satsades	  mycket	  på	  Lean	  genom	  att	  kontakt	  skapades	  med	  Produktionslyftet.	  
Under	  de	  18	  månader	  projektet	  pågick	  fick	  Momento	  vägledning	  och	  tips	  på	  hur	  
projektet	  skulle	  genomföras.	  En	  ny	  produktionslayout	  planerades,	  en	  flödesanalys	  
genomfördes	  och	  nya	  maskiner	  köptes	  in.	  (Produktionslyftet,	  2011)	  Olika	  verktyg	  inom	  
Lean	  som	  är	  implementerade	  är	  5S	  och	  SMED.	  5S	  är	  implementerat	  till	  ungefär	  80–90	  %	  
och	  SMED	  är	  till	  viss	  del	  implementerat.	  	  

1.2 Problemdefinition 
Den	  dagliga	  styrningen	  fungerar	  just	  nu	  inte	  optimalt.	  I	  produktionen	  är	  det	  svårt	  att	  
stämma	  av	  verkligt	  producerat	  utfall	  med	  vad	  som	  var	  planerat.	  	  

1.3 Målformuleringen 
Målet	  är	  att	  ge	  förbättringsförslag	  kring	  den	  dagliga	  styrningen.	  Examensarbetet	  
kommer	  resultera	  i	  en	  rapport	  och	  en	  presentation	  som	  ger	  Momento	  kunskap	  och	  
förutsättningar	  att	  förbättra	  dagliga	  styrningen.	  

1.4 Avgränsningar 
Tidsramen	  för	  examensarbetet	  är	  15	  högskolepoäng	  vilket	  motsvarar	  tio	  veckors	  arbete.	  
Studenterna	  kommer	  även	  göra	  följande	  avgränsningar	  inom	  arbetet:	  	  

• Förbättringsförslagen	  kommer	  inte	  implementeras	  i	  verksamheten.	  
• Avdelningarna	  värmebehandling	  och	  lager	  kommer	  inte	  behandlas	  i	  rapporten.	  	  
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2.	  Metod	  
I	  detta	  kapitel	  beskrivs	  examensarbetets	  struktur	  och	  lösningsmetoderna	  för	  att	  nå	  målet.	  	  

2.1 PDCA  
PDCA	  är	  en	  förkortning	  av	  Plan,	  Do,	  Check	  och	  Act.	  Det	  är	  en	  form	  av	  förbättringscykel	  
som	  används	  som	  arbetsmetodik	  inom	  Lean.	  Det	  är	  en	  vetenskaplig	  metod	  som	  menas	  
med	  att	  lika	  mycket	  tid	  ska	  läggas	  på	  alla	  delar.	  Idag	  är	  det	  vanligt	  att	  uppmärksamheten	  
läggs	  i	  Do-‐fasen.	  För	  att	  ständigt	  arbeta	  med	  förändring	  och	  förbättring	  ska	  problem	  
behandlas	  som	  vetenskapliga	  experiment.	  (Anhede,	  P.,	  Bicheno,	  J.,	  Hillberg,	  J.	  och	  
Holweg,	  M.,	  2011)	  
	  
I	  Plan-‐fasen	  ska	  arbetet	  planernas	  och	  syftet	  är	  att	  ta	  
reda	  på	  hur	  det	  ska	  lösas.	  Sedan	  följer	  genomförande	  i	  
Do-‐fasen	  och	  efter	  det	  ska	  genomförandet	  studeras	  
och	  kontrolleras	  under	  Check-‐fasen.	  Det	  avslutas	  med	  
att	  fel	  som	  upptäcktes	  under	  steg	  tre	  åtgärdas.	  Detta	  
sker	  i	  Act-‐fasen.	  (Anhede,	  P.,	  Bicheno,	  J.,	  Hillberg,	  J.	  och	  
Holweg,	  M.,	  2011)	  I	  figur	  1	  visas	  en	  PDCA-‐cykel	  som	  
uppvisar	  att	  när	  Act-‐fasen	  är	  färdig	  upprepas	  
processen.	  Att	  alltid	  arbeta	  med	  förbättringar	  är	  
viktigt.	  Examensarbetet	  kommer	  att	  utformas	  utefter	  
PDCA-‐cykelns	  händelseförlopp.	  Dock	  kommer	  inte	  
Act-‐fasen	  behandlas	  då	  det	  antas	  vara	  implementeringen.	  

2.2 5 varför 
För	  att	  hitta	  grundorsaken	  till	  ett	  problem	  kan	  metoden	  5	  varför	  användas.	  Tekniken	  
härstammar	  från	  Toyota	  som	  kom	  fram	  till	  att	  man	  når	  grundorsaken	  om	  frågan	  varför	  
ställs	  fem	  gånger	  i	  rad.	  Det	  finns	  alltid	  en	  bakomliggande	  orsak	  till	  att	  ett	  problem	  eller	  
en	  avvikelse	  uppkommer.	  Besvaras	  bara	  ett	  varför,	  kommer	  problemet	  med	  största	  
sannolikhet	  uppkomma	  igen	  för	  att	  grundorsaken	  som	  utlöste	  problemet	  kvarstår.	  
(Anhede,	  P.,	  Bicheno,	  J.,	  Hillberg,	  J.	  och	  Holweg,	  M.,	  2011)	  
	  
Vid	  tillämpning	  av	  5	  varför	  finns	  det	  två	  saker	  att	  tänka	  på.	  Ordet	  varför	  kan	  uppfattas	  
som	  kritik,	  så	  försiktighet	  bör	  vidtas	  vid	  användandet	  och	  artikulera	  det	  på	  ett	  positivt	  
sätt.	  Varje	  varför	  fråga	  får	  heller	  inte	  ställas	  mekaniskt	  bara	  för	  att	  metoden	  ska	  
utnyttjas,	  utan	  de	  måste	  diskuteras,	  utforskas	  och	  utvärderas.	  (Anhede,	  P.,	  Bicheno,	  J.,	  
Hillberg,	  J.	  och	  Holweg,	  M.,	  2011)	  
	  
Det	  är	  viktigt	  att	  problem	  och	  avvikelser	  ses	  som	  värdefullt	  så	  att	  de	  inte	  slösas	  bort	  med	  
en	  ogenomtänkt	  lösning.	  När	  grundorsaken	  upptäcks	  ska	  åtgärd	  vidtas	  så	  att	  problemet	  
eller	  avvikelsen	  inte	  återkommer.	  I	  slutändan	  leder	  det	  till	  bättre	  kvalité,	  pålitlighet	  och	  
produktivitet.	  (Anhede,	  P.,	  Bicheno,	  J.,	  Hillberg,	  J.	  och	  Holweg,	  M.,	  2011)	  	  

2.3 Frågeformulär  
Ett	  frågeformulär	  generaliseras	  genom	  ett	  antal	  skriva	  frågor.	  Det	  finns	  två	  olika	  typer	  
av	  frågeformulär.	  Den	  ena	  består	  av	  flervalsfrågor	  där	  svaren	  ska	  ges	  på	  en	  gradskala	  
och	  den	  andra	  består	  av	  öppna	  frågor	  där	  man	  kan	  skriva	  ner	  svaren.	  Examensarbetet	  

Figur	  1,	  PDCA.	  
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kommer	  endast	  behandla	  en	  enkätundersökning	  och	  en	  självutvärdering.	  Vanligen	  
brukar	  dessa	  två	  olika	  typer	  kombineras	  genom	  att	  ställa	  flervalsfrågor	  men	  med	  en	  
kommentarsrad	  som	  leder	  till	  att	  frågan	  blir	  mer	  öppen.	  En	  självutvärdering	  går	  ut	  på	  
att	  få	  en	  uppfattning	  om	  nuläget	  och	  hitta	  drivkrafter	  och	  ge	  inspiration	  för	  att	  nå	  ett	  
framtida	  tillstånd.	  Utvärderingen	  kan	  även	  användas	  för	  att	  utvärdera	  framsteg	  under	  
projektet.	  Frågorna	  består	  av	  flervalsfrågor	  där	  svaren	  ska	  ges	  på	  en	  gradskala.	  
Vanligtvis	  är	  gradskalan	  från	  ett	  till	  fem.	  Frågorna	  innehåller	  två	  påståenden	  som	  är	  
motsatser	  till	  varandra.	  (Lean	  forum,	  2014)	  
	  
	  
Ett	  frågeformulär	  är	  tids-‐	  och	  kostnadseffektivt.	  Hanteringen	  av	  större	  mängder	  av	  
information	  som	  kan	  vara	  fördelad	  i	  olika	  delar	  av	  landet	  underlättas	  med	  hjälp	  av	  ett	  
frågeformulär.	  Ju	  fler	  frågor	  man	  skriver	  i	  frågeformuläret,	  desto	  mer	  kostnadseffektiv	  
blir	  den.	  Med	  hjälp	  av	  dagens	  datahanteringsprogram	  kan	  man	  enkelt	  analysera	  svaren,	  
vilket	  är	  en	  fördel.	  (Paloma,	  2014)	  
	  
Majoriteten	  av	  medborgarna	  är	  vana	  vid	  
frågeformulär	  och	  de	  behöver	  sällan	  förklaras.	  
Deltagaren	  brukar	  sällan	  bli	  upprörd	  eller	  
orolig.	  Frågorna	  påverkar	  inte	  deltagaren	  
genom	  mellanhänder	  som	  till	  exempel	  en	  
person	  som	  håller	  en	  intervju	  kan	  göra	  genom	  
ansiktsuttryck	  och	  miner.	  Frågeformuläret	  
upplevs	  inte	  som	  lika	  påtvingade	  som	  en	  
intervju	  gör.	  När	  man	  får	  formuläret	  kan	  man	  
fylla	  in	  den	  när	  det	  passar	  och	  man	  blir	  inte	  
avbruten	  i	  sitt	  arbete.	  (Paloma,	  2014)	  
	  
Risken	  med	  ett	  frågeformulär	  som	  skickas	  ut	  
via	  mejl	  är	  att	  svarsfrekvensen	  kan	  bli	  låg.	  Lågt	  
deltagande	  är	  frågeformulärets	  största	  fiende	  
då	  det	  leder	  till	  sämre	  svarsanalys.	  En	  annan	  
risk	  är	  att	  man	  inte	  får	  något	  djup	  i	  svaren.	  
Frågorna	  är	  ofta	  raka	  och	  tydliga	  och	  lämnar	  
ingen	  större	  plats	  åt	  fantasin.	  Det	  man	  kan	  göra	  
för	  att	  få	  mer	  djup	  i	  svaren	  är	  att	  ha	  ett	  
kommentarsfält	  som	  ger	  möjlighet	  till	  nyttig	  
information	  för	  svarsanalysen.	  (Paloma,	  2014)	  
	  
Ungefär	  90	  %	  av	  all	  kommunikation	  tas	  in	  via	  synintryck.	  När	  man	  svarar	  på	  ett	  
frågeformulär	  finns	  inte	  visuella	  hjälpmedel	  såsom	  gester	  och	  miner	  till	  skillnad	  från	  en	  
person	  som	  håller	  en	  intervju.	  Är	  det	  faktamässig	  information	  man	  vill	  få	  svar	  på,	  
påverkar	  förmodligen	  inte	  den	  personliga	  kontakten	  deltagaren.	  Är	  det	  känsligare	  
information	  eller	  attityder	  man	  vill	  få	  svar	  på,	  kan	  den	  personliga	  kontakten	  påverka	  
resultatet.	  (Paloma,	  2014)	  I	  figur	  2	  visas	  viktningen	  av	  för-‐och	  nackdelar	  med	  ett	  
frågeformulär.	  	  
	  
	  

Fördelar	   Nackdelar	  

Upplevs	  inte	  som	  
påträngande	  

Ingen	  misstolkning	  
av	  frågorna	  

Enkel	  att	  analysera	  

Tids-‐	  och	  
kostnadseffektiva	  

Frånvaro	  av	  
personlig	  kontakt	  

Inget	  djup	  i	  svaren	  

Risk	  för	  dålig	  
svarsfrekvens	  

Figur	  2,	  för-‐	  och	  nackdelar	  med	  frågeformulär.	  
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2.4 Intervju 
Huvudsyftet	  med	  att	  göra	  en	  intervju	  är	  att	  personen	  som	  intervjuas	  vet	  mer	  om	  ett	  
ämne	  än	  personen	  som	  håller	  i	  intervjun.	  En	  intervju	  kan	  ske	  både	  skriftligt	  och	  
muntligt.	  (Paloma,	  2014)	  Fördelar	  med	  att	  hålla	  en	  intervju	  är	  att	  det	  skapar	  djup	  i	  en	  
frågeställning	  så	  man	  kan	  blida	  sig	  en	  helhetsbild.	  Man	  får	  ta	  del	  av	  en	  persons	  åsikt	  och	  
resonemang	  kring	  en	  fråga.	  Detta	  skapar	  personlig	  kontakt	  och	  ger	  hög	  svarsfrekvens.	  
Att	  arrangera	  en	  intervju	  skapar	  kontroll	  då	  följdfrågor	  kan	  ställas	  som	  ger	  hög	  
trovärdighet	  och	  intervjuer	  är	  en	  flexibel	  datainsamlingsmetod.	  Nackdelar	  är	  att	  en	  
intervju	  är	  resurskrävande	  då	  det	  tar	  tid	  att	  intervjua	  ett	  fåtal	  utvalda	  personer.	  En	  
intervju	  kan	  upplevas	  kränkande	  då	  känsliga	  frågor	  kan	  ställas	  som	  gör	  intrång	  i	  ens	  
privatliv.	  (KTH,	  2007)	  

2.5 Studiebesök 
Studiebesök	  beskrivs	  som	  en	  kunskapsinhämtande	  handling	  och	  utförs	  för	  att	  få	  en	  
inblick	  i	  hur	  ett	  annat	  företag	  arbetar.	  Innan	  ett	  studiebesök	  genomförs	  bör	  huvudsyftet	  
med	  studiebesöket	  informeras	  så	  att	  företaget	  som	  besöks	  har	  möjlighet	  att	  förbereda	  
sig.	  (Södra,	  2012)	  
	  
Studiebesök	  får	  inte	  förväxlas	  med	  spioneri.	  Företaget	  som	  besöks	  måste	  vilja	  visa	  upp	  
sitt	  arbete	  och	  man	  ska	  alltid	  ha	  i	  åtanke	  att	  ingen	  verksamhet	  är	  den	  andra	  lik.	  Därför	  är	  
det	  ingen	  mening	  att	  kopiera	  det	  man	  får	  ta	  del	  av	  på	  ett	  studiebesök.	  Företaget	  som	  
gästas	  behöver	  inte	  befinna	  sig	  inom	  samma	  bransch,	  så	  länge	  företaget	  har	  kommit	  
längre	  i	  processen	  med	  huvudsyftet	  för	  besöket.	  (Armstrong,	  G.,	  Kotler,	  P.	  och	  Parment,	  
A.,	  2013)	  	  

2.6 Brainstorming	  
Brainstorming	  används	  som	  en	  problemlösningsmetod	  för	  att	  hitta	  nya	  lösningar	  och	  
utvecklingsmöjligheter.	  Vanligast	  är	  att	  brainstormingen	  genomförs	  i	  en	  grupp	  om	  fem	  
till	  tio	  personer.	  Gruppen	  arbetar	  kring	  ett	  problem	  eller	  en	  uppgift.	  Det	  gäller	  att	  våga	  
tänka	  och	  prova	  nya	  infallsvinklar.	  Syftet	  med	  en	  brainstorming	  är	  att	  alla	  tankar	  och	  
åsikter	  ska	  tillåtas	  komma	  fram.	  Stämningen	  i	  rummet	  ska	  vara	  lekfull	  och	  idéerna	  som	  
uppkommer	  behöver	  inte	  vara	  möjliga	  att	  genomföra	  i	  första	  stadiet.	  Viktigt	  att	  
poängtera	  är	  att	  ingenting	  är	  för	  dumt	  under	  en	  brainstorming	  och	  inga	  idéer	  får	  
kritiseras.	  Det	  är	  tillåtet	  att	  utveckla,	  förändra	  och	  förbättra	  varandras	  idéer.	  Alla	  idéer	  
skrivs	  upp	  på	  ett	  blädderblock	  eller	  en	  tavla	  och	  det	  är	  av	  största	  vikt	  att	  alla	  deltagare	  
ser	  idéerna	  under	  hela	  processen.	  Vanligast	  är	  att	  en	  person	  ur	  gruppen	  antecknar	  och	  
även	  fördelar	  ordet	  om	  kritik	  uppkommer	  trots	  anamningen	  ingen	  kritik.	  (Projektledare,	  
2012)	  
	  
För	  att	  få	  ut	  det	  mesta	  av	  brainstormingen	  bör	  det	  vara	  stor	  variation	  i	  ålder,	  kön	  och	  
kulturell	  bakgrund	  hos	  deltagarna.	  En	  fördel	  är	  att	  förlägga	  brainstormingen	  under	  
morgontimmarna	  då	  hjärnan	  är	  klarare	  och	  alertare.	  Hur	  lång	  tid	  brainstormingen	  ska	  
pågå	  beror	  på	  gruppen,	  problemet	  och	  omständigheterna.	  En	  brainstorming	  kan	  vara	  
allt	  från	  tio	  minuters	  problemlösning	  med	  kollegorna	  på	  morgonen	  till	  ett	  arrangemang	  
som	  pågår	  under	  flera	  dagar.	  (Projektledare,	  2012)	  
	  
Att	  komma	  bort	  från	  sammanträdesrum	  och	  kontor	  är	  att	  föredra	  för	  att	  öka	  
kreativiteten.	  Innan	  brainstormingen	  tar	  fart	  är	  det	  viktigt	  att	  alla	  i	  gruppen	  är	  
införstådda	  med	  vad	  som	  ska	  hända	  och	  känner	  till	  reglerna.	  Efter	  
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brainstormingstillfället	  är	  det	  viktigt	  med	  återkoppling	  och	  feedback.	  Deltagarna	  ska	  
både	  kort	  efter	  och	  när	  idéerna	  tagits	  i	  produktion,	  ta	  del	  av	  vad	  som	  hänt	  med	  idéerna.	  
Nackdelarna	  med	  en	  brainstorming	  är	  att	  det	  krävs	  en	  del	  förberedelser	  och	  ännu	  mera	  
efterarbete	  för	  att	  sammanställa	  alla	  idéer.	  (Projektledare,	  2012)	  

2.7 Tidsstudie 
En	  tidsstudie	  kan	  utföras	  på	  många	  olika	  sätt.	  Huvudsyftet	  är	  att	  studera	  en	  process	  eller	  
ett	  utförande	  under	  en	  tidsperiod.	  Examensarbetet	  kommer	  behandla	  produktionstider	  
vid	  tillverkning.	  När	  en	  tidsstudie	  utförs	  är	  det	  viktigt	  att	  definiera	  hur	  studien	  ska	  gå	  
till.	  Ska	  en	  manuell	  mätning	  ske	  eller	  finns	  det	  redan	  insamlad	  data	  som	  ska	  studeras.	  
För	  att	  kunna	  utföra	  studien	  och	  jämföra	  tiderna	  är	  det	  viktigt	  att	  samma	  parametrar	  
används	  i	  alla	  mätningar,	  så	  att	  man	  inte	  jämför	  äpplen	  och	  päron.	  (Bellgran,	  M.	  och	  
Säfsten,	  K.,	  2005)	  (Björklund,	  S.,	  Hågeryd,	  L.	  och	  Lenner,	  M.,	  2005)	  	  	  

2.8 Pilotstudie 
När	  en	  studie	  genomförs	  är	  det	  angeläget	  att	  först	  genomföra	  en	  pilotstudie	  i	  mindre	  
skala	  än	  den	  fullvärdiga	  studien.	  Syftet	  är	  att	  kontrollera	  att	  upplägget	  för	  studien	  
fungerar	  samt	  samla	  in	  kontrollvärden	  inför	  den	  fullvärdiga	  studien.	  Pilotstudien	  i	  sig	  
har	  ett	  lärande	  syfte	  inför	  den	  större	  studien	  och	  frågeställningar	  prövas	  och	  finslipas.	  
(Öqvist	  Seimyr,	  G.,	  2012)	  

2.9 Utbildning i Monitor 
En	  utbildning	  i	  MPS	  systemet	  Monitor	  behövs	  för	  att	  få	  kunskap	  i	  hur	  systemet	  är	  
uppbyggt	  och	  för	  att	  kunna	  hitta	  statistik	  och	  annan	  aktuell	  information	  som	  är	  lämpad	  
för	  arbetet.	  Eftersom	  tidsstudien	  antingen	  kommer	  behandla	  produktionstider	  med	  
hjälp	  av	  en	  manuell	  mätning	  eller	  redan	  insamlad	  data,	  är	  det	  viktigt	  att	  få	  kontroll	  över	  
vilka	  parametrar	  som	  ska	  användas.	  Med	  hjälp	  av	  denna	  utbildning	  kan	  man	  få	  ta	  del	  av	  
rätt	  ingångsvärden.	  Utbildningen	  förväntas	  äga	  rum	  på	  Momento.	  	  
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3.	  Teori	  
I	  detta	  kapitel	  ges	  en	  bakgrund	  till	  de	  teorierna	  examensarbete	  kommer	  behandla.	  Böcker	  
inom	  Lean	  production,	  produktionsteknik	  och	  elektroniska	  källor	  har	  legat	  till	  grund	  för	  
detta	  teoriavsnitt.	  	  

3.1 Lean 
Lean	  production	  betyder	  resurssnål	  tillverkning.	  Syftet	  är	  helt	  enkelt	  att	  tillverka	  med	  så	  
lite	  resurser	  som	  möjligt.	  Resurser	  är	  i	  det	  här	  sammanhanget	  människor,	  material,	  tid	  
och	  energi.	  (Björklund,	  S.,	  Hågeryd,	  L.	  och	  Lenner,	  M.,	  2005)	  
	  
Uttrycket	  Lean	  skapades	  1988	  och	  har	  sedan	  dess	  varit	  populärt.	  Det	  startade	  med	  
fristående	  verktyg	  som	  skulle	  förbättra	  verksamheter.	  Det	  fungerade	  bra	  till	  en	  början	  
och	  verktygen	  användes	  lite	  här	  och	  där	  i	  olika	  verksamheter.	  Med	  tiden	  gav	  det	  inte	  lika	  
stor	  effekt	  och	  företagen	  började	  gå	  tillbaka	  till	  sitt	  tidigare	  arbetssätt.	  Lean	  blev	  
syndabocken	  och	  många	  ansåg	  att	  det	  var	  en	  klyscha.	  Toyota	  var	  däremot	  ett	  företag	  
som	  skilde	  sig	  från	  mängden.	  De	  koncentrerade	  sig	  på	  hur	  de	  skulle	  använda	  de	  
befintliga	  resurserna	  istället	  för	  verktygen.	  Genom	  att	  tillverka	  de	  produkter	  kunden	  
ville	  ha	  och	  låta	  produktionsflödet	  närma	  sig	  pengaflödet,	  skapade	  Toyota	  
förutsättningar	  att	  lyckas	  med	  Lean.	  (Anhede,	  P.,	  Bicheno,	  J.,	  Hillberg,	  J.	  och	  Holweg,	  M.,	  
2011).	  	  
	  
När	  företaget	  vet	  hur	  man	  ska	  tillämpa	  sina	  resurser	  för	  att	  ta	  reda	  på	  vad	  kunden	  vill	  
ha,	  kan	  Leans	  verktyg	  vara	  till	  god	  hjälp	  vid	  utveckling	  och	  förbättring.	  Om	  Lean	  utförs	  
på	  detta	  sätt	  skapas	  struktur	  i	  verksamheten.	  Struktur	  skapar	  trygghet	  för	  
medarbetarna	  vilket	  leder	  till	  ett	  bättre	  utfört	  arbete.	  När	  arbetet	  blir	  väl	  utfört	  blir	  
kunden	  nöjd	  och	  företaget	  blir	  lönsamt.	  (Anhede,	  P.,	  Bicheno,	  J.,	  Hillberg,	  J.	  och	  Holweg,	  
M.,	  2011).	  

3.2 5S 
5S-‐programmet	  är	  ett	  verktyg	  inom	  Lean.	  5S	  står	  för	  fem	  ord	  som	  börjar	  på	  S	  det	  vill	  
säga	  sortera,	  strukturera,	  städa,	  standardisera	  och	  skapa	  vana.	  Syftet	  med	  verktyget	  5S	  
är	  att	  skapa	  en	  organiserad	  arbetsplats.	  Programmet	  är	  lätt	  att	  utföra	  och	  ger	  snabbt	  
resultat	  på	  kvalitet	  och	  produktivitet.	  Målsättningarna	  med	  ett	  5S-‐program	  är	  (Anhede,	  
P.,	  Bicheno,	  J.,	  Hillberg,	  J.	  och	  Holweg,	  M.,	  2011):	  

• Att	  minska	  slöserier	  
• Att	  minska	  på	  variation	  	  
• Att	  förbättra	  produktiviteten	  

	  
Metoden	  går	  ut	  på	  att	  först	  sortera	  ut	  det	  som	  används	  ofta	  och	  det	  som	  inte	  används	  
ofta.	  Det	  som	  är	  nödvändigt	  förvaras	  på	  arbetsplatsen	  och	  allt	  annat	  tas	  bort.	  Nästa	  steg	  
är	  att	  strukturera,	  som	  handlar	  om	  att	  placera	  material	  och	  verktyg	  som	  används	  ofta	  på	  
lättåtkomliga	  ställen.	  Det	  ska	  markeras	  ut	  var	  verktyg	  och	  material	  har	  sin	  plats.	  Steg	  
nummer	  tre	  är	  att	  städa	  som	  även	  kallas	  synliggör.	  Om	  operatören	  upptäcker	  att	  verktyg	  
och	  material	  är	  felplacerade	  bör	  det	  genast	  rättas	  till.	  Att	  städa	  är	  även	  att	  genomsöka	  
och	  leta	  efter	  avvikelser.	  Ifrågasätt	  alltid	  varför	  avvikelsen	  uppstått	  och	  försök	  finna	  en	  
lösning.	  (Anhede,	  P.,	  Bicheno,	  J.,	  Hillberg,	  J.	  och	  Holweg,	  M.,	  2011)	  
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När	  dessa	  tre	  steg	  är	  genomförda	  är	  det	  dags	  att	  
införa	  ett	  standardiserat	  arbete.	  Det	  standardiserade	  
arbetet	  är	  slutresultatet	  av	  5S-‐programmet	  och	  med	  
detta	  menas	  att	  en	  standard	  för	  de	  tre	  första	  S:en	  
sätts	  upp.	  Det	  sista	  S:et	  består	  av	  att	  skapa	  vana	  eller	  
självdisciplin	  så	  att	  5S-‐programmet	  används	  på	  rätt	  
sätt.	  Det	  är	  vanligt	  att	  företag	  inför	  fem	  minuter	  varje	  
dag	  som	  ska	  användas	  till	  uppföljning	  av	  5S-‐
programmet.	  (Anhede,	  P.,	  Bicheno,	  J.,	  Hillberg,	  J.	  och	  
Holweg,	  M.,	  2011)	  När	  sedan	  alla	  steg	  är	  utförda	  är	  
det	  dags	  att	  börja	  om	  igen,	  se	  figur	  3.	  Antingen	  genom	  
att	  tillämpa	  5S-‐programmet	  på	  andra	  processer	  eller	  
börja	  om	  på	  samma	  ställe	  och	  höja	  kraven.	  Hur	  bra	  
någonting	  än	  är,	  så	  kan	  det	  alltid	  förbättras.	  

3.3 SMED 
Single	  minute	  exchange	  of	  die	  som	  benämns	  SMED,	  är	  en	  metod	  för	  att	  minska	  ställtider.	  
Målet	  är	  att	  alla	  ställtider	  ska	  vara	  mindre	  än	  tio	  minuter.	  Vid	  tillämpning	  av	  SMED	  är	  
det	  första	  steget	  att	  identifiera	  vad	  som	  är	  inre	  respektive	  yttre	  ställtid.	  Inre	  ställtid	  är	  
arbetet	  som	  utförs	  när	  maskinen	  står	  stilla	  och	  yttre	  ställtid	  är	  saker	  som	  kan	  förberedas	  
under	  tiden	  maskinen	  arbetar.	  Skilj	  på	  inre	  och	  yttre	  ställtid	  och	  omfördela	  och	  flytta	  
inre	  ställtid	  till	  yttre	  ställtid	  genom	  att	  förbereda	  så	  mycket	  som	  möjligt	  innan	  själva	  
omställningen.	  Efter	  det	  fortsätter	  arbetet	  med	  att	  minska	  den	  inre	  ställtiden.	  Syftet	  är	  
att	  maskinen	  ska	  stå	  stilla	  så	  lite	  som	  möjligt.	  (Anhede,	  P.,	  Bicheno,	  J.,	  Hillberg,	  J.	  och	  
Holweg,	  M.,	  2011)	  (Björklund,	  S.,	  Hågeryd,	  L.	  och	  Lenner,	  M.,	  2005)	  	  

3.4 Daglig styrning 
Utgångsläget	  är	  att	  sprida	  information	  om	  hur	  fabriken	  mår	  just	  idag.	  För	  att	  kunna	  ta	  
reda	  på	  hur	  fabriken	  mår	  måste	  det	  finnas	  ett	  mål	  eller	  normalläge	  uppsatt	  som	  
referens.	  Företaget	  har	  mål	  uppsatta	  för	  verksamheten	  men	  de	  måste	  vara	  nedbrutna	  så	  
att	  medarbetarna	  har	  ett	  mål	  att	  sträva	  mot.	  Det	  är	  viktigt	  för	  både	  företaget	  och	  
medarbetarnas	  välbefinnande	  att	  alla	  medarbetare	  i	  en	  verksamhet	  vet	  vad	  som	  
förväntas	  av	  dem.	  Därför	  är	  daglig	  styrning	  angeläget.	  (Anhede,	  P.,	  Bicheno,	  J.,	  Hillberg,	  J.	  
och	  Holweg,	  M.,	  2011)	  	  
	  
Vitalt	  är	  att	  målet	  är	  anpassat	  efter	  kundernas	  efterfrågan	  och	  företagets	  kapacitet.	  
Kundens	  efterfrågan	  är	  sällan	  helt	  jämn	  vilket	  skapar	  variationer.	  Variationer	  är	  Leans	  
största	  fiende	  på	  grund	  av	  att	  det	  är	  svårt	  att	  påverka.	  Det	  finns	  olika	  hjälpmedel	  
tillgängliga	  för	  att	  inte	  förstärka	  ojämnheterna.	  Ett	  alternativ	  är	  att	  uppmuntra	  
leverantörer	  och	  kunder	  att	  producera	  jämnare	  genom	  avtal	  och	  regelbundna	  
leveranskvantiteter.	  Ett	  annat	  alternativ	  är	  att	  ta	  hjälp	  av	  statistik	  från	  tidigare	  år	  för	  att	  
se	  om	  det	  finns	  samband	  mellan	  tidpunkter	  och	  händelser,	  så	  att	  rätt	  förberedelser	  kan	  
ske.	  (Anhede,	  P.,	  Bicheno,	  J.,	  Hillberg,	  J.	  och	  Holweg,	  M.,	  2011)	  
	  
Daglig	  styrning	  beskriver	  hur	  verksamheten	  bedrivs	  och	  styrs	  på	  kort	  sikt	  men	  genom	  
att	  tillämpa	  daglig	  styrning	  skapas	  förutsättningar	  för	  att	  på	  lång	  sikt	  förbättra	  
verksamheten.	  Problem,	  brister	  och	  begränsningar	  görs	  synliga	  med	  hjälp	  av	  visuella	  
produktionstavlor.	  Allting	  ska	  upp	  till	  ytan,	  både	  positiva	  och	  negativa	  händelser.	  Stora	  
som	  små.	  Det	  är	  sällan	  det	  inte	  finns	  några	  problem,	  de	  är	  bara	  inte	  synliga	  för	  att	  målet	  
eller	  normalläget	  är	  okänt.	  Är	  det	  inte	  känt	  vad	  som	  är	  normalt,	  så	  vet	  man	  inte	  när	  

Sortera	  

Strukturera	  

Städa	  Standardisera	  

Skapa	  vana	  

Figur	  3,	  5S.	  
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avvikelser	  från	  det	  normala	  uppstår.	  Kroniska	  fel	  är	  små	  avvikelser	  som	  lätt	  blir	  så	  
vanligt	  förekommande	  att	  de	  skapar	  ett	  normalläge.	  Finns	  avvikelserna	  dokumenterade	  
kan	  grundorsaken	  upptäckas	  och	  åtgärdas.	  Många	  små	  avvikelser	  som	  ska	  åtgärdas	  gång	  
på	  gång,	  blir	  snart	  stora	  tidsförluster.	  Sporadiska	  fel	  är	  motsatsen	  till	  kroniska	  fel	  och	  
uppträder	  snabbt	  med	  stor	  avvikelse.	  Grundorsaken	  är	  lätt	  att	  identifiera	  och	  problemet	  
återkommer	  förhoppningsvis	  inte	  efter	  åtgärd.	  (Liker,	  J.K,	  2009)	  
	  
För	  att	  på	  ett	  effektivt	  sätt	  ta	  hand	  om	  de	  avvikelser	  som	  görs	  synliga	  med	  hjälp	  av	  den	  
dagliga	  styrningen,	  tillsätts	  förbättringsgrupper.	  Vanligast	  är	  att	  förbättringsgrupperna	  
består	  av	  medarbetare	  från	  olika	  avdelningar.	  Det	  är	  viktigt	  att	  daglig	  styrning	  blir	  en	  
naturlig	  del	  i	  det	  dagliga	  arbetet	  och	  att	  alla	  deltar.	  Daglig	  styrning	  är	  grunden	  till	  att	  
kunna	  arbeta	  mot	  ständiga	  förbättringar.	  För	  att	  verksamheten	  ska	  kunna	  arbeta	  för	  
ständiga	  förbättringar	  måste	  ledningen	  ta	  befälet	  och	  visa	  vägen	  och	  de	  måste	  tro	  på	  vad	  
de	  gör.	  (Liker,	  J.K,	  2009)	  

3.5 Visuell styrning 
Ordet	  visuell	  betyder	  ”uppfatta	  med	  synen”	  och	  visualisera	  betyder	  ”åskådliggöra	  med	  
bild,	  ge	  en	  klar	  bild”	  (Svenska	  Akademin,	  1990).	  Visuell	  styrning	  kan	  därför	  beskrivas	  
som	  att	  styra	  en	  verksamhet	  med	  hjälp	  av	  bilder.	  Visuell	  styrning	  benämns	  även	  visuell	  
planering,	  men	  i	  detta	  examensarbete	  kommer	  benämningen	  visuell	  styrning	  användas.	  
Det	  var	  i	  Japan	  under	  1990-‐talet	  som	  principen	  om	  visuell	  styrning	  grundades.	  Toyota	  
behövde	  öka	  sin	  produktivitet	  och	  genom	  att	  visualisera	  olika	  nyckeltal	  för	  verkstaden	  
synliggjordes	  snabbt	  hur	  verkstaden	  mådde.	  (Anhede,	  P.,	  Bicheno,	  J.,	  Hillberg,	  J.	  och	  
Holweg,	  M.,	  2011)	  
	  
I	  Japan	  definieras	  visuell	  styrning	  som	  endast	  bilder.	  Meningen	  är	  att	  icke	  läskunniga	  ska	  
kunna	  förstå.	  Michel	  Greif	  beskriver	  bilder	  och	  fotografier	  i	  boken	  The	  visual	  factory	  
som	  visuella	  trots	  att	  text	  återfinns	  i	  bilderna.	  Den	  flytande	  texten	  räknas	  däremot	  inte	  
som	  visuell.	  (Greif,	  M.,	  1991)	  Vad	  som	  räknas	  som	  visuellt	  inom	  Lean	  är	  som	  observerats	  
är	  en	  aning	  otydligt	  men	  den	  svenska	  definitionen	  är	  att	  det	  ska	  vara	  tydligt,	  enkelt	  och	  
lättförståeligt.	  Genom	  en	  snabb	  titt	  ska	  de	  berörda	  kunna	  skapa	  sig	  en	  bild	  över	  läget	  och	  
upptäcka	  avvikelser.	  (Liker,	  J.K,	  2009)	  Om	  bilden	  innehåller	  några	  bokstäver	  eller	  inte	  är	  
oväsentligt.	  
	  
Ett	  typiskt	  exempel	  på	  visuell	  styrning	  är	  trafiksignaler.	  Alla	  som	  vistas	  i	  trafiken	  vet	  att	  
det	  är	  viktigt	  med	  ett	  fungerande	  flöde	  och	  att	  alla	  följer	  de	  kommunikationsprinciper	  
och	  regler	  som	  finns.	  (Liker,	  J.K,	  2009)	  I	  industrin	  utspelar	  sig	  samma	  scenario.	  För	  att	  få	  
ett	  fungerande	  flöde	  måste	  kommunikationen	  mellan	  avdelningar	  och	  arbetsgrupper	  
flyta	  likt	  trafiken.	  Tillverkningsindustrin	  består	  av	  processer	  som	  ofta	  är	  beroende	  av	  
varandra	  vilket	  leder	  till	  att	  fler	  processer	  påverkas	  vid	  stopp.	  Därför	  är	  det	  viktigt	  att	  
avvikelser	  snabbt	  görs	  synliga	  med	  hjälp	  av	  varningssystem	  bestående	  av	  skyltar,	  
lampor	  eller	  flaggor.	  Inom	  Lean	  finns	  ett	  varningssystem	  som	  kallas	  Andon.	  Andon	  
betyder	  ljus	  på	  japanska.	  Det	  går	  ut	  på	  att	  signalera	  hur	  situationen	  ser	  ut	  vid	  aktuell	  
station.	  Vanligast	  är	  att	  tillämpa	  Andon	  med	  hjälp	  av	  lampor	  i	  olika	  färger.	  Vid	  problem	  
signalerar	  operatören	  med	  att	  tända	  en	  röd	  lampa.	  Ofta	  betyder	  detta	  att	  hjälp	  behövs	  på	  
den	  aktuella	  stationen.	  Genom	  att	  signalen	  släcks	  eller	  återgår	  till	  grönt,	  signalerar	  den	  
att	  allting	  är	  normalt	  igen.	  Ett	  begrepp	  som	  uppstått	  och	  blivit	  allmänt	  vedertaget	  är	  att	  
reparatörer	  som	  går	  i	  fabriken	  kallas	  Andon.	  (Engström,	  2012)	  
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Visuell	  styrning	  är	  även	  viktig	  vid	  uppföljning	  av	  avvikelser.	  Genom	  att	  varje	  dag	  gå	  
igenom	  och	  skriva	  upp	  vad	  som	  hände	  dagen	  innan	  kan	  samband	  och	  upprepade	  
avvikelser	  upptäckas.	  Grundorsaken	  upptäcks	  och	  problemet	  kan	  lösas	  för	  gott.	  	  
Denna	  information	  är	  vanlig	  på	  produktionstavlor.	  Tanken	  med	  tavlorna	  är	  att	  
informationen	  ska	  delas	  mellan	  medarbetarna	  samtidigt	  som	  de	  speglar	  företagets	  
kultur	  och	  vision.	  Det	  är	  viktigt	  att	  alla	  medarbetare	  känner	  till	  företagets	  vision	  och	  att	  
den	  är	  nedbruten	  till	  produktionsnivå	  på	  tavlorna.	  Tavlorna	  ska	  vara	  synliga	  för	  alla	  i	  
arbetsgruppen	  och	  alla	  som	  passerar	  dem	  ska	  kunna	  ta	  del	  av	  informationen.	  (Greif,	  M.,	  
1991)	  
	  
Ibland	  benämns	  produktionstavlorna	  resultattavlor	  för	  att	  det	  är	  just	  resultaten	  som	  är	  
den	  viktigaste	  informationen.	  Medarbetarna	  skapar	  sig	  snabbt	  en	  korrekt	  uppfattning	  
om	  hur	  fabriken	  ligger	  till	  genom	  att	  titta	  på	  tavlorna.	  (Bellgran,	  M.	  och	  Säfsten,	  K.,	  2005)	  
Chefen	  ska	  kunna	  gå	  ut	  i	  produktionen	  och	  se	  hur	  verksamheten	  fungerar	  idag	  genom	  
att	  bara	  titta	  på	  tavlorna.	  Samma	  sak	  gäller	  även	  åskådare	  på	  en	  fotbollsmatch.	  För	  att	  
upprätthålla	  intresset	  under	  matchen	  är	  ställningen	  mellan	  lagen	  viktigt.	  Därför	  sätts	  en	  
tavla	  upp	  som	  visar	  ställningen	  mellan	  lagen.	  Som	  spelare	  är	  ställningen	  i	  matchen	  också	  
av	  intresse	  så	  att	  resten	  av	  matchen	  kan	  spelas	  utefter	  det.	  (Greif,	  M.,	  1991)	  
	  
Även	  om	  visuell	  styrning	  och	  visuella	  tavlor	  är	  nya	  principer	  så	  är	  inte	  syftet	  nytt.	  
Människan	  har	  använt	  sig	  av	  visualisering	  sedan	  urminnes	  tider.	  Våra	  förfäder	  ritade	  på	  
stenväggar	  för	  att	  återberätta	  händelser	  (Greif,	  M.,	  1991).	  Att	  se	  bilder	  är	  ett	  effektivt	  
sätt	  att	  skaffa	  sig	  information.	  Ordspråket	  ”en	  bild	  säger	  mer	  än	  tusen	  ord”	  stämmer	  bra	  
överens	  med	  visuell	  styrning.	  
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4.	  Genomförande	  
I	  detta	  kapitel	  beskrivs	  hur	  metoderna	  genomfördes.	  	  

4.1 Grundorsaker 
Som	  tidigare	  nämnts	  fungerar	  inte	  den	  dagliga	  styrningen	  optimalt	  på	  Momento.	  Med	  
hjälp	  av	  teorierna	  och	  metoden	  5	  varför	  är	  det	  första	  steget	  att	  ta	  reda	  på	  varför	  daglig	  
styrning	  överhuvudtaget	  ska	  tillämpas.	  	  
	  

	  
	  

Som	  visas	  i	  figur	  4	  kan	  daglig	  styrning	  i	  slutändan	  påverka	  lönsamheten	  i	  företaget.	  
Daglig	  styrning	  skapar	  kontroll	  över	  verksamheten	  för	  alla	  medarbetare.	  Kontroll	  
innebär	  ett	  standardiserat	  arbetssätt	  och	  då	  vet	  medarbetarna	  vet	  vad	  som	  förväntas	  av	  
en.	  Detta	  genererar	  engagemang	  som	  leder	  till	  bättre	  informationsflöde	  mellan	  
medarbetare	  och	  avdelningar.	  Alla	  berörda	  får	  ta	  del	  av	  informationen	  vilket	  leder	  till	  att	  
kunden	  får	  rätt	  information.	  Är	  kunden	  nöjd	  så	  genererar	  det	  god	  lönsamhet.	  Nästa	  steg	  
är	  att	  ta	  reda	  grundorsaken	  varför	  den	  dagliga	  styrningen	  inte	  fungerar	  på	  Momento.	  	  
	  

	  
	  

Varför	   • Daglig	  styrning	  

Varför	   • Kontroll	  

Varför	   • Engagemang	  

Varför	   •  Informationsnlöde	  

Varför	   • Nöjda	  kunder	  

Varför	   •  Lönsamhet	  

Varför	   • Daglig	  styrning	  

Varför	   • Oengagemang	  

Varför	   • Oförståelse	  

Varför	   • Omotiverade	  

Varför	   • Orimliga	  mål	  

Varför	   •  Fel	  målbild	  

Figur	  4,	  varför	  daglig	  styrning.	  

Figur	  5,	  varför	  fungerar	  inte	  den	  daglig	  styrning.	  
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Varför	  den	  dagliga	  styrningen	  inte	  fungerar	  visas	  i	  figur	  5.	  Det	  kan	  bero	  på	  
oengagemang.	  Människor	  är	  ofta	  oengagerade	  när	  förståelse	  saknas.	  Saknas	  förståelse	  
leder	  det	  till	  att	  man	  inte	  är	  motiverad.	  Människor	  tappar	  motivation	  när	  målen	  inte	  
uppnås.	  En	  orsak	  till	  att	  målen	  inte	  nås	  är	  att	  fel	  målbild	  är	  uppsatt.	  
	  
Teorin	  nämner	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  styra	  verksamheten	  mot	  en	  målbild	  för	  att	  få	  
kontroll.	  För	  att	  skapa	  trygghet	  bör	  ett	  standardiserat	  arbetssätt	  implementeras.	  Teorin	  
nämner	  även	  att	  ett	  bra	  hjälpmedel	  är	  produktionstavlor	  där	  resultaten	  och	  fabrikens	  
nuläge	  synliggörs.	  Som	  lösning	  till	  att	  få	  den	  dagliga	  styrningen	  att	  fungera	  kommer	  
målbild,	  fabrikens	  befintliga	  tavlor	  och	  arbetssätt	  förbättras.	  	  

4.2 Nulägesbeskrivning 
Denna	  nulägesbeskrivning	  har	  genomförts	  med	  hjälp	  av	  observationer	  på	  företaget	  och	  
samtal	  med	  medarbetare.	  Fokus	  har	  legat	  på	  de	  funna	  lösningarna	  till	  varför	  den	  dagliga	  
styrningen	  inte	  fungerar	  på	  Momento.	  Ungefär	  900	  000	  produkter	  tillverkades	  under	  år	  
2013.	  Momento	  använder	  sig	  av	  MPS	  systemet	  Monitor	  där	  all	  information	  såsom	  
lagerhållning,	  beställningar	  och	  produktionsplanering	  finns	  samlad.	  	  
	  

	  
	  
	  
Från	  materialförrådet	  transporteras	  massiva	  stålstänger	  till	  kapen	  vilket	  är	  det	  första	  
steget	  i	  tillverkningen,	  se	  figur	  6.	  Där	  kapas	  de	  till	  angiven	  längd.	  De	  randiga	  pilarna	  står	  
för	  förflyttning	  av	  tillverkat	  material.	  Till	  materialförrådet	  sker	  beställning	  av	  stora	  
kvantiteter	  åt	  gången	  med	  leverans	  ungefär	  en	  gång	  per	  vecka.	  
	  
På	  grund	  av	  produkternas	  olika	  utseende	  och	  funktion	  kommer	  detaljerna	  efter	  
kapningen	  gå	  igenom	  olika	  tillverkningsprocesser.	  Kap,	  press,	  svarv	  och	  märkning	  är	  

Figur	  6,	  produktionsflödet.	  
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exempel	  på	  vanliga	  processteg	  för	  en	  artikel.	  Kaparna	  och	  pressarna	  har	  som	  uppgift	  att	  
försörja	  nästkommande	  produktionsgrupper	  i	  flödet.	  Artiklar	  kan	  även	  gå	  igenom	  
processtegen	  borrning,	  fräsning,	  tryckbrotchning,	  låshål,	  stickning	  och	  montering.	  Detta	  
gör	  hela	  flödet	  komplext.	  Artiklarna	  planeras	  in	  där	  det	  finns	  plats	  och	  rätt	  
förutsättningar	  för	  tillverkning.	  Därefter	  går	  artiklarna	  vidare	  till	  värmebehandling	  och	  
lager	  som	  inte	  kommer	  att	  behandlas	  i	  detta	  examensarbete.	  
	  
Fabriken	  är	  uppdelad	  i	  åtta	  målstyrda	  grupper.	  Målstyrd	  grupp	  ett	  till	  tre	  tillhör	  den	  
avdelningen	  där	  kaparna,	  pressarna	  och	  svarvarna	  befinner	  sig.	  Hädanefter	  kommer	  
målstyrd	  grupp	  ett	  till	  tre	  kallas	  arbetsgrupp	  ett.	  Till	  denna	  grupp	  ingår	  
produktionstavla	  ett	  som	  visas	  i	  figur	  6.	  Målstyrd	  grupp	  fem	  består	  av	  
specialavdelningen	  och	  använder	  sig	  av	  produktionstavla	  två,	  se	  figur	  6.	  Fortsättningsvis	  
kommer	  målstyrd	  grupp	  fem	  kallas	  arbetsgrupp	  två.	  Gruppen	  som	  hädanefter	  kallas	  
arbetsgrupp	  tre	  består	  av	  målstyrd	  grupp	  fyra.	  Denna	  grupp	  tillhör	  avdelningen	  där	  
brotschning,	  märkning	  och	  montering	  befinner	  sig.	  Arbetsgrupp	  tre	  använder	  sig	  av	  
produktionstavla	  tre,	  se	  figur	  6.	  	  

	  
	  
När	  en	  kund	  beställer	  en	  vara	  inleds	  orderprocessen	  hos	  kundtjänst.	  Kundtjänst	  tar	  reda	  
på	  om	  produkten	  finns	  i	  färdigvarulager,	  blanklager	  eller	  material	  finns.	  Utefter	  detta	  
sätts	  en	  preliminär	  leveranstid	  som	  meddelas	  till	  produktionsledningen,	  se	  figur	  7.	  Efter	  
att	  produktionsledningen	  har	  godkänt	  leveranstiden	  och	  lagt	  in	  ordern	  i	  körschemat,	  
kontaktas	  kund	  för	  verifiering	  av	  leveranstiden.	  Operatören	  får	  körschemat	  elektroniskt	  
till	  sin	  station	  och	  kan	  börja	  tillverkningen.	  Problemet	  som	  kan	  uppkomma	  är	  att	  andra	  
order	  från	  mera	  prioriterade	  kunder	  kommer	  in.	  Dessa	  mer	  prioriterade	  kunder	  är	  
viktigt	  att	  bemöta	  väl	  och	  ge	  snabb	  leverans	  och	  då	  planeras	  tillverkningen	  av	  dessa	  
produkter	  in	  där	  det	  passar	  bra	  i	  körschemat.	  Operatörerna	  får	  en	  ny	  order	  i	  handen	  och	  
måste	  planera	  om.	  Variationer	  skapas.	  Detta	  medför	  att	  andra	  order	  blir	  lidande	  och	  risk	  
för	  försening	  uppstår.	  Uppkommer	  förseningar	  riskerar	  det	  att	  leda	  till	  att	  kunden	  inte	  
får	  sina	  produkter	  i	  tid.	  
	  
För	  varje	  produkt	  finns	  ett	  uppsatt	  säkerhetslager.	  Monitor	  varnar	  utifrån	  
behovsberäkningen	  när	  säkerhetslagrets	  nivå	  underskrids.	  Varningen	  godkänns	  
manuellt	  av	  produktionsledningen	  som	  efter	  det	  lägger	  en	  tillverkningsorder	  om	  
produkten	  anses	  relevant.	  	  
	  

Figur	  7,	  informationsflöde	  mellan	  avdelningarna.	  
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Som	  tidigare	  nämnts	  är	  5S	  och	  SMED	  implementerade	  i	  verksamheten.	  I	  produktionen	  
syns	  5S	  genom	  att	  visuella	  standarder	  finns	  på	  varje	  arbetsplats.	  Dessa	  standarder	  visar	  
hur	  arbetsplatsen	  ska	  se	  ut	  och	  miljö-‐	  och	  säkerhetsföreskrifter.	  Även	  i	  administrationen	  
tillämpas	  5S.	  Vid	  varje	  allmän	  arbetsplats	  finns	  bilder	  på	  hur	  det	  ska	  se	  ut	  när	  
arbetsplatsen	  lämnas.	  Andra	  visuella	  hjälpmedel	  så	  som	  gula	  markeringar	  visar	  var	  
fotgängare	  respektive	  truckar	  ska	  vistas.	  Även	  varningsmarkeringar	  för	  robotcellerna	  är	  
utmarkerade	  för	  allas	  säkerhet.	  Säkerhetsskyltar	  så	  som	  nödutgång,	  obehörig	  äga	  ej	  
tillträde	  och	  utrustningskrav	  för	  de	  olika	  områdena	  är	  uppsatta	  i	  fabriken.	  Andonlampor	  
återfinns	  vid	  en	  del	  av	  maskinerna.	  SMED	  är	  ett	  pågående	  arbete	  hos	  Momento	  som	  
dock	  är	  vilande	  i	  dagsläget.	  
	  
Produktionstavlorna	  är	  idag	  tre	  stycken	  utplacerade	  i	  de	  olika	  avdelningarna	  i	  fabriken.	  
De	  har	  samma	  syfte	  men	  layouten	  är	  olika	  för	  respektive	  avdelning.	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Figur	  8,	  produktionstavla	  ett.	  
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På	  alla	  tre	  produktionstavlor	  återfinns	  samma	  målbilder	  och	  nyckeltal,	  se	  figurerna	  
ovan.	  Målbilderna	  är	  produktionsmål,	  säkerhets-‐	  och	  miljömål	  och	  kvalitetsmål.	  
Produktionsmålens	  enhet	  är	  i	  antal	  per	  vecka	  och	  resterande	  målbilderna	  presenteras	  

Figur	  9,	  produktionstavla	  två.	  

Figur	  10,	  produktionstavla	  tre.	  
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per	  dag.	  I	  kolumnen	  för	  veckans	  mål	  skrivs	  målet	  för	  veckan	  upp	  tillsammans	  med	  
föregående	  veckas	  släp.	  Även	  produkter	  i	  arbete	  som	  kallas	  PIA,	  mäts	  i	  antal	  pallar	  och	  
står	  uppskrivet	  per	  produktionsgrupp.	  Risk	  för	  störning,	  problem	  och	  förbättringar	  
finns	  det	  plats	  avsedd	  för.	  Det	  sitter	  lösa	  papper	  så	  som	  protokoll	  och	  informationsblad	  
på	  tavlan.	  Vissa	  av	  dem	  mer	  relevanta	  än	  andra.	  I	  dagsläget	  sätts	  papperen	  upp	  med	  
magneter	  där	  det	  finns	  plats	  på	  tavlan.	  
	  
Placeringen	  av	  målbilderna	  är	  olika	  på	  respektive	  tavla.	  Produktionstavla	  ett	  som	  syns	  i	  
figur	  8	  är	  den	  tavla	  som	  är	  mest	  standardiserad.	  Rubriker	  har	  förtryckta	  lappar	  som	  
fästs	  med	  magneter.	  Kaparna	  och	  pressarna	  står	  uppskrivna	  på	  tavla	  ett	  trots	  att	  de	  bara	  
försörjer	  resten	  av	  fabriken.	  Produktionstavla	  två	  tillhör	  specialavdelningen	  och	  
behandlar	  inte	  lika	  många	  produktionsgrupper	  som	  de	  andra.	  På	  tavla	  två	  finns	  det	  
pappershållare	  för	  förvaring	  av	  viktiga	  papper,	  se	  figur	  9.	  Ju	  längre	  in	  i	  
tillverkningsprocessen,	  desto	  mindre	  information	  finns	  på	  tavlorna.	  Detta	  kan	  ses	  på	  
produktionstavla	  tre,	  se	  figur	  10.	  
	  
Tanken	  var	  från	  början	  att	  Leantavlan	  skulle	  vara	  förbättringsgruppernas	  tavla.	  
Leantavlan	  har	  under	  tidens	  gång	  blivit	  förnyad.	  	  
	  

	  
	  
	  
Nyckeltal	  för	  fabriken	  skrivs	  upp	  för	  att	  jämföra	  mål	  med	  utfall.	  På	  tavlan	  finns	  pågående	  
arbeten	  uppskrivna	  med	  ansvarig	  och	  slutdatum,	  se	  figur	  11.	  Allmän	  information	  om	  
verksamheten	  har	  ingen	  utmarkerad	  plats	  på	  tavlan	  men	  sätts	  upp	  där	  det	  finns	  plats	  för	  
dagen.	  Tavlan	  är	  idag	  placerad	  i	  en	  korridor	  där	  truckar	  passerar.	  
	  
	  	  

Figur	  11,	  nuvarande	  Leantavla.	  
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På	  Momento	  har	  alla	  arbetsgrupper	  i	  dagsläget	  möte	  varje	  morgon	  kl.	  7.00	  vid	  
produktionstavlorna.	  Produktionschefen	  deltar	  på	  mötet	  med	  arbetsgrupp	  ett	  varje	  dag	  
och	  med	  arbetsgrupp	  två	  och	  tre	  en	  gång	  i	  veckan.	  Agendan	  för	  morgonmötena	  är	  hur	  
såg	  gårdagen	  ut,	  hur	  det	  ser	  ut	  idag	  och	  vad	  kommer	  hända	  imorgon.	  Det	  är	  operatörens	  
ansvar	  att	  uppdatera	  tavlan	  med	  gårdagens	  utfall	  samt	  eventuella	  släp.	  Avvikelser	  som	  
sjukdom,	  ledighet	  och	  maskinhaveri	  rapporteras	  på	  morgonmötena.	  Om	  någonting	  i	  
produktionen	  går	  sönder	  under	  dagen,	  är	  det	  oftast	  operatören	  vid	  maskinen	  som	  
åtgärdar	  det.	  Produktionschefen	  är	  inte	  alltid	  medveten	  om	  att	  något	  haveri	  har	  skett.	  
Varje	  måndag	  kl.	  8.00	  genomförs	  ett	  gruppchefsmöte	  där	  några	  från	  varje	  arbetsgrupp	  
deltar.	  Nyckeltal,	  händelse	  under	  veckan,	  pågående	  projekt,	  tillbudsrapportering	  och	  
uppkommande	  problem	  behandlas	  på	  gruppchefsmötet.	  	  
	  
Som	  tidigare	  nämnt	  så	  kommer	  examensarbetet	  endast	  behandla	  en	  enkätundersökning	  
och	  en	  självutvärdering.	  Frågeformulär	  delades	  ut	  till	  operatörerna	  Momento	  och	  dessa	  
innehöll	  både	  enkätfrågorna	  och	  självutvärderingsfrågorna	  för	  att	  spara	  tid.	  
Operatörerna	  fick	  fylla	  i	  formuläret	  anonymt	  när	  det	  passade	  dem	  och	  de	  blev	  inte	  
avbrutna	  i	  sitt	  arbete.	  Eftersom	  alla	  operatörer	  fick	  besvara	  frågeformuläret	  under	  
liknande	  omständigheter,	  fanns	  det	  möjlighet	  att	  beräkna	  ett	  genomsnittsvärde	  på	  
svaren	  från	  både	  enkätundersökningen	  och	  självutvärderingen.	  Frågeformuläret	  delades	  
ut	  för	  hand	  till	  alla	  operatörer	  som	  befann	  sig	  närvarande	  vilket	  var	  23	  stycken	  
därigenom	  blev	  svarsfrekvensen	  hög.	  Under	  varje	  fråga	  fanns	  det	  utrymme	  för	  en	  
kommentar,	  vilket	  förhoppningsvis	  skulle	  leda	  till	  en	  fördjupning	  av	  frågorna.	  Här	  nedan	  
kommer	  genomförandet	  av	  dessa	  två	  frågeformulär	  beskrivas.	  Se	  hela	  frågeformuläret	  i	  
bilaga	  1.	  
	  

	  
	  
	  
Enkäten	  bestod	  av	  fyra	  frågor	  där	  dem	  handlade	  om	  möten,	  produktionstavlor	  och	  
produktionstider.	  I	  figur	  12	  betyder	  blå	  färg	  ja,	  röd	  färg	  nej	  och	  grön	  färg	  vet	  inte.	  
	  
Fråga	  ett	  berör	  frågan	  om	  operatörerna	  har	  möte	  vid	  produktionstavlorna	  på	  morgonen	  
och/eller	  vid	  skiftbyte.	  Detta	  resulterade	  i	  att	  48	  %	  svarade	  ja,	  48	  %	  svarade	  nej	  och	  4	  %	  

Figur	  12,	  enkätundersökning.	  
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svarade	  vet	  inte,	  se	  figur	  12.	  Några	  kommenterade	  denna	  fråga	  och	  dem	  skrev	  att	  de	  
hade	  möte	  på	  morgonen,	  att	  de	  inte	  hade	  möte	  och	  att	  de	  inte	  hade	  någon	  
produktionstavla.	  Fråga	  två	  riktar	  sig	  till	  alla	  som	  svarade	  ja	  på	  fråga	  ett.	  Frågan	  lyder	  
om	  morgon	  och/eller	  skiftmötet	  ger	  operatörerna	  den	  informationen	  dem	  behöver	  för	  
sitt	  arbete.	  Detta	  resulterade	  i	  att	  46	  %	  svarade	  ja,	  18	  %	  svarade	  nej	  och	  36	  %	  svarade	  
vet	  inte,	  se	  figur	  12.	  Mycket	  information	  får	  sökas	  på	  annat	  sätt	  lyder	  den	  enda	  
kommentar	  på	  denna	  fråga.	  	  
	  
Fråga	  tre	  behandlar	  om	  operatörerna	  saknar	  något	  på	  de	  befintliga	  produktionstavlorna	  
och	  på	  Leantavlan	  som	  dem	  skulle	  vilja	  se	  där	  i	  framtiden.	  Resultaten	  blev	  att	  0	  %	  
svarade	  ja,	  48	  %	  svarade	  nej	  och	  52	  %	  svarade	  vet	  inte.	  Fråga	  fyra	  berör	  frågan	  om	  
personalen	  tycker	  det	  är	  lätt	  att	  lägga	  in	  produktionstider	  i	  MPS	  systemet	  Monitor,	  vilket	  
resulterade	  i	  att	  69	  %	  svarade	  ja,	  9	  %	  svarade	  nej	  och	  22	  %	  svarade	  vet	  inte.	  	  	  

	  
	  
Självutvärderingen	  bestod	  av	  tio	  frågor	  med	  en	  gradskala	  från	  ett	  till	  fem.	  Frågorna	  
bestod	  av	  två	  påståenden	  som	  är	  motsatser	  till	  varandra,	  där	  man	  ska	  ringa	  in	  det	  
nummer	  som	  bäst	  motsvarar	  sin	  omedelbara	  uppfattning.	  I	  figur	  13	  visar	  den	  blåa	  linjen	  
vad	  snittresultatet	  blev	  på	  varje	  fråga.	  
	  
Fråga	  ett	  handlade	  om	  hur	  tydlig	  informationen	  var	  i	  produktionen	  med	  hjälpmedel	  
såsom	  produktionstavlor	  och	  regelbundna	  möten.	  Figur	  13	  visar	  att	  resultatet	  blev	  
ungefär	  3,4	  och	  detta	  är	  ett	  genomsnittsvärde	  på	  alla	  operatörernas	  svar.	  Detta	  betyder	  
alltså	  att	  mer	  än	  hälften	  av	  operatörerna	  tycker	  att	  informationen	  är	  tydlig	  med	  hjälp	  av	  
produktionstavlor	  och	  regelbundna	  möten.	  Fråga	  två	  behandlade	  arbetsprocesserna	  för	  
operatörerna,	  det	  vill	  säga	  om	  var	  och	  en	  utför	  sitt	  arbete	  eller	  om	  arbetsrutinen	  är	  
enhetlig	  med	  optimerade	  möjligheter	  för	  att	  nå	  bästa	  resultat.	  Detta	  resulterade	  i	  att	  
genomsnittsvärdet	  blev	  ungefär	  3,1	  av	  5,0	  möjliga.	  En	  operatör	  kommenterade	  denna	  
fråga	  och	  skrev	  att	  långt	  ifrån	  alla	  utför	  sitt	  arbete	  såsom	  fastställda	  omständigheter	  
medger,	  men	  vissa	  gör	  det.	  	  
	  
Lagarbete	  handlade	  fråga	  tre	  om.	  Påståendena	  förklarade	  att	  alla	  arbetar	  individuellt	  
enligt	  arbetsorder	  eller	  om	  arbetslagen	  styr	  sina	  egna	  standardiserade	  processer	  enligt	  

Figur	  13,	  självutvärdering.	  
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rutiner	  som	  de	  ständigt	  förbättrar.	  Resultatet	  på	  denna	  fråga	  blev	  3,0,	  alltså	  precis	  i	  
mitten.	  Fråga	  fyra	  behandlade	  mångkunnigheten	  inom	  produktionen	  och	  hur	  
operatörerna	  kan	  flytta	  runt	  till	  andra	  maskiner	  och	  arbetsuppgifter	  vid	  behov.	  Detta	  
resulterade	  i	  ett	  genomsnittsvärde	  på	  ungefär	  2,8.	  På	  denna	  fråga	  skrevs	  det	  ner	  en	  
kommentar	  att	  det	  ska	  vara	  rotation	  på	  operatörerna	  mellan	  olika	  maskiner,	  men	  att	  det	  
inte	  fungerar.	  	  
	  
Fråga	  fem	  handlade	  om	  hur	  hanteringen	  av	  förbättringsarbete	  struktureras	  upp	  inom	  
företaget.	  Påståendena	  förklarade	  att	  finns	  det	  ingen	  struktur	  för	  hanteringen	  av	  
förbättringsförslag	  eller	  finns	  det	  en	  mall	  där	  alla	  förbättringsförslag	  ska	  fyllas	  i.	  Denna	  
fråga	  fick	  i	  genomsnitt	  ett	  värde	  på	  3,5.	  Tre	  operatörer	  kommenterade	  denna	  fråga	  och	  
den	  ena	  operatören	  tror	  att	  det	  finns	  men	  vet	  inte	  vart	  och	  den	  andra	  skriver	  att	  det	  har	  
funnits	  men	  syns	  inte	  till	  längre.	  Den	  tredje	  skrev	  att	  uppryckning	  behövs	  och	  att	  det	  är	  
långa	  handläggningstider	  och	  ingen	  tydlig	  redogörelse	  hur	  förslag	  hanteras	  och	  belönas.	  
Avvikelser	  i	  produktionen	  handlade	  fråga	  sex	  om.	  Påståendena	  behandlade	  om	  det	  är	  
vanligt	  med	  avvikelser	  i	  alla	  former	  i	  alla	  delar	  av	  verksamheten	  eller	  om	  avvikelser	  
förekommer	  sällan	  och	  de	  åtgärdas	  snarast.	  Denna	  fråga	  fick	  resultatet	  ungefär	  3,3.	  	  
	  
Fråga	  sju	  behandlade	  reaktioner	  vid	  avvikelser,	  det	  vill	  säga	  att	  en	  operatör	  inte	  vet	  hur	  
man	  ska	  gå	  tillväga	  när	  en	  avvikelse	  uppstått	  eller	  att	  en	  operatör	  vet	  hur	  man	  ska	  
hantera	  situationen	  och	  vilka	  som	  ska	  informeras.	  Detta	  resulterade	  i	  ett	  
genomsnittsvärde	  på	  4,4.	  Alltså	  vet	  många	  av	  operatörerna	  hur	  reagera	  vid	  avvikelser.	  
Fråga	  åtta	  handlade	  om	  analys	  av	  grundorsaker,	  det	  vill	  säga	  om	  åtgärder	  vidtas	  när	  
problemet	  upptäcks	  men	  att	  det	  är	  vanligt	  att	  de	  återuppstår	  eller	  att	  alla	  är	  engagerade	  
i	  problemlösning	  och	  att	  grundorsaker	  alltid	  försöks	  hittas.	  Genomsnittsvärdet	  blev	  
ungefär	  2,5	  för	  denna	  fråga.	  
	  
Produktionens	  målbild	  handlade	  fråga	  nio	  om.	  Påståendena	  förklarade	  att	  man	  inte	  
riktigt	  vet	  produktionsmålen	  men	  jobbar	  på	  som	  vanligt	  eller	  att	  man	  vet	  målet	  och	  kan	  
utnyttja	  tiden	  på	  bästa	  sätt.	  Detta	  resulterade	  i	  ett	  genomsnittsvärde	  på	  3,8.	  Fråga	  tio	  
behandlade	  förseningar,	  det	  vill	  säga	  att	  man	  upptäcker	  att	  en	  order	  blir	  sen	  men	  man	  
vet	  inte	  vem	  man	  ska	  meddela	  eller	  att	  man	  upptäcker	  att	  en	  order	  blir	  sen	  och	  man	  vet	  
vilka	  avdelningar	  som	  behöver	  ta	  del	  av	  informationen.	  Genomsnittsvärdet	  på	  denna	  
fråga	  resulterade	  i	  4,4.	  Detta	  betyder	  att	  operatörerna	  vet	  hur	  förseningar	  ska	  
behandlas.	  
	  
Efter	  samtal	  med	  kundtjänst	  framkom	  det	  att	  informationsflödet	  inte	  fungerar.	  
Kundtjänst	  upplever	  att	  de	  inte	  får	  information	  om	  försenade	  order.	  Enligt	  
frågeformuläret	  visade	  det	  sig	  att	  operatörerna	  var	  nöjda	  med	  informationsflödet.	  	  
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Detta	  tros	  bero	  på	  oförståelse	  för	  varandras	  arbete.	  Problem	  och	  händelser	  uppfattas	  
olika	  för	  respektive	  avdelning,	  se	  figur	  14.	  Alla	  avdelningar	  i	  företaget	  måste	  ha	  samma	  
bild	  av	  vad	  som	  är	  mest	  väsentligt	  för	  företaget.	  (Mattsson,	  S-‐A.	  och	  Jonsson,	  P.,	  2007a)	  
För	  att	  få	  ytterligare	  information	  om	  hur	  informationsflödet	  egentligen	  fungerar	  
kommer	  vidare	  utredning	  tillämpas.	  

4.3 Intervjuer 
För	  detta	  examensarbete	  har	  två	  personer	  intervjuats,	  Torbjörn	  Eriksson	  som	  är	  
universitetsadjunkt	  på	  KTH	  Campus	  Telge	  och	  Johanna	  Strömgren	  som	  är	  föreståndare	  
på	  KTH	  Leancentrum.	  	  

4.3.1 Torbjörn Eriksson  
Torbjörn	  Eriksson	  anser	  att	  det	  är	  bra	  med	  daglig	  styrning	  men	  även	  viktigt	  att	  få	  det	  att	  
fungera.	  Relevant	  är	  att	  personalen	  ser	  att	  det	  är	  viktigt,	  så	  man	  har	  medvetna	  och	  stolta	  
operatörer.	  Detta	  leder	  till	  engagemang	  för	  möten,	  avstämningar,	  information	  och	  
utbildningar.	  Torbjörn	  påpekar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  operatörerna	  förstår	  varför	  man	  
håller	  på	  med	  daglig	  styrning.	  (Torbjörn	  Eriksson,	  2014)	  
	  
Målstyrd	  produktion	  innebär	  för	  Torbjörn	  realistiska	  mål	  och	  inte	  bara	  mål	  som	  
ledningen	  vill	  uppnå.	  Det	  är	  bra	  att	  ha	  en	  morot	  som	  personalen	  vill	  sträva	  mot	  för	  att	  nå	  
produktionsmålen.	  Viktigt	  är	  att	  försöka	  skapa	  en	  ”vi”-‐känsla	  så	  man	  förstår	  helheten.	  
Man	  vill	  skapa	  en	  positiv	  spiral	  som	  leder	  uppåt.	  Det	  handlar	  mycket	  om	  psykologi.	  
(Torbjörn	  Eriksson,	  2014)	  
	  
Torbjörn	  berättar	  att	  målenheten	  maskintid	  kan	  vara	  lämpligt	  i	  detta	  fall,	  då	  det	  inte	  
beror	  på	  produkternas	  form	  och	  storlek.	  Av	  erfarenhet	  berättar	  Torbjörn	  att	  det	  handlar	  
om	  ungefär	  70-‐75	  %	  av	  arbetstiden	  som	  maskinerna	  tillverkar	  produkter,	  alltså	  är	  
operationstid.	  Om	  detta	  inte	  räcker	  för	  att	  nå	  leveranstiderna,	  så	  utnyttjas	  maskinerna	  
för	  lite.	  Man	  ska	  försöka	  tänka	  på	  inre	  och	  yttre	  ställtid	  och	  ha	  statistik	  på	  hur	  ofta	  
maskinerna	  går	  sönder.	  Personalen	  ska	  känna	  sig	  stolta	  och	  få	  ett	  gott	  samvete	  när	  man	  
uppnår	  målen.	  (Torbjörn	  Eriksson,	  2014)	  
	  
Nyckeltal	  såsom	  mål	  i	  maskintid,	  uppnådd	  maskintid	  och	  antal	  ordar	  är	  bra	  att	  ha	  
uppställda	  på	  en	  produktionstavla.	  Man	  behöver	  alltså	  sådant	  som	  behövs	  för	  att	  veta	  

Figur	  14,	  de	  olika	  avdelningarnas	  synsätt.	  (Mattsson,	  S-‐A.	  och	  Jonsson,	  P.,	  2007a)	  
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hur	  produktionen	  ligger	  till.	  Torbjörn	  anser	  att	  det	  vore	  spännande	  att	  se	  genomsnittlig	  
maskintid	  per	  maskingrupp	  för	  att	  jämföra	  maskiner	  av	  samma	  slag,	  för	  att	  hitta	  likheter	  
och	  skillnader.	  (Torbjörn	  Eriksson,	  2014)	  
	  
Torbjörns	  syn	  på	  normalläget	  handlar	  om	  standardiserat	  arbetssätt	  såsom	  vilka	  
metoder	  man	  använder	  och	  vilka	  verktyg	  man	  använder	  till	  varje	  maskin.	  Hittar	  man	  en	  
bättre	  metod	  ska	  man	  försöka	  implementera	  den	  på	  bästa	  sätt.	  (Torbjörn	  Eriksson,	  
2014)	  
	  
Hjälpmedel	  såsom	  en	  klocka,	  en	  miniräknare	  och	  ett	  skjutmått	  är	  allt	  Torbjörn	  behöver	  i	  
produktionen.	  Andon	  som	  hjälpmedel	  i	  produktionen	  tycker	  Torbjörn	  är	  administrativ	  
planering.	  Det	  är	  givetvis	  bra	  om	  flera	  maskiner	  av	  samma	  slag	  kan	  göra	  flera	  
operationer,	  för	  då	  kan	  man	  väga	  flexibilitet	  och	  effektivitet	  mot	  varandra.	  Det	  är	  bra	  att	  
ha	  en	  servicemontör	  som	  kan	  rycka	  ut	  vid	  behov.	  Det	  är	  viktigt	  att	  statistik	  på	  
underhållet	  dokumenteras	  samt	  analyseras	  så	  ett	  långsiktigt	  arbete	  kan	  skapas.	  
(Torbjörn	  Eriksson,	  2014)	  
	  
När	  en	  avvikelse	  uppstår	  ska	  den	  först	  och	  främst	  dokumenteras	  och	  statistik	  ska	  sparas	  
så	  man	  långsiktigt	  kan	  blir	  bättre	  till	  exempel	  genom	  5	  varför.	  Det	  kommer	  vara	  en	  
övergångsperiod	  när	  man	  förbättrar	  sin	  verksamhet	  och	  det	  krävs	  ofta	  mer	  resurser	  
såsom	  personal	  för	  att	  hitta	  lösningar	  och	  åtgärder.	  Avvikelser	  som	  är	  värda	  att	  
dokumenteras	  och	  uppmärksammas	  tycker	  Torbjörn	  är	  sena	  leveranser,	  inte	  nå	  målet	  
per	  vecka	  eller	  sjukdom	  hos	  personalen.	  (Torbjörn	  Eriksson,	  2014)	  
	  
När	  man	  anordnar	  en	  workshop	  tror	  Torbjörn	  att	  man	  ska	  fråga	  personalen	  vad	  dem	  
tycker	  om	  dagens	  tavlor	  och	  fråga	  vad	  dem	  vill	  ha	  med	  på	  dem	  nya	  tavlorna.	  Det	  kan	  
vara	  smart	  att	  börja	  med	  sakfrågor	  och	  vad	  dem	  har	  för	  idéer	  för	  att	  sedan	  gå	  vidare	  
med	  aktuella	  idéer	  och	  tankar.	  (Torbjörn	  Eriksson,	  2014)	  Se	  hela	  intervjun	  i	  bilaga	  2.	  	  

4.3.2 Johanna Strömgren  
Först	  kontaktades	  Anna	  Hornström	  som	  är	  
universitetsadjunkt	  på	  KTH	  Campus	  Telge,	  men	  
hon	  rekommenderade	  att	  Johanna	  Strömgren	  
skulle	  kontaktas	  för	  en	  intervju.	  Tyvärr	  fanns	  inte	  
möjlighet	  att	  koordinera	  en	  muntlig	  intervju,	  så	  
frågor	  skickades	  via	  mejl.	  Frågorna	  handlade	  om	  
Lean	  och	  daglig	  styrning.	  	  
	  
Daglig	  styrning	  är	  bara	  ett	  verktyg	  inom	  Lean	  men	  
rätt	  använt	  kan	  det	  ge	  mycket	  bra	  resultat.	  
Johanna	  berättade	  att	  det	  är	  ett	  verktyg	  som	  
brukar	  rekommenderas	  till	  organisationer	  som	  vill	  
förbättra	  sig	  men	  inte	  riktig	  vet	  vad	  
huvudproblemet	  är.	  Annars	  är	  det	  viktigt	  att	  inga	  
verktyg	  inom	  Lean	  tas	  i	  bruk	  innan	  problemet	  är	  
definierat	  och	  ett	  specifikt	  verktyg	  kan	  avhjälpa	  det.	  
Daglig	  styrning	  ger	  så	  mycket	  som	  helhet	  i	  företaget	  
som	  till	  exempel	  planering	  och	  kommunikation,	  därför	  
kan	  man	  använda	  det	  utan	  ett	  specifikt	  problem.	  Genom	  
daglig	  styrning	  får	  man	  kontroll	  över	  gårdagen	  med	  

Visuell	  uppföljning	  

Daglig	  
styrning	  

Struktur	  för	  
förbättringsarbete	  

Plan,	  
mätetal	  
och	  

standards	  

Figur	  15,	  lärande	  organisation.	  
(Plan,	  2013)	  
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hjälp	  av	  olika	  nyckeltal	  och	  avvikelser	  kan	  snabbt	  upptäckas.	  Daglig	  styrning	  är	  en	  del	  av	  
strävan	  att	  uppnå	  en	  lärande	  organisation,	  som	  kan	  ses	  i	  figur	  15.	  (Johanna	  Strömgren,	  
2014)	  
	  
Johannas	  tolkning	  av	  målstyrd	  produktion	  är	  att	  verksamheten	  styrs	  utifrån	  företagets	  
vision	  som	  är	  kopplad	  till	  verksamhetsmålen.	  Dessa	  bryts	  i	  sin	  tur	  ner	  till	  mätbara	  mål	  
till	  respektive	  avdelning.	  Några	  viktiga	  fokusområden	  är	  att	  resultatet	  är	  en	  konsekvens	  
av	  valda	  metoder.	  Resultatet	  följs	  upp	  kontinuerligt	  för	  att	  se	  att	  de	  valda	  metoderna	  ger	  
önskat	  resultat.	  Alltså	  ska	  man	  inte	  koncentrera	  sig	  på	  resultatet	  i	  sig,	  utan	  vilka	  
arbetsmetoder	  som	  ger	  vilket	  resultat.	  (Johanna	  Strömgren,	  2014)	  
	  
Arbetsgrupperna	  ska	  styra	  mot	  mål	  de	  kan	  relatera	  till	  och	  som	  innebär	  någonting	  för	  
dem.	  De	  måste	  vara	  förståeliga	  och	  möjliga	  att	  uppnå.	  Det	  är	  även	  viktigt	  att	  inte	  ha	  för	  
många	  mål	  och	  de	  måste	  vara	  anpassade	  för	  respektive	  grupp.	  Målen	  är	  bra	  att	  ställa	  
upp	  på	  en	  produktionstavla	  eller	  liknande	  tillsammans	  med	  säkerhet,	  kvalité	  och	  
leveranssäkerhet.	  Det	  är	  dock	  viktigt	  att	  anpassa	  tavlorna	  utifrån	  den	  egna	  
verksamheten.	  (Johanna	  Strömgren,	  2014)	  
	  
Ett	  normalläge	  är	  av	  största	  vikt	  då	  det	  inte	  är	  förrän	  då	  man	  kan	  upptäcka	  och	  förstå	  
avvikelser.	  Dock	  är	  det	  av	  största	  vikt	  att	  normalläget	  är	  överenskommet	  av	  alla	  
tillsammans	  i	  gruppen.	  Normalläget	  ska	  vara	  anpassat	  till	  verksamheten	  men	  även	  ta	  
hänsyn	  till	  säkerhet,	  miljö	  och	  kvalité.	  Alla	  avvikelser	  från	  normalläget	  ska	  rapporteras	  
så	  att	  återkommande	  avvikelser	  kan	  fångas	  upp	  och	  åtgärdas.	  Avvikelsehantering	  är	  
viktigt	  för	  förbättringsarbetet.	  Genom	  ett	  normalläge	  uppnås	  även	  stabila	  processer.	  
(Johanna	  Strömgren,	  2014)	  
	  
Personligen	  har	  Johanna	  sett	  bra	  exempel	  på	  företag	  som	  använder	  sig	  av	  
eskaleringsmöten	  i	  den	  dagliga	  styrningen.	  Det	  går	  ut	  på	  att	  mötena	  börjar	  i	  
arbetsgrupperna	  på	  morgon	  och	  sedan	  eskaleras	  på	  flera	  nivåer	  uppåt	  i	  organisationen.	  
Ledningen	  vet	  då	  runt	  klockan	  nio	  på	  morgonen	  vad	  som	  händer	  i	  fabriken	  och	  vad	  som	  
är	  av	  högsta	  prioritet	  just	  nu.	  Flera	  timmar	  sparas	  när	  medarbetare	  slipper	  
brandkårsutryckningar.	  Sedan	  är	  det	  inte	  säkert	  att	  den	  här	  metoden	  passar	  alla	  
verksamheter.	  I	  vissa	  verksamheter	  räcker	  det	  med	  pulsmöten	  och	  avstämningar	  en	  
eller	  några	  gånger	  i	  veckan.	  Det	  viktigaste	  är	  att	  alla	  problem	  inte	  åtgärdas	  under	  mötet	  
utan	  att	  de	  bara	  belyses	  och	  checkas	  av	  att	  de	  ansvariga	  har	  en	  plan.	  (Johanna	  
Strömgren,	  2014)	  
	  
Ett	  bra	  sätt	  att	  ta	  reda	  på	  utnyttjandegraden	  är	  att	  använda	  sig	  av	  OEE-‐tal.	  Detta	  tal	  kan	  
dock	  inte	  jämföras	  med	  andra	  avdelningar	  utan	  kan	  bara	  användas	  för	  att	  se	  om	  just	  den	  
maskinen	  eller	  avdelningens	  OEE-‐kurva	  blir	  bättre	  eller	  sämre.	  (Johanna	  Strömgren,	  
2014)	  Se	  hela	  intervjun	  i	  bilaga	  3.	  	  

4.4 Studiebesök 
Studiebesök	  hos	  Volvo	  CE,	  Strängbetong	  och	  Södertälje	  Sjukhus	  har	  genomförts	  under	  
detta	  examensarbete.	  	  	  

4.4.1 Volvo CE 
Volvo	  Construction	  Equipment	  i	  Eskilstuna	  är	  en	  av	  Volvos	  fem	  viktigaste	  fabriker	  där	  
de	  bearbetar	  axlar	  och	  transmissioner	  till	  anläggningsmaskiner.	  Ungefär	  2	  500	  personer	  
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arbetar	  på	  anläggningen	  men	  då	  arbetar	  inte	  alla	  i	  fabriken.	  Bearbetning	  och	  montering	  
sker	  i	  taktad	  produktionslina	  med	  förmonteringsceller.	  (Pär	  Ekhamre,	  2014)	  
	  
Operatörerna	  arbetar	  tvåskift	  och	  det	  finns	  även	  medarbetare	  med	  beslutsfattning	  på	  
plats	  i	  fabriken	  kvällstid.	  Det	  är	  för	  att	  skapa	  trygghet	  för	  medarbetarna.	  Operatörerna	  
vet	  oftast	  vad	  som	  är	  bäst	  att	  göra	  när	  ett	  problem	  uppstår,	  men	  de	  har	  möjlighet	  att	  
kontakta	  en	  ansvarig	  om	  de	  anser	  sig	  ha	  behov	  av	  att	  överlägga	  med	  någon	  innan	  beslut	  
fattas.	  Utåt	  sett	  kan	  det	  ses	  onödigt.	  Pär	  berättar	  att	  det	  är	  det	  som	  får	  operatören	  att	  
våga	  och	  vilja	  hitta	  lösningar	  på	  problemen.	  (Pär	  Ekhamre	  och	  Morgan	  Nordström,	  
2014)	  
	  
På	  Volvo	  CE	  sker	  arbetet	  med	  daglig	  styrning	  i	  syfte	  att	  ständigt	  förbättra	  verksamheten.	  
Informationsflödet	  är	  en	  viktig	  del	  av	  processen.	  Därför	  arbetar	  man	  med	  så	  kallade	  
eskaleringsmöten.	  Det	  går	  ut	  på	  att	  varje	  dag	  startar	  med	  möte	  i	  arbetsgrupperna.	  Alla	  
grupper	  har	  en	  produktionstavla	  där	  mötet	  hålls.	  Agendan	  följer	  tavlan	  från	  vänster	  till	  
höger.	  Goda	  nyheter,	  vad	  som	  sker	  i	  produktionen	  och	  måluppfyllelse	  tas	  upp.	  De	  
viktigaste	  parametrarna	  befinner	  sig	  under	  måluppfyllelse	  och	  är	  säkerhet,	  kvalitet,	  
miljö	  och	  leverans.	  På	  tavlan	  fylls	  det	  även	  i	  om	  det	  förkommer	  släp	  i	  någon	  
produktionslina.	  (Pär	  Ekhamre	  och	  Morgan	  Nordström,	  2014)	  
	  
Efter	  mötet	  med	  arbetsgruppen	  går	  gruppledaren	  vidare	  till	  möte	  med	  avdelningen	  där	  
skiftledaren	  håller	  i	  mötet.	  Samma	  struktur	  och	  agenda	  används	  men	  nu	  gäller	  
informationen	  och	  måluppfyllelsen	  för	  hela	  avdelningen.	  Varje	  grupp	  tar	  upp	  om	  de	  har	  
någonting	  som	  påverkar	  resten	  av	  avdelningen	  och	  hur	  de	  uppfyllt	  målen	  vad	  gäller	  
säkerhet,	  kvalitet,	  miljö	  och	  leverans	  eller	  om	  de	  har	  några	  släp.	  Summan	  av	  de	  olika	  
gruppernas	  måluppfyllelse	  blir	  värdet	  för	  hela	  avdelningen.	  Därefter	  följer	  möten	  för	  
transmissionsbearbetningen	  respektive	  axelbearbetningen.	  De	  mötena	  hålls	  i	  
informationscentrumet	  som	  är	  ett	  rum	  uppbyggt	  av	  informationstavlor.	  Det	  ligger	  i	  
anslutning	  till	  lunchrum,	  så	  det	  är	  lättillgängligt	  för	  alla.	  Mötet	  håller	  samma	  struktur	  
som	  de	  föregående	  mötena.	  Alla	  avdelningar	  använder	  samma	  grundstruktur	  på	  
tavlorna	  samtidig	  som	  utrymme	  har	  lämnats	  för	  anpassning	  utifrån	  avdelningens	  
verksamhet.	  (Pär	  Ekhamre	  och	  Morgan	  Nordström,	  2014)	  
	  
Eskaleringsprocessen	  avslutas	  med	  ett	  möte	  för	  ledningsgruppen	  för	  att	  stämma	  av	  hela	  
fabrikens	  aktuella	  status.	  Även	  detta	  möte	  hålls	  i	  informationscentret.	  Där	  sammanställs	  
målen	  för	  hela	  fabriken	  vad	  gäller	  säkerhet,	  kvalitet,	  miljö	  och	  leverans.	  Om	  någon	  
avdelning	  har	  släp	  tas	  orsaken	  upp	  och	  hur	  de	  ska	  lösa	  problemet.	  Har	  avdelningen	  där	  
släpet	  skett	  kontroll	  över	  problemet	  och	  vet	  hur	  det	  ska	  lösas	  släpper	  ledningen	  det.	  Är	  
det	  större	  släp	  brukar	  de	  komma	  ikapp	  med	  hjälp	  av	  övertid.	  Det	  är	  viktigt	  att	  det	  tas	  
upp	  på	  mötet	  så	  att	  andra	  berörda	  avdelningar	  blir	  informerade,	  men	  även	  så	  att	  
ledningen	  är	  medveten	  om	  övertiden.	  Mötena	  är	  inte	  en	  envägskommunikation	  utan	  det	  
är	  lika	  viktigt	  att	  representanterna	  från	  varje	  arbetsgrupp	  tar	  med	  informationen	  från	  
de	  högre	  cheferna.	  (Pär	  Ekhamre	  och	  Morgan	  Nordström,	  2014)	  
	  
Volvo	  CE	  använder	  sig	  mycket	  av	  visuella	  hjälpmedel,	  både	  på	  produktionstavlorna	  och	  
allmänt	  i	  fabriken.	  Bilder	  används	  istället	  för	  text	  och	  olika	  färgkoder	  förekommer.	  
Säkerhetsföreskrifter	  är	  förlagda	  på	  golvet	  för	  att	  människans	  öga	  lättare	  uppfattar	  
signaler	  där	  fötterna	  ska	  placeras.	  (Pär	  Ekhamre	  och	  Morgan	  Nordström,	  2014)	  
	  



	   24	  

Som	  motivation	  för	  personalen	  använder	  Volvo	  CE	  en	  skattkista	  där	  en	  boll	  läggs	  i	  när	  
man	  uppnått	  en	  kostnadsbesparing.	  Bollarnas	  olika	  färger	  betyder	  olika	  stora	  
kostnadsbesparingar.	  Det	  är	  viktigt	  att	  även	  visa	  att	  små	  besparingar	  gör	  nytta.	  Varje	  
vecka	  stängs	  produktionen	  ner	  en	  timme	  för	  att	  medarbetarna	  ska	  arbeta	  med	  
förbättringsarbete.	  (Pär	  Ekhamre	  och	  Morgan	  Nordström,	  2014)	  
	  
Vid	  implementeringen	  av	  den	  dagliga	  styrningen	  möttes	  de	  först	  av	  en	  del	  tvivlande	  hos	  
medarbetarna.	  Genom	  att	  noggrant	  informera	  och	  förklara	  vad	  som	  ska	  hända	  skapades	  
förståelse	  för	  Lean,	  vilket	  gjorde	  att	  responsen	  överlag	  blev	  positiv.	  Sedan	  är	  det	  viktigt	  
att	  förändringen	  börjar	  hos	  ledningen.	  (Pär	  Ekhamre	  och	  Morgan	  Nordström,	  2014)	  Se	  
hela	  intervjun	  i	  bilaga	  4.	  

4.4.2 Strängbetong  
Strängbetong	  är	  en	  stomentreprenör	  som	  levererar	  färdiga	  stommar	  till	  hus,	  
parkeringshus,	  balkonger,	  hallar	  och	  arenor.	  Studiebesöket	  ägde	  rum	  på	  en	  av	  
Strängbetongs	  anläggningar	  i	  Kungsör,	  där	  det	  både	  finns	  fabrik	  och	  kontor	  belagda.	  I	  
mars	  2011	  började	  de	  arbeta	  med	  Produktionslyftet	  och	  har	  sedan	  dess	  arbetat	  med	  att	  
förbättra	  verksamheten	  utifrån	  Lean	  (Produktionslyftet,	  2012a).	  Från	  och	  med	  
september	  2012	  fortsatte	  de	  att	  driva	  arbetet	  på	  egen	  hand	  vilket	  har	  gett	  goda	  resultat	  
då	  de	  fick	  Leanpriset	  2012	  (Produktionslyftet,	  2012b).	  	  
	  
Starten	  för	  arbetet	  var	  att	  den	  nya	  fabrikschefen	  för	  Strängbetong	  i	  Kungsör	  hade	  
erfarenhet	  av	  Lean	  och	  daglig	  styrning	  sedan	  tidigare.	  Den	  nya	  fabrikschefen	  ville	  snabbt	  
skaffa	  sig	  en	  överblick	  över	  företaget	  och	  med	  hjälp	  av	  Lean	  skulle	  det	  kunna	  blir	  
verklighet.	  Fabriken	  i	  Kungsör	  blev	  startskottet	  för	  det	  Leanarbete	  som	  nu	  bedrivs	  i	  hela	  
koncernen.	  När	  Strängbetong	  började	  med	  sitt	  Leanarbete	  skapade	  de	  sju	  vägledande	  
principer	  att	  arbeta	  utifrån.	  Utifrån	  detta	  kändes	  det	  självklart	  för	  dem	  att	  säkerhet,	  
kvalité,	  leverans	  och	  var	  sak	  på	  sin	  plats	  var	  viktiga	  för	  dem.	  Trots	  att	  Strängbetong	  har	  
kommit	  långt	  med	  sitt	  Leanarbete,	  berättar	  Per	  Eriksson	  att	  de	  alltid	  finns	  saker	  att	  
förbättra.	  När	  allt	  är	  bra	  måste	  kraven	  höjas	  för	  att	  bli	  ännu	  bättre.	  (Per	  Eriksson,	  2014)	  
	  
Per	  berättar	  att	  det	  kändes	  avigt	  att	  implementera	  produktionstavlorna	  från	  många	  håll	  
i	  starten.	  Strängbetong	  började	  uppifrån	  och	  gick	  ner	  mot	  produktionen.	  De	  testade	  på	  
en	  mindre	  grupp	  i	  början,	  för	  att	  implementera	  stegvis	  i	  verksamheten.	  Det	  blev	  lättare	  
att	  implementera	  ju	  längre	  det	  har	  funnits	  i	  företaget,	  då	  personalen	  blev	  mer	  och	  mer	  
intresserad.	  Strängbetong	  ville	  skapa	  efterfrågan	  på	  informationen	  så	  man	  ville	  veta	  vad	  
som	  händer	  i	  verksamheten.	  Per	  berättar	  även	  att	  de	  inte	  är	  riktigt	  mogna	  för	  Andon	  och	  
andra	  hjälpmedel	  än	  i	  sin	  verksamhet.	  De	  tror	  det	  har	  att	  göra	  med	  deras	  bransch.	  Olika	  
branscher	  kan	  ha	  olika	  nytta	  av	  vissa	  hjälpmedel	  och	  det	  fungerar	  på	  olika	  sätt.	  (Per	  
Eriksson,	  2014)	  
	  
När	  man	  öppnar	  dörren	  till	  fabriken	  i	  Kungsör,	  träder	  man	  in	  i	  en	  korridor	  där	  det	  
hänger	  många	  tavlor	  på	  rad.	  I	  korridoren	  hänger	  daglig	  styrningstavla,	  planeringstavla,	  
informationstavla,	  måltavla	  och	  pulstavla.	  Dessa	  tavlor	  ansluter	  till	  lunchrum	  och	  
mötesrum.	  Per	  berättar	  att	  tavlorna	  styr	  innehållet	  på	  mötet,	  då	  de	  hjälper	  till	  med	  till	  
exempel	  dagordningen	  för	  mötet.	  Strängbetong	  vill	  att	  allt	  ska	  vara	  väldigt	  tydligt.	  Alla	  
informationspapper	  så	  som	  säkerhet,	  kvalitet,	  leverans,	  var	  sak	  på	  sin	  plats	  och	  
omsättning	  ska	  man	  snabbt	  kunna	  läsa	  av	  och	  förstå.	  Operatörerna	  vill	  inte	  bara	  se	  en	  
massa	  siffror.	  (Per	  Eriksson,	  2014)	  
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Strängbetong	  har	  möte	  varje	  morgon	  och	  vid	  varje	  skiftbyte.	  Där	  går	  dem	  igenom	  vad	  
som	  hänt	  under	  nattskiftet	  och	  vad	  som	  ska	  tillverkas	  under	  dagen.	  Från	  söndag	  till	  
fredag	  är	  fabriken	  igång	  dygnet	  runt.	  Personen	  som	  leder	  mötet	  på	  morgonen	  har	  även	  
ansvar	  för	  att	  uppdatera	  tavlorna.	  Tillsammans	  med	  arbetsgruppen	  skrivs	  saker	  upp	  och	  
tavlorna	  hålls	  uppdaterade.	  Per	  berättar	  att	  dem	  har	  rullande	  ledare	  på	  mötena.	  Det	  
finns	  en	  tavla	  per	  arbetsgrupp	  och	  en	  arbetsledare	  kan	  ansvara	  för	  flera	  tavlor.	  (Per	  
Eriksson,	  2014)	  
	  
Efter	  många	  varianter	  på	  layouter	  på	  tavlor,	  känner	  Strängbetong	  att	  dem	  hittat	  en	  
layout	  som	  passar	  dem	  bäst.	  Avvikelser	  och	  förbättringsförslag	  på	  dessa	  avvikelser	  är	  
parametrarna	  dem	  har	  på	  sina	  tavlor.	  Dem	  gillar	  när	  det	  mycket	  text	  på	  sina	  tavlor,	  för	  
då	  ser	  dem	  att	  personalen	  har	  jobbat	  på	  bra	  under	  sitt	  pass	  med	  att	  hitta	  avvikelser	  och	  
förbättringsförslag	  till	  dessa	  avvikelser.	  (Per	  Eriksson,	  2014)	  
	  
Arbetsgruppen	  med	  tillhörande	  gruppchef	  börjar	  dagen	  med	  ett	  möte	  kl.	  7.00,	  där	  
gårdagens	  och	  dagens	  arbete	  reflekteras	  över.	  Kl.	  7.45	  har	  varje	  gruppchef	  möte	  med	  
produktionschefen	  som	  får	  reda	  på	  eventuella	  avvikelser	  i	  produktionen.	  Kl.	  8.30	  har	  
produktionschefen	  möte	  med	  fabriksledning,	  där	  ledningen	  får	  reda	  på	  hur	  fabriken	  
mår.	  Detta	  gör	  att	  allt	  kommer	  upp	  till	  ytan	  och	  alla	  vet	  allt	  som	  händer.	  Personalen	  som	  
jobbar	  nattskift	  skriver	  loggbok	  under	  kvällen	  så	  att	  avvikelser	  eller	  andra	  händelser	  
kan	  tas	  upp	  på	  tavlan	  dagen	  efter.	  Detta	  är	  för	  att	  personalen	  som	  jobbar	  dagskift	  ska	  
veta	  hur	  kvällen	  sett	  ut.	  (Per	  Eriksson,	  2014)	  
	  
Strängbetong	  bryter	  ner	  veckans	  mål	  till	  dagsmål	  vilket	  dem	  tycker	  är	  mål	  som	  
produktionen	  och	  operatörerna	  kan	  relatera	  till.	  Dagsmålen	  bryts	  ner	  till	  antal	  
produkter	  per	  avdelning.	  Detta	  känner	  dem	  är	  ganska	  enkelt,	  då	  det	  är	  stora	  produkter	  
och	  ganska	  få	  antal	  av	  varje	  produkt.	  Det	  finns	  även	  mål	  för	  säkerhet,	  kvalitet,	  leverans	  
och	  var	  sak	  på	  sin	  plats	  uppsatta	  på	  tavlan.	  (Per	  Eriksson,	  2014)	  
	  
”Du	  ska	  älska	  dina	  avvikelser”	  säger	  Per	  och	  förklarar	  att	  dem	  gillar	  avvikelser	  och	  
tycker	  det	  är	  bra	  med	  avvikelser.	  Finns	  det	  inga	  avvikelser	  uppskrivna,	  så	  vet	  man	  inte	  
hur	  det	  går.	  Man	  ska	  känna	  sig	  nöjd	  när	  man	  hittar	  en	  avvikelse	  för	  då	  kan	  man	  bli	  
bättre.	  När	  man	  efter	  en	  tid	  inte	  hittar	  fler	  avvikelser,	  ska	  man	  minimera	  kriterierna	  så	  
man	  hittar	  djupare	  avvikelser.	  En	  avvikelse	  ska	  skrivas	  upp	  på	  tavlan	  och	  när	  den	  
återkommer	  flera	  gånger	  ska	  den	  resultera	  i	  en	  form	  av	  förbättringsarbete.	  
Strängbetong	  använder	  sig	  inte	  av	  ordet	  problem,	  utan	  dem	  kallar	  det	  avvikelse	  och	  med	  
tillhörande	  förbättringsarbete.	  De	  har	  en	  förbättringsgrupp	  som	  träffas	  en	  gång	  i	  veckan,	  
där	  det	  ingår	  en	  person	  från	  varje	  arbetslag.	  Strängbetong	  har	  även	  en	  förbättringslogg,	  
där	  alla	  förbättringsförslag	  skrivs	  upp.	  Här	  känner	  Per	  att	  dem	  haft	  lite	  problem	  med	  
avvägningen	  mellan	  små	  och	  stora	  avvikelser.	  (Per	  Eriksson,	  2014)	  
	  
Strängbetong	  strävar	  mot	  att	  motivera	  personalen	  till	  att	  skapa	  en	  bättre	  arbetsplats.	  
Dem	  delar	  ut	  en	  vinst	  till	  månadens	  förbättring,	  där	  vinsten	  består	  av	  trisslotter.	  En	  
person	  från	  varje	  arbetslag	  deltar	  i	  en	  förbättringsgrupp	  där	  möte	  sker	  en	  gång	  i	  veckan.	  
Man	  får	  möjlighet	  att	  diskutera	  förbättringar	  till	  skillnad	  från	  att	  skriva	  upp	  det	  på	  en	  
lapp	  som	  någon	  annan	  ska	  försöka	  tyda	  vad	  det	  betyder.	  Därigenom	  skapas	  diskussioner	  
och	  förbättringsarbetet	  blir	  mer	  genomarbetat.	  (Per	  Eriksson,	  2014)	  
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Strängbetong	  använder	  sig	  av	  ett	  dokumentsystem	  som	  innebär	  att	  dokument	  kan	  
redigeras	  och	  sparas	  direkt	  på	  en	  server.	  När	  en	  person	  arbetar	  med	  ett	  dokument	  visas	  
den	  som	  upptagen	  för	  andra	  personer.	  Detta	  medför	  att	  ingen	  annan	  kommer	  åt	  samma	  
dokument	  så	  inga	  uppdateringar	  eller	  ändringar	  kan	  ske	  i	  samma	  dokument.	  På	  denna	  
server	  sparas	  till	  exempel	  förbättringsloggen	  och	  protokoll	  från	  möten.	  ”Slå	  samman	  allt	  
som	  går	  att	  slå	  samman,	  det	  blir	  mycket	  lättare	  att	  få	  en	  överblick	  då”	  säger	  Per	  när	  han	  
förklarar	  hur	  dem	  skapade	  systemet.	  (Per	  Eriksson,	  2014)	  Se	  hela	  intervjun	  i	  bilaga	  5.	  

4.4.3 Södertälje Sjukhus 
Södertälje	  Sjukhus	  erbjuder	  både	  akut	  och	  planerad	  vård	  (Södertälje	  Sjukhus,	  2013a).	  
Sjukhusets	  värderingar	  kan	  sammanfattas	  i	  fyra	  principer	  som	  är	  patienten	  först,	  varje	  
medarbetare	  gör	  skillnad,	  engagemang	  för	  helheten	  och	  kvalité	  (Södertälje	  Sjukhus,	  
2013b)	  	  
	  
Sedan	  år	  2010	  har	  sjukhuset	  arbetat	  med	  Leans	  filosofiska	  bakgrund	  och	  
värderingsmodeller,	  där	  byggstenarna	  är	  kunden	  i	  fokus,	  ständiga	  förbättringar	  och	  
planerade	  flöden.	  Det	  är	  ett	  bra	  verktyg	  för	  att	  kontinuerligt	  förbättra	  verksamheten	  och	  
leva	  upp	  till	  värdegrunderna	  och	  visionen.	  Arbetat	  med	  att	  sprida	  arbetssättet	  kring	  
Lean	  pågår	  för	  fullt	  i	  hela	  verksamheten.	  (Södertälje	  Sjukhus,	  2012)	  
	  
Den	  dagliga	  styrningen	  på	  Södertälje	  Sjukhus	  går	  ut	  på	  att	  jämföra	  dagens	  utfall	  med	  ett	  
uträknat	  normalläge.	  Genom	  detta	  normalläge	  finns	  en	  referens	  att	  jämföra	  med	  och	  då	  
upptäcker	  man	  avvikelser	  tydligare.	  Det	  är	  viktigt	  att	  känna	  till	  flödeseffektiviteten	  på	  
varje	  avdelning	  så	  man	  har	  möjlighet	  att	  mäta	  det.	  Nyckeln	  till	  normalläget	  är	  att	  ha	  
kunskap	  om	  flödet	  på	  varje	  avdelning.	  Södertälje	  Sjukhus	  planerar	  för	  framtiden	  och	  då	  
är	  det	  viktigt	  att	  ta	  reda	  på	  vad	  som	  ger	  svängningar	  från	  normalläget.	  Utifrån	  detta	  
planeras	  det	  för	  mer	  eller	  mindre	  resurser	  på	  sjukhuset,	  då	  de	  vill	  vara	  beredda	  på	  vad	  
som	  komma	  skall	  och	  kunna	  ge	  kunderna	  en	  bra	  kvalité.	  (Karin	  Hanaeus,	  2014)	  
	  
Karin	  Hanaeus	  berättade	  att	  varje	  dag	  finns	  ett	  möte	  inplanerat	  med	  arbetsgruppen	  och	  
ett	  med	  chefen.	  På	  arbetsgruppsmötet	  går	  man	  igenom	  bemanning,	  antal	  patienter	  och	  
speciell	  påverkan	  och	  på	  chefsmötet	  går	  man	  igenom	  platsbeläggning,	  smitta	  och	  
bemanning.	  (Karin	  Hanaeus,	  2014)	  
	  
Stora	  delar	  av	  sjukhuset	  använder	  sig	  av	  tavlor	  som	  liknar	  de	  fabriker	  kallar	  
produktionstavlor.	  Många	  av	  dessa	  tavlor	  är	  framtagna	  av	  konsulter,	  vilket	  har	  fungerat	  
bra.	  Målet	  på	  tavlorna	  är	  i	  enheten	  patienter	  per	  dag	  och	  har	  uppkommit	  med	  hjälp	  av	  
beräkningen	  av	  normalläget.	  Sjukhuset	  vill	  att	  medarbetarna	  ska	  ha	  förståelse	  för	  sin	  
tavla	  och	  känna	  ägandeskap	  över	  sin	  tavla.	  Det	  ska	  vara	  motiverande	  att	  kunna	  förstå	  sin	  
tavla,	  då	  dem	  tror	  det	  ger	  bäst	  effekt	  berättar	  Karin.	  Tavlan	  hos	  ledningsgruppen	  är	  just	  
nu	  på	  paus.	  Detta	  är	  på	  grund	  av	  att	  de	  har	  haft	  svårt	  med	  länkningen,	  det	  vill	  säga	  vilken	  
information	  som	  behövs	  flyttas	  mellan	  tavlorna	  på	  de	  olika	  avdelningarna.	  Södertälje	  
Sjukhus	  jobbar	  på	  att	  detta	  ska	  fungera	  i	  framtiden.	  (Karin	  Hanaeus,	  2014)	  
	  
När	  Södertälje	  Sjukhus	  implementerade	  Lean	  i	  sin	  verksamhet,	  genomfördes	  tre	  
pilotprojekt	  som	  löpte	  efter	  varandra	  som	  vågor.	  Med	  detta	  hoppades	  sjukhuset	  på	  att	  
tankesättet	  kring	  Lean	  skulle	  spridas	  inom	  företaget.	  Karin	  ville	  ha	  ringar	  på	  vattnet	  
men	  fick	  öar	  istället.	  Den	  gamla	  hierarkin	  som	  fanns	  inom	  företaget	  förr	  bestod	  av	  att	  
chefen	  fick	  lösa	  alla	  problem	  som	  skickades	  uppåt.	  När	  denna	  hierarki	  hade	  vänts,	  
skapade	  chefen	  förutsättningarna	  och	  medarbetarna	  kunde	  lösa	  problemen	  själva.	  Ett	  
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tydligt	  ledarskap	  skapades	  och	  det	  var	  viktigt.	  Efter	  att	  detta	  hade	  implementerats	  så	  
skapades	  Karins	  tjänst	  inom	  företaget.	  Idag	  håller	  Södertälje	  Sjukhus	  i	  en	  Leankurs	  för	  
ledare	  och	  medarbetare	  där	  de	  vill	  stärka	  förståelsen	  om	  Lean,	  men	  framförallt	  väcka	  
intresset.	  Karin	  förklarar	  att	  de	  vill	  hjälpa	  personalen	  som	  är	  mogna	  för	  intresset	  och	  vill	  
inte	  övertala,	  utan	  låta	  de	  mogna	  och	  få	  insikt	  att	  de	  vill	  vara	  en	  del	  i	  gemenskapen.	  
(Karin	  Hanaeus,	  2014)	  
	  
Kvalité	  är	  ett	  viktigt	  nyckeltal	  för	  Södertälje	  Sjukhus	  och	  det	  är	  deras	  första	  prioritet.	  
När	  sjukhuset	  får	  en	  remiss	  ska	  man	  inom	  30	  dagar	  boka	  ett	  datum	  för	  kunden	  och	  inom	  
90	  dagar	  ska	  kunden	  ha	  fått	  vård.	  Drar	  detta	  ut	  på	  tiden,	  finns	  risken	  att	  man	  får	  betala	  
vite.	  99-‐100	  %	  av	  kunderna	  per	  vecka	  får	  en	  vårdtid	  och	  vård	  inom	  dessa	  dagar.	  Karin	  
berättar	  att	  tiden	  till	  en	  diagnos	  är	  betänketid.	  Det	  är	  inte	  alltid	  vettigt	  att	  det	  går	  fort	  
när	  man	  ska	  besluta	  om	  en	  viktig	  operation	  eller	  liknande.	  Detta	  kallar	  sjukhuset	  för	  
värdeskapande	  väntan.	  Södertälje	  Sjukhus	  jobbar	  med	  att	  försöka	  översätta	  risken	  med	  
operationen	  med	  hjälp	  av	  läkarnas	  kunskap	  till	  kunden	  på	  ett	  försåtligt	  och	  rimligt	  sätt.	  
Den	  öppna	  vården	  kallas	  för	  det	  planerade	  flödet	  och	  bestämmer	  takten.	  Södertälje	  
Sjukhus	  använder	  sig	  av	  processorienterade	  arbetsgrupper	  som	  är	  uppdelad	  i	  kliniker.	  
Vägen	  mellan	  olika	  läkare	  och	  olika	  kliniker	  kallas	  för	  patientresor.	  Tyvärr	  kan	  väntan	  
mellan	  kliniker	  vara	  lång	  för	  en	  kund	  som	  ska	  vidare	  till	  flera	  kliniker.	  (Karin	  Hanaeus,	  
2014)	  
	  
Avvikelser	  som	  uppstår	  under	  en	  arbetsdag	  burkar	  Karin	  kalla	  för	  shit	  happens-‐
händelse.	  Exempel	  på	  avvikelser	  kan	  vara	  en	  komplikation	  med	  flödet	  eller	  omplanering	  
av	  dagens	  händelser.	  Man	  ska	  alltid	  räkna	  med	  oväntade	  händelser	  i	  sin	  planering.	  Karin	  
brukar	  räkna	  med	  att	  ungefär	  tio	  timmar	  per	  vecka	  är	  shit	  happens-‐händelser.	  (Karin	  
Hanaeus,	  2014)	  
	  
Södertälje	  Sjukhus	  motiverar	  sin	  personal	  genom	  att	  lyfta	  fram	  positiva	  effekter	  och	  
fråga	  personalen	  vad	  det	  finns	  för	  tankar	  och	  motgångar	  just	  nu	  och	  dessa	  ska	  redas	  ut.	  
Hittar	  man	  frustrationen	  tror	  sjukhuset	  att	  Lean	  kan	  lösa	  ut	  problemet	  berättar	  Karin.	  
Sjukhuset	  strävar	  mot	  att	  alla	  ska	  förstå	  målet	  med	  Lean	  och	  arbeta	  tillsammans	  för	  att	  
nå	  målet.	  (Karin	  Hanaeus,	  2014)	  
	  
Om	  några	  månader	  hoppas	  Karin	  att	  de	  kommit	  längre	  fram	  med	  sin	  pull-‐strategi	  och	  
länkningen	  mellan	  avdelningarna.	  Södertälje	  Sjukhus	  anser	  att	  de	  fortfarande	  är	  i	  
dagisstadiet	  av	  deras	  Leanarbete.	  Det	  finns	  saker	  sjukhuset	  har	  misslyckats	  med	  under	  
deras	  Leanprojekt	  men	  de	  anser	  att	  man	  ska	  våga	  testa.	  Karin	  berättar	  att	  de	  måste	  
definiera	  sin	  egen	  resa	  och	  inte	  bara	  kopiera	  av	  deras	  grannar	  som	  lyckats	  bra	  och	  
kommit	  långt	  med	  sitt	  Leanarbete.	  (Karin	  Hanaeus,	  2014)	  Se	  hela	  intervjun	  i	  bilaga	  6.	  

4.5 Brainstorming 
Brainstormingen	  har	  tillämpats	  med	  hjälp	  av	  tankekartor.	  Då	  examensarbetet	  bestått	  av	  
två	  personer	  har	  ingen	  omfattande	  brainstormingsprocess	  varit	  möjlig	  att	  genomföra.	  
Därför	  har	  det	  skett	  i	  omgångar	  när	  nya	  problem	  blivit	  synliga	  och	  bästa	  lösningen	  ska	  
upptäckas.	  Diskussioner	  om	  layouter	  på	  produktionstavlor	  och	  Leantavlor	  har	  varit	  en	  
stor	  del	  av	  brainstormingen.	  	  
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Ovan	  visas	  resultatet	  på	  produktionstavlor	  av	  brainstormingen.	  Övre	  halvan	  i	  figur	  16	  
skiljer	  sig	  från	  övre	  halvan	  i	  figur	  17	  genom	  ansvarig	  för	  maskinen	  och	  antal	  pall.	  
Produktionsmålen	  samt	  utfall	  skiljer	  sig	  även	  åt.	  Undre	  halvan	  skiljer	  sig	  genom	  att	  
målbilderna	  säkerhet	  och	  miljö,	  kvalité,	  leverans	  och	  var	  sak	  på	  sin	  plats	  har	  en	  
utmarkerad	  plats	  i	  förslag	  två.	  Förslag	  ett	  har	  istället	  protokoll,	  nyckeltal	  och	  veckans	  
händelser	  på	  en	  utmarkerad	  plats.	  
	  

Figur	  16,	  produktionstavla	  förslag	  ett.	  

Figur	  17,	  produktionstavla	  förslag	  två.	  
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Den	  övre	  halvan	  i	  förslag	  ett,	  figur	  18,	  skiljer	  sig	  från	  förslag	  två,	  figur	  19,	  genom	  att	  
under	  aktuella	  projekt	  finns	  en	  kolumn	  för	  var	  och	  under	  lösning	  återfinns	  en	  kolumn	  
för	  avklarad.	  Istället	  för	  avklarad	  återfinns	  PDCA-‐cykeln	  i	  förslag	  två.	  Det	  finns	  en	  
kolumn	  under	  avvikelse	  för	  vad	  avvikelsen	  hanterar	  i	  förslag	  två.	  Undre	  halvan	  i	  förslag	  
ett	  har	  målbilderna	  säkerhet	  och	  miljö,	  kvalité,	  leverans	  och	  var	  ska	  på	  sin	  plats	  som	  
innefattar	  hela	  fabriken.	  Istället	  för	  målbilderna	  har	  förslag	  två	  underhåll,	  kontaktlista,	  
förbättringsförslag,	  information	  och	  nyckeltal.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figur	  18,	  Leantavla	  förslag	  ett.	  
	  

Figur	  19,	  Leantavla	  förslag	  två.	  	  
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4.6 Tidsstudie 
En	  del	  inom	  daglig	  styrning	  handlar	  om	  att	  ta	  reda	  
på	  om	  verksamheten	  uppfyller	  de	  uppsatta	  målen	  
eller	  följer	  normalläget.	  För	  att	  ta	  reda	  på	  om	  
verksamheten	  uppfyller	  målen	  eller	  normalläget	  
måste	  det	  finnas	  en	  fast	  målbild.	  Annars	  finns	  det	  
ingenting	  att	  referera	  till.	  Vi	  beräkning	  av	  
produktionsmål	  är	  det	  viktigt	  att	  
produktionsmålen	  är	  anpassade	  efter	  fabrikens	  
kapacitet.	  Precis	  som	  figur	  20	  visar	  måste	  det	  vara	  
jämnvikt	  mellan	  efterfrågan	  och	  tillgångar.	  Om	  
orderingången	  är	  större	  än	  fabrikens	  kapacitet	  
måste	  tillgångarna	  ökas.	  Antingen	  genom	  att	  öka	  
lagret	  eller	  att	  öka	  produktionskapaciteten.	  	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
Tidsstudien	  genomfördes	  utifrån	  fabrikens	  kapacitet.	  Första	  kolumnen	  i	  alla	  tabellerna	  i	  
kapitel	  tre	  beskriver	  vilka	  produktionsgrupper	  som	  kommer	  att	  behandlas.	  Figur	  21	  
visar	  var	  i	  fabriken	  produktionsgrupperna	  befinner	  sig.	  
	  
	  

Figur	  21,	  produktionslayout	  med	  produktionsgrupper.	  
	  

Figur	  20,	  jämvikt	  mellan	  efterfrågan	  och	  tillgång.	  
(Mattsson,	  S-‐A.	  och	  Jonsson,	  P.,	  2007b)	  

Efterfrågan	   Tillgång	  

Produktions-‐
kapacitet	  

Lager	  

Kundorder	  

Prognos	  
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4.6.1 Normalläge 
	  

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑙𝑎𝑟  𝑝𝑒𝑟  𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 =   
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑙𝑎𝑟  𝑝𝑒𝑟  å𝑟

48           [4: 1]	  
	  

Normalläge	   Artiklar	   Artiklar	  	  	  

	  	   antal	  per	  år	   antal	  per	  vecka	  

1110	  Borr	   14	  527	   303	  

1130	  Borr	   6	  028	   126	  

1410	  Svarv	   45	  372	   945	  

1420	  Svarv	   49	  458	   1	  030	  

1430	  Svarv	   26	  752	   557	  

1431	  Svarv	   1	  423	   30	  

1440	  Svarv	   2	  637	   55	  

1460	  Svarv	  	   33	  998	   708	  

1470	  Svarv	   24	  044	   501	  

1480	  Svarv	  	   25	  252	   526	  

1510	  Tryckbrotschning	  	   12	  847	   268	  

1520	  Låshål	   3	  901	   81	  

1530	  Brotschning/Låshål	   19	  551	   407	  

1540	  Märkning	   113	  490	   2	  364	  

1610	  Fräs	   11	  734	   244	  

1620	  Fräs	   18	  226	   380	  

1630	  Fräs	   4	  478	   93	  

1710	  Svarv	   23	  764	   495	  

1810	  Stickning	  	   700	   15	  

1900	  Montering	   40	  331	   840	  

	  
	  
Statistik	  från	  år	  2013	  granskades	  för	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  många	  produkter	  som	  
tillverkades	  i	  varje	  produktionsgrupp	  för	  att	  hitta	  ett	  normalläge.	  Ett	  normalläge	  är	  ett	  
första	  steg	  för	  att	  kunna	  kontrollera	  sin	  verksamhet.	  Normalläget	  fungerar	  som	  en	  
referens	  så	  man	  kan	  se	  sina	  avvikelser.	  Det	  togs	  fram	  för	  att	  ha	  någonting	  att	  utgå	  ifrån.	  
Eftersom	  Momento	  har	  semesterstängt	  några	  veckor	  på	  sommaren	  och	  en	  till	  två	  veckor	  
brukar	  försvinna	  kring	  jul	  och	  nyår,	  så	  antas	  ett	  år	  bestå	  av	  48	  arbetsveckor.	  
	  
I	  andra	  kolumnen	  i	  tabell	  1	  visas	  hur	  många	  artiklar	  som	  tillverkades	  i	  varje	  
produktionsgrupp.	  Antalet	  artiklar	  i	  kolumn	  två	  divideras	  med	  48	  för	  att	  resultera	  i	  hur	  
många	  artiklar	  som	  tillverkades	  per	  vecka,	  se	  ekvation	  4:1.	  Resultatet	  som	  visas	  i	  
kolumn	  tre	  anses	  vara	  Momentos	  normalläge.	  	  

4.6.2 Maximal kapacitet 
	  

𝑇𝑖𝑑  𝑓ö𝑟  𝑒𝑛  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡 =   
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑  𝑡𝑖𝑑  𝑝𝑒𝑟  å𝑟
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑙𝑎𝑟  𝑝𝑒𝑟  å𝑟           [4: 2]  	  

	  
	  

Tabell	  1,	  normalläge.	  
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Maximal	  kapacitet	   Artiklar	   Producerad	  tid	   Tid	  för	  en	  produkt	  

Del	  ett	   antal	  per	  år	   minut	   minut	  	  

1110	  Borr	   14	  527	   45	  675,00	   3,14	  

1130	  Borr	   6	  028	   10	  350,00	   1,72	  

1410	  Svarv	   45	  372	   87	  688,80	   1,93	  

1420	  Svarv	   49	  458	   121	  171,80	   2,45	  

1430	  Svarv	   26	  752	   135	  849,60	   5,08	  

1431	  Svarv	   1	  423	   6	  324,00	   4,44	  

1440	  Svarv	   2	  637	   188	  194,80	   71,37	  

1460	  Svarv	  	   33	  998	   79	  389,00	   2,34	  

1470	  Svarv	   24	  044	   117	  900,60	   4,90	  

1480	  Svarv	  	   25	  252	   47	  566,80	   1,88	  

1510	  Tryckbrotschning	  	   12	  847	   6	  333,60	   0,49	  

1520	  Låshål	   3	  901	   20	  621,40	   5,29	  

1530	  Brotschning/Låshål	   19	  551	   258	  634,80	   13,23	  

1540	  Märkning	   113	  490	   49	  743,00	   0,44	  

1610	  Fräs	   11	  734	   77	  973,60	   6,65	  

1620	  Fräs	   18	  226	   50	  627,40	   2,78	  

1630	  Fräs	   4	  478	   51	  397,20	   11,48	  

1710	  Svarv	   23	  764	   160	  189,80	   6,74	  

1810	  Stickning	  	   700	   15	  921,00	   22,74	  

1900	  Montering	   40	  331	   45	  858,00	   1,14	  

	  
	  
Momentos	  maximala	  kapacitet	  togs	  fram	  för	  att	  kontrollera	  om	  normalläget	  är	  
representativt.	  Syftet	  var	  även	  att	  kontrollera	  om	  det	  är	  maskinernas	  kapacitet	  som	  
leder	  till	  att	  produktionsmålen	  inte	  uppfylls.	  Första	  steget	  för	  att	  få	  fram	  maximal	  
kapacitet	  handlar	  om	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  lång	  tid	  det	  tar	  att	  tillverka	  en	  produkt	  för	  
respektive	  produktionsgrupp.	  I	  tabell	  2	  ovan	  är	  kolumn	  två	  hämtad	  från	  tabell	  1.	  I	  
kolumn	  tre	  presenteras	  hur	  många	  minuter	  varje	  produktionsgrupp	  har	  producerat.	  
Denna	  tid	  är	  inklusive	  ställtid	  för	  respektive	  grupp.	  Med	  hjälp	  av	  tiden	  varje	  grupp	  har	  
producerat	  och	  antalet	  artiklar	  som	  är	  producerade,	  skapas	  ett	  medelvärde	  för	  hur	  lång	  
tid	  det	  tar	  att	  tillverka	  en	  produkt	  för	  varje	  produktionsgrupp,	  se	  ekvation	  4:2.	  	  
	  

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔  𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑
= (𝑚𝑜𝑟𝑔𝑜𝑛𝑝𝑎𝑠𝑠 ∗ 4+ 𝑘𝑣ä𝑙𝑙𝑠𝑝𝑎𝑠𝑠 ∗ 4+𝑚𝑜𝑟𝑔𝑜𝑛𝑝𝑎𝑠𝑠 ∗ 1) ∗ 60          [4: 3]	  

	  
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔  𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑡𝑖𝑑 =   𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 ∗ 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔  𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑          [4: 4]  	  

	  
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔  𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣  𝑡𝑖𝑑 = 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔  𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑡𝑖𝑑          [4: 5]	  

	  

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙  𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 =   
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔  𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣  𝑡𝑖𝑑
𝑇𝑖𝑑  𝑓ö𝑟  𝑒𝑛  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡           [4: 6]	  

	  
	  
	  
	  

Tabell	  2,	  maximal	  kapacitet	  del	  ett.	  
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Maximal	  kapacitet	   Maskiner	   Tillgänglig	  arbetstid	   Tillgänglig	  maskintid	   Tillgänglig	  operativ	  tid	   Kapacitet	  

Del	  två	   Antal	   minut	  per	  vecka	   minut	  per	  vecka	   minut	  per	  vecka	   antal	  per	  vecka	  

1110	  Borr	   1	   4	  230,00	   4	  230,00	   4	  230,00	   1	  345	  

1130	  Borr	   1	   4	  230,00	   4	  230,00	   4	  230,00	   2	  464	  

1410	  Svarv	   2	   4	  230,00	   8	  460,00	   8	  460,00	   4	  377	  

1420	  Svarv	   4	   4	  230,00	   16	  920,00	   16	  920,00	   6	  906	  

1430	  Svarv	   2	   4	  230,00	   8	  460,00	   8	  460,00	   1	  666	  

1431	  Svarv	   2	   4	  230,00	   8	  460,00	   8	  460,00	   1	  904	  

1440	  Svarv	   2	   4	  230,00	   8	  460,00	   8	  460,00	   119	  

1460	  Svarv	  	   1	   4	  230,00	   4	  230,00	   4	  230,00	   1	  811	  

1470	  Svarv	   1	   4	  230,00	   4	  230,00	   4	  230,00	   863	  

1480	  Svarv	  	   1	   4	  230,00	   4	  230,00	   4	  230,00	   2	  246	  

1510	  Tryckbrotschning	  	   1	   4	  230,00	   4	  230,00	   4	  230,00	   8	  580	  

1520	  Låshål	   4	   4	  230,00	   16	  920,00	   16	  920,00	   3	  201	  

1530	  Brotschning/Låshål	   1	   4	  230,00	   4	  230,00	   4	  230,00	   320	  

1540	  Märkning	   7	   4	  230,00	   29	  610,00	   29	  610,00	   67	  556	  

1610	  Fräs	   1	   4	  230,00	   4	  230,00	   4	  230,00	   637	  

1620	  Fräs	   2	   4	  230,00	   8	  460,00	   8	  460,00	   3	  046	  

1630	  Fräs	   1	   4	  230,00	   4	  230,00	   4	  230,00	   369	  

1710	  Svarv	   3	   4	  230,00	   12	  690,00	   12	  690,00	   1	  883	  

1810	  Stickning	  	   1	   4	  230,00	   4	  230,00	   4	  230,00	   186	  

1900	  Montering	   1	   4	  230,00	   4	  230,00	   4	  230,00	   3	  720	  

	  	  
	  
Andra	  steget	  i	  beräkningen	  handlade	  om	  att	  ta	  reda	  på	  den	  tillgängliga	  operativa	  tiden	  
för	  respektive	  produktionsgrupp.	  Antaganden	  i	  detta	  fall	  är	  att	  alla	  produktionsgrupper	  
går	  två	  skift	  och	  att	  det	  fanns	  bemanning	  hela	  tiden.	  Ingen	  hänsyn	  togs	  till	  
lönekostnader,	  produktionskostnader	  och	  lokalens	  säkerhet	  vad	  gäller	  denna	  beräkning.	  
Kolumn	  två	  i	  tabell	  3,	  visar	  hur	  många	  maskiner	  som	  finns	  inom	  varje	  
produktionsgrupp.	  Den	  tillgängliga	  arbetstiden	  per	  vecka	  togs	  fram	  genom	  summering	  
av	  varje	  arbetspass,	  kolumn	  tre.	  Ett	  dagspass	  pågår	  från	  kl.	  7.00	  till	  16.00.	  Skiftpassen	  
består	  av	  ett	  morgonpass	  kl.	  5.30	  till	  13.45	  och	  ett	  kvällspass	  kl.	  13.30	  till	  23.00.	  
Skiftpassens	  tider	  gäller	  för	  måndag	  till	  torsdag.	  Fredagens	  skiftpass	  består	  endast	  av	  ett	  
morgonpass	  kl.	  5.30	  till	  14.00.	  En	  timme	  för	  lunch,	  rast	  och	  middag	  har	  exkluderats	  i	  
uträkningen,	  se	  ekvation	  4:3.	  
	  
I	  kolumn	  fyra	  visas	  tillgänglig	  maskintid	  där	  antalet	  maskiner	  per	  produktionsgrupp	  
multipliceras	  med	  tillgänglig	  arbetstid	  per	  vecka,	  se	  ekvation	  4:4.	  Den	  tillgängliga	  
maskintiden	  antas	  vara	  samma	  som	  den	  operativa	  tiden	  då	  ställtid	  är	  medräknad,	  se	  
ekvation	  4:5.	  Fabrikens	  maximala	  kapacitet	  återfinns	  i	  kolumn	  sex.	  Genom	  att	  dividera	  
den	  tillgängliga	  operativa	  tiden	  med	  hur	  lång	  tid	  det	  tar	  att	  tillverka	  en	  produkt	  för	  
respektive	  produktionsgrupp,	  erhölls	  den	  maximala	  kapaciteten	  i	  antalet	  artiklar,	  se	  
ekvation	  4:6.	  
	  

Tabell	  3,	  maximal	  kapacitet	  del	  två.	  
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4.6.3 Målvärde  
	  

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔  𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑡𝑖𝑑 = 𝐵𝑒𝑓𝑖𝑛𝑡𝑖𝑙𝑔  𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑          [4: 7]	  
	  

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔  𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣  𝑡𝑖𝑑 = 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔  𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑡𝑖𝑑 ∗ 0,75          [4: 8]	  
	  

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔  𝑡𝑖𝑑 = 𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔  𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑖𝑑  𝑓ö𝑟  𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎  𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑙𝑎𝑟          [4: 9]	  
	  

𝑀å𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔  𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣  𝑡𝑖𝑑

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔  𝑡𝑖𝑑           [4: 10]	  

	  
Målvärde	  	   Maskiner	   Tillgänglig	  maskintid	   Tillgänglig	  operativ	  tid	   Genomsnittlig	  tid	   Målvärde	  

	  
Antal	   minut	  per	  vecka	   minut	  per	  vecka	   minut	  per	  antal	   antal	  per	  vecka	  

1110	  Borr	   1	   1	  200,00	   900,00	   3,11	   289	  

1130	  Borr	   1	   1	  200,00	   900,00	   1,64	   549	  

1410	  Svarv	   2	   4	  230,00	   3	  172,50	   1,95	   1	  627	  

1420	  Svarv	   4	   4	  800,00	   3	  600,00	   2,54	   1	  416	  

1430	  Svarv	   2	   6	  768,00	   5	  076,00	   5,81	   874	  

1431	  Svarv	   2	   9	  540,00	   7	  155,00	   4,50	   1	  590	  

1440	  Svarv	   2	   720,00	   540,00	   103,33	   5	  

1460	  Svarv	  	   1	   1	  200,00	   900,00	   2,46	   366	  

1470	  Svarv	   1	   4	  770,00	   3	  577,50	   4,91	   728	  

1480	  Svarv	  	   1	   1	  200,00	   900,00	   1,71	   527	  

1510	  Tryckbrotschning	  	   1	   216,00	   162,00	   1,50	   108	  

1520	  Låshål	   4	   72,00	   54,00	   6,90	   8	  

1530	  Brotschning/Låshål	   1	   312,00	   234,00	   5,45	   43	  

1540	  Märkning	   7	   1	  800,00	   1	  350,00	   0,23	   5	  906	  

1610	  Fräs	   1	   2	  400,00	   1	  800,00	   8,58	   210	  

1620	  Fräs	   2	   1	  800,00	   1	  350,00	   1,48	   910	  

1630	  Fräs	   1	   2	  160,00	   1	  620,00	   5,83	   278	  

1710	  Svarv	   3	   4	  800,00	   3	  600,00	   6,45	   558	  

1810	  Stickning	  	   1	   240,00	   180,00	   15,00	   12	  

1900	  Montering	   1	   1	  440,00	   1	  080,00	   1,42	   762	  

	  
	  
Som	  tidigare	  nämnts	  är	  tillgänglig	  operativ	  tid	  en	  bra	  målbild	  att	  sträva	  efter	  när	  det	  
handlar	  om	  produkter	  med	  olika	  dimension.	  Därför	  togs	  ett	  målvärde	  som	  består	  av	  
tillgänglig	  operativ	  tid	  fram.	  Kolumn	  två	  i	  tabell	  4,	  visar	  hur	  många	  maskiner	  som	  finns	  
inom	  varje	  produktionsgrupp.	  Kolumn	  tre	  beskriver	  tillgänglig	  maskintid	  per	  vecka.	  
Beräkningen	  tog	  hänsyn	  till	  den	  befintliga	  arbetstiden,	  se	  ekvation	  4:7.	  Den	  befintliga	  
arbetstiden	  beror	  på	  hur	  många	  maskiner	  det	  finns	  inom	  varje	  produktionsgrupp,	  hur	  
många	  operatörer	  som	  arbetar	  inom	  varje	  produktionsgrupp	  och	  om	  maskinerna	  är	  
robotstyrda	  eller	  manuella.	  För	  utförligare	  beräkningar,	  se	  bilaga	  7.	  	  
	   	  
I	  kolumn	  fyra	  är	  den	  tillgängliga	  operativa	  tiden	  75	  %	  av	  den	  tillgängliga	  maskintiden,	  se	  
ekvation	  4:8.	  Resterande	  25	  %	  antas	  vara	  ställtid,	  spilltid	  och	  oväntade	  händelser.	  Efter	  
överläggande	  med	  Torbjörn	  Eriksson	  anses	  75	  %	  vara	  relevant	  för	  denna	  variant	  av	  

Tabell	  4,	  målvärde.	  
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tillverkningsföretag.	  Den	  tillgängliga	  operativa	  tiden	  menas	  den	  tid	  som	  maskinerna	  
producerar	  produkter.	  Den	  tillgängliga	  operativa	  tiden	  jämförs	  med	  den	  verkliga	  
producerade	  tiden	  för	  varje	  produktionsgrupp	  för	  att	  konstatera	  om	  målen	  nås.	  
Fördelen	  med	  tillgänglig	  operativ	  tid	  som	  målbild,	  är	  att	  en	  bra	  bild	  av	  hur	  maskinerna	  
utnyttjas	  görs	  synlig.	  Dock	  är	  det	  svårt	  att	  mäta	  maskinernas	  verkliga	  produktionstid.	  
För	  att	  göra	  den	  mätningen	  tillräckligt	  exakt	  skulle	  det	  behövas	  någon	  inbyggd	  funktion	  i	  
varje	  maskin	  som	  mäter	  tiden	  den	  aktivt	  tillverkar	  produkter.	  Dessutom	  kan	  det	  ge	  en	  
dålig	  målbild	  för	  de	  specialmaskiner	  som	  inte	  alltid	  används	  på	  grund	  av	  att	  det	  inte	  
finns	  något	  behov	  för	  användning.	  
	  
En	  målbild	  som	  har	  anpassats	  efter	  representativa	  produkter	  kommer	  hädanefter	  kallas	  
målvärde.	  De	  representativa	  produkterna	  valdes	  ut	  för	  att	  få	  ett	  genomsnittsvärde	  på	  
hur	  lång	  tid	  det	  i	  genomsnitt	  tar	  att	  tillverka	  en	  detalj	  i	  respektive	  produktionsgrupp.	  
Produkterna	  är	  korta,	  långa,	  smala	  och	  breda.	  Produkternas	  stycktider	  är	  hämtade	  från	  
Monitor	  och	  anges	  utan	  ställtid.	  Examensarbetets	  tidsram	  begränsade	  att	  alla	  produkter	  
togs	  med.	  Alla	  utvalda	  produkter	  ansågs	  vara	  väsentliga	  med	  hänsyn	  till	  pris	  och	  hur	  
stort	  antal	  som	  tillverkades.	  Ett	  samband	  upptäcktes	  mellan	  produkternas	  vikt	  och	  vilka	  
produktionsgrupper	  de	  tillverkades	  i.	  Små	  produkter	  gick	  igenom	  valda	  
produktionsgrupper	  och	  stora	  produkter	  valda	  produktionsgrupper.	  Detta	  ansågs	  vara	  
användbart	  och	  gjorde	  beräkningarna	  genomförbara.	  	  
	  
I	  kolumnen	  fem	  återfinns	  den	  genomsnittliga	  stycktiden,	  se	  ekvation	  4:9.	  Genom	  den	  
genomsnittliga	  stycktiden,	  togs	  fabrikens	  målvärde	  fram	  i	  form	  av	  antal	  artiklar	  per	  
vecka,	  se	  kolumn	  sex.	  Detta	  är	  antal	  produkter	  som	  kan	  produceras	  i	  varje	  
produktionsgrupp,	  se	  ekvation	  4:10.	  Ett	  alternativ	  är	  att	  bryta	  ner	  målvärdet	  per	  dag	  så	  
det	  blir	  anpassningsbart	  till	  produktionsplaneringen.	  	  

4.6.4 Sammanställning 
Normalläge	  är	  en	  bra	  målbild	  att	  styra	  mot	  om	  inga	  större	  förändringar	  sker	  mellan	  åren	  
i	  form	  av	  antal	  order	  och	  storlek	  på	  order.	  Detta	  på	  grund	  av	  att	  stycktiden	  anges	  
inklusive	  ställtid.	  Om	  en	  order	  på	  50	  produkter	  ena	  året	  ökar	  till	  500	  produkter	  nästa	  år,	  
kommer	  stycktiden	  blir	  missvisande	  vilket	  leder	  till	  att	  normalläget	  inte	  blir	  tillförlitligt.	  
Fördelen	  är	  att	  det	  inte	  krävs	  mycket	  resurser	  i	  form	  av	  tid	  från	  produktionsledningen.	  
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Sammanställning	   Normalläge	   Maximal	  kapacitet	   Målvärde	  

	  	   antal	  per	  vecka	   antal	  per	  vecka	   antal	  per	  vecka	  

1110	  Borr	   303	   1	  345	   289	  

1130	  Borr	   126	   2	  464	   549	  

1410	  Svarv	   945	   4	  377	   1	  627	  

1420	  Svarv	   1	  030	   6	  906	   1	  416	  

1430	  Svarv	   557	   1	  666	   874	  

1431	  Svarv	   30	   1	  904	   1	  590	  

1440	  Svarv	   55	   119	   5	  

1460	  Svarv	  	   708	   1	  811	   366	  

1470	  Svarv	   501	   863	   728	  

1480	  Svarv	  	   526	   2	  246	   527	  

1510	  Tryckbrotschning	  	   268	   8	  580	   108	  

1520	  Låshål	   81	   3	  201	   8	  

1530	  Brotschning/Låshål	   407	   320	   43	  

1540	  Märkning	   2	  364	   67	  556	   5	  906	  

1610	  Fräs	   244	   637	   210	  

1620	  Fräs	   380	   3	  046	   910	  

1630	  Fräs	   93	   369	   278	  

1710	  Svarv	   495	   1	  883	   558	  

1810	  Stickning	  	   15	   186	   12	  

1900	  Montering	   840	   3	  720	   762	  

	  	  
	  
Anledningen	  till	  beräkningen	  av	  maximal	  kapacitet	  var	  för	  att	  konstatera	  fabriken	  
kapacitet.	  Detta	  visas	  i	  kolumn	  tre,	  tabell	  fem.	  I	  dagsläget	  utnyttjas	  ungefär	  15	  %	  av	  den	  
maximala	  kapaciteten.	  Det	  betyder	  att	  det	  finns	  maskinresurser.	  Om	  orderingången	  ökar	  
eller	  målen	  inte	  uppfylls	  så	  är	  det	  personalresurserna	  som	  bör	  ses	  över.	  Eftersom	  
tillverkningen	  är	  beroende	  av	  orderingången	  är	  det	  förmodligen	  så	  att	  Momento	  inte	  har	  
något	  behov	  av	  att	  tillverka	  till	  maximalt	  kapacitet.	  	  	  
	  
Den	  enda	  produktionsgrupp	  som	  skiljer	  sig	  åt	  genom	  lägre	  maximal	  kapacitet	  jämfört	  
med	  normalläget	  är	  1530.	  Det	  har	  alltså	  lagts	  flera	  resurser	  än	  vad	  som	  egentligen	  finns	  
tillgängligt.	  Förmodligen	  beror	  det	  på	  övertid	  eller	  att	  operatörerna	  har	  turats	  om	  under	  
raster	  så	  att	  maskinen	  har	  arbetat	  längre	  tid.	  I	  vissa	  produktionsgrupper	  är	  normalläget	  
högre	  än	  målvärdet.	  Det	  beror	  på	  att	  vissa	  produktionsgrupper	  är	  bemannade	  
tillsammans	  med	  andra	  grupper.	  Flera	  av	  operatörerna	  ansvar	  till	  största	  delen	  av	  
arbetspasset	  för	  en	  produktionsgrupp	  men	  utför	  arbeten	  i	  andra	  grupper	  vid	  behov.	  På	  
grund	  av	  detta	  blir	  beräkningen	  av	  tillgänglig	  operativ	  tid	  komplex.	  Därför	  har	  
normalläget	  en	  fördel	  gentemot	  målvärdet.	  Det	  betyder	  att	  produktionen	  är	  flexibel,	  
vilket	  är	  bra.	  Dock	  kan	  flexibiliteten	  påverka	  effektiviteten	  så	  det	  är	  viktigt	  att	  väga	  
dessa	  mot	  varandra.	  	  

4.7 Workshop 
En	  del	  oklarheter	  har	  uppkommit	  under	  examensarbetet	  angående	  målbild,	  tavlor,	  
arbetssätt	  och	  informationsflöde.	  För	  att	  få	  medarbetares	  bild	  över	  hur	  dessa	  fyra	  
fungerar	  i	  dagsläget	  och	  hur	  de	  vill	  att	  de	  ska	  fungera	  arrangerades	  en	  workshop.	  	  

Tabell	  5,	  sammanställning.	  
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Definitionen	  av	  en	  workshop	  är	  ett	  möte	  med	  ett	  fokuserat	  tema	  där	  diskussioner	  och	  
övningar	  är	  en	  stor	  del.	  En	  workshop	  kan	  även	  fungera	  som	  kompetensutbyte	  i	  ett	  
projekt.	  Genom	  att	  sätta	  samma	  ett	  antal	  personer	  med	  olika	  kompetensområden	  är	  
tanken	  att	  finna	  lösningar	  så	  förbättringsarbetet	  går	  framåt.	  
	  
Deltagare	  på	  workshopen	  var	  VD,	  produktionschefen,	  en	  medarbetare	  från	  
produktionsledningen	  och	  två	  operatörer.	  Dagen	  började	  med	  en	  titt	  på	  de	  olika	  
produktionstavlorna	  i	  produktionen.	  Ett	  första	  utkast	  på	  en	  layout	  som	  vuxit	  fram	  ur	  
detta	  examensarbete	  och	  Momentos	  befintliga	  produktionstavla	  ställdes	  bredvid	  
varandra.	  Gruppen	  fick	  lyssna	  till	  en	  kort	  förklaring	  av	  produktionstavlan	  som	  tagits	  
fram	  under	  examensarbetet.	  Vid	  tavlorna	  blev	  det	  snabbt	  diskussion	  om	  målformulering	  
och	  planering.	  Det	  kommer	  in	  nya	  order	  hela	  tiden	  vilket	  leder	  till	  att	  produktionen	  
ständigt	  måste	  planeras	  om.	  Målen	  i	  antal	  artiklar	  blir	  snabbt	  irrelevanta.	  Tanken	  om	  att	  
frysa	  produktionen	  en	  vecka	  i	  taget	  togs	  upp	  men	  möttes	  av	  tvivlande.	  För	  att	  hålla	  
leveranssäkerhet	  till	  kund	  måste	  ordern	  startas	  på	  en	  gång.	  
	  
Diskussionerna	  om	  layout	  på	  produktionstavlorna	  blev	  inte	  så	  stora	  som	  hoppats.	  
Förslaget	  på	  den	  nya	  produktionstavlans	  layout	  upplevdes	  relativt	  lik	  den	  tidigare.	  När	  
diskussionen	  kom	  till	  arbetssättet	  togs	  det	  snabbt	  upp	  om	  det	  verkligen	  är	  nödvändigt	  
att	  ha	  möte	  vid	  produktionstavlorna	  varje	  dag.	  Det	  kanske	  skulle	  vara	  tillräcklig	  med	  en	  
gång	  i	  veckan	  eller	  vid	  behov	  var	  de	  förslag	  som	  togs	  upp.	  Tillbudsrapportering	  hanteras	  
med	  hjälp	  att	  tillbudsrapporter	  och	  skadeanmälan	  när	  allvarliga	  händelser	  inträffar.	  	  
	  
Sedan	  fortsatte	  genomgången	  förbi	  Leantavlan.	  Syftet	  var	  att	  förbättringsgruppernas	  
arbete	  skulle	  visas	  på	  Leantavlan.	  Att	  ha	  Leantavlan	  placerad	  i	  korridoren	  där	  den	  är	  
idag,	  ansågs	  inte	  vara	  något	  hinder	  för	  att	  kunna	  läsa	  vad	  som	  står.	  Det	  bekräftades	  att	  
när	  tavlan	  uppdateras,	  stannar	  man	  upp	  och	  tittar	  på	  tavlan.	  Motivationssystemet	  
Momento	  använder	  sig	  av	  med	  bollarna	  i	  röret	  uppskattas	  men	  det	  var	  länge	  sedan	  det	  
lades	  i	  någon	  boll.	  	  
	  
Workshopen	  fortsattes	  i	  konferensrummet	  där	  fyra	  viktiga	  parametrar	  för	  den	  dagliga	  
styrningen	  diskuterades.	  Målbild,	  avvikelsehantering,	  arbetssätt	  och	  nyckeltal.	  Dessa	  
ord	  skrevs	  upp	  på	  whiteboardtavlan	  och	  alla	  fick	  säga	  vad	  de	  upplevde	  och	  tyckte	  var	  
viktigast	  med	  varje	  ord.	  	  
	  
Bra	  resultat	  och	  att	  uppnå	  det	  som	  sagts	  är	  företagets	  övergripande	  mål.	  En	  intressant	  
målbild	  som	  kom	  fram	  var	  att	  pressen	  har	  som	  mål	  att	  producera	  så	  mycket	  som	  möjligt	  
och	  se	  till	  att	  de	  andra	  maskinerna	  har	  material	  att	  arbeta	  med.	  Vid	  de	  andra	  maskinerna	  
upplevdes	  att	  målet	  var	  att	  bli	  av	  med	  material.	  	  
	  
Tillverka	  rätt	  saker	  kom	  även	  upp	  som	  en	  målbild	  men	  då	  måste	  information	  finnas	  om	  
vad	  som	  anses	  vara	  rätt	  saker.	  I	  produktionen	  upplevs	  det	  att	  informationsflödet	  och	  
avvikelsehanteringen	  fungerar.	  Ytan	  är	  liten	  och	  operatörerna	  få,	  så	  när	  en	  maskin	  går	  
sönder	  sprids	  informationen	  snabbt	  till	  alla	  berörda.	  På	  så	  sätt	  kan	  operatörerna	  hjälpa	  
varandra	  vid	  haverier	  och	  andra	  problem.	  Operatörerna	  har	  god	  inblick	  i	  varandras	  
arbete.	  Det	  är	  informationen	  till	  administrationen	  om	  en	  order	  blir	  försenad	  som	  anses	  
vara	  problemet.	  Lösningen	  som	  gavs	  på	  det	  var	  att	  kontakta	  kundtjänst	  när	  en	  order	  
börjar	  bli	  försenad	  men	  det	  tar	  tid	  som	  kan	  användas	  till	  bearbetning	  av	  produkter	  
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istället.	  Det	  är	  även	  svårt	  att	  hålla	  reda	  på	  exakt	  vilka	  detaljer	  som	  är	  viktiga	  att	  meddela	  
kundtjänst	  om,	  då	  det	  ofta	  är	  många	  arbeten	  som	  pågår	  samtidigt.	  På	  grund	  av	  detta	  är	  
det	  svårt	  att	  veta	  hur	  försenad	  produkten	  kommer	  bli.	  När	  detaljer	  upptäcks	  vara	  
felaktiga,	  rapporteras	  det	  i	  körschemat	  så	  att	  operatören	  näst	  på	  tur	  får	  informationen.	  	  
	  
Operatörerna	  planerar	  sin	  dag	  efter	  körschemat	  som	  finns	  vid	  en	  datorstation.	  
Nyckeltalen	  som	  används	  idag	  är	  generella	  nyckeltal	  som	  är	  viktiga	  för	  att	  ha	  kontroll	  
över	  verksamheten.	  Det	  framgick	  att	  det	  saknades	  ett	  tillvägagångssätt	  för	  att	  kunna	  
kontrollera	  om	  målet	  är	  uppnått	  vid	  dagens	  slut.	  Även	  uppföljning	  av	  hur	  målen	  
uppnåtts	  dagen	  innan	  jämfört	  med	  idag	  är	  någonting	  som	  borde	  finnas	  på	  
produktionstavlorna.	  
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5.	  Resultat	  
I	  detta	  kapitel	  redovisas	  resultatet.	  

5.1 Målformulering  
Målvärdet	  i	  kapitel	  4.6.3	  påverkas	  inte	  av	  ställtid	  och	  anses	  därför	  för	  den	  mest	  
representativa	  målbilden.	  Fördelen	  är	  att	  orderingången	  kan	  anpassas	  utefter	  
målvärdet.	  	  

5.2 Produktionstavlor 
Layouter	  på	  produktionstavlor	  har	  en	  liknande	  struktur	  i	  tillverkande	  företag	  
oberoende	  i	  vilken	  bransch	  på	  grund	  av	  att	  lönsamheten	  styr	  företagen.	  Målbilderna	  
som	  utgör	  en	  stor	  del	  av	  tavlorna	  blir	  därför	  detsamma	  som	  Momento	  använde	  sig	  av	  
innan	  detta	  examensarbete	  startade.	  Enkelhet	  och	  tydlighet	  har	  legat	  till	  grund	  för	  de	  
produktionstavlor	  som	  examensarbetet	  presenterar.	  	  
	  

	  
	  
	  
Figur	  22	  visar	  den	  utarbetade	  produktionstavlan	  för	  arbetsgrupp	  ett.	  För	  arbetsgrupp	  
två	  och	  tre	  ska	  produktionstavlan	  se	  liknande	  ut.	  Det	  enda	  som	  skiljer	  sig	  är	  att	  
produktionstavla	  ett	  har	  två	  kolumner	  för	  produktionsgrupperna	  och	  för	  PIA.	  På	  den	  
övre	  halvan	  visas	  information	  om	  produktionen.	  Överst	  till	  vänster	  skrivs	  de	  berörda	  
produktionsgrupperna	  upp.	  Som	  visas	  i	  figur	  22	  behandlar	  arbetsgrupp	  ett	  flera	  
produktionsgrupper.	  Bemanning	  visas	  genom	  en	  grön	  eller	  röd	  magnet	  om	  
produktionsgruppen	  är	  aktiv.	  Produktionsmålen	  ställs	  upp	  under	  veckans	  mål	  
tillsammans	  med	  eventuella	  släp	  från	  föregående	  vecka.	  Förkortningarna	  V	  och	  S	  
betyder	  veckans	  mål	  och	  släp.	  Veckans	  mål	  bryts	  ner	  i	  mål	  per	  dag	  och	  bredvid	  
presenteras	  produktionsutfallen	  per	  dag.	  Detta	  för	  att	  konstatera	  om	  målet	  är	  uppnått	  

Figur	  22,	  produktionstavla.	  
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eller	  inte.	  Antal	  pall	  är	  hur	  många	  pallar	  med	  produkter	  som	  ska	  befinna	  sig	  framför	  
respektive	  produktionsgrupp.	  	  
	  
Avvikelsehanteringen	  behandlas	  med	  förklaring	  om	  vad	  det	  gäller	  och	  vem	  som	  
upptäckt	  avvikelsen.	  Det	  är	  inte	  meningen	  att	  personen	  som	  står	  som	  ansvarig	  ska	  bli	  en	  
syndabock.	  Syftet	  är	  att	  veta	  vem	  som	  ska	  tillfrågas	  om	  det	  behövs	  ytterligare	  
information	  om	  avvikelsen.	  Vad	  avvikelsen	  handlar	  om	  presenteras	  genom	  några	  
utvalda	  trafiksignaler,	  se	  bilaga	  8.	  Stoppskylten	  betyder	  att	  det	  har	  inträffat	  ett	  oplanerat	  
stop,	  till	  exempel	  maskinhaveri	  i	  den	  berörda	  produktionsgruppen.	  Varningsskylten	  
betyder	  att	  det	  behövs	  extra	  uppmärksamhet	  vid	  en	  produktionsgrupp,	  på	  grund	  av	  att	  
någon	  är	  sjuk	  eller	  ledig.	  Parkeringsskylten	  innebär	  att	  maskinen	  står	  stilla	  på	  grund	  av	  
planerat	  stopp,	  till	  exempel	  underhåll.	  Om	  det	  händer	  en	  olycka	  eller	  ett	  tillbud	  som	  
påverkar	  operatörernas	  säkerhet	  ska	  det	  markeras	  med	  olycksskylten.	  Lösning	  
presenteras	  med	  hur	  avvikelsen	  ska	  lösas,	  om	  den	  är	  avklarad	  samt	  ansvarig.	  Avklarad	  
visas	  genom	  en	  grön	  eller	  röd	  magnet.	  Personen	  som	  står	  som	  ansvarig	  för	  lösningen,	  
ska	  inte	  heller	  här	  blir	  en	  syndabock.	  När	  avvikelsen	  är	  avklarad	  och	  ska	  suddas	  ut	  från	  
tavlan	  ska	  både	  avvikelsen	  med	  tillhörande	  lösning	  dokumenteras	  i	  anslutning	  till	  
tavlan.	  Avvikelsen	  ska	  stå	  kvar	  på	  tavlan	  tills	  en	  lösning	  hittats.	  Därefter	  ska	  avvikelsen	  
med	  tillhörande	  lösning	  ha	  tagits	  upp	  på	  nästkommande	  möte	  innan	  den	  raderas	  och	  
skrivs	  upp	  i	  avvikelseloggen.	  	  
	  
Goda	  nyheter	  skrivs	  upp	  längst	  ner	  till	  vänster.	  Det	  är	  viktigt	  att	  uppmärksamma	  bra	  
arbete	  så	  att	  medarbetarna	  får	  uppmuntring.	  Efter	  det	  följer	  fyra	  målbilder	  för	  företaget.	  
Dessa	  är	  säkerhet	  och	  miljö,	  kvalitet,	  leverans	  och	  var	  sak	  på	  sin	  plats.	  Säkerhet	  och	  
miljö	  förenklas	  S	  på	  tavlan	  och	  följer	  upp	  medarbetarnas	  säkerhet	  och	  miljö.	  Kvalité	  
förkortas	  Q	  och	  står	  för	  kvalitetsavvikelser.	  L	  står	  för	  leverans	  och	  sammanfattar	  hur	  
många	  order	  som	  är	  avklarade	  i	  tid.	  Var	  ska	  på	  sin	  plats	  förkortas	  V	  och	  återkopplar	  till	  
5S-‐programmet.	  Som	  nämnts	  tidigare	  innebär	  det	  att	  allt	  ska	  ha	  en	  utmarkerad	  plats.	  	  
	  
Målbildernas	  utfall	  fylls	  i	  i	  en	  pusselbit	  som	  representerar	  en	  dag.	  Varje	  bokstav	  
symboliserar	  en	  månad.	  Varje	  månad	  när	  bokstäverna	  är	  ifyllda,	  byts	  de	  ut	  mot	  nya.	  De	  
ifyllda	  bokstäverna	  arkiveras	  i	  pärmar	  för	  att	  kunna	  blicka	  tillbaka	  och	  följa	  upp	  vad	  som	  
tidigare	  hänt.	  För	  bokstaven	  S	  betyder	  röd	  färg	  olycksfall,	  svart	  färg	  betyder	  tillbud	  och	  
grön	  färg	  betyder	  inga	  olycksfall	  eller	  tillbud.	  För	  Q	  betyder	  röd	  färg	  att	  en	  avvikelse	  har	  
skett	  och	  grön	  färg	  betyder	  att	  inga	  avvikelser	  har	  skett.	  Röd	  färg	  i	  bokstaven	  L	  betyder	  
att	  leveranserna	  inte	  följer	  enligt	  planeringen.	  Med	  grön	  färg	  menas	  att	  alla	  leveranser	  
följer	  planeringen.	  I	  bokstaven	  V	  betyder	  röd	  färg	  att	  5S-‐programmet	  inte	  upprätthålls	  
och	  grön	  färg	  betyder	  att	  det	  upprätthålls.	  Protokoll,	  förbättringsförslag	  och	  övrigt	  
återses	  längst	  ner	  till	  höger.	  Under	  förbättringsförslag	  kan	  allmänna	  förbättringar	  sättas	  
upp	  med	  post-‐it	  lappar.	  Under	  övrigt	  återfinns	  pennor,	  magneter	  och	  andra	  tillbehör	  för	  
tavlan.	  
	  
En	  ansvarig	  från	  varje	  arbetsgrupp	  uppdaterar	  produktionstavlan	  för	  sin	  arbetsgrupp	  
varje	  morgon.	  Den	  ansvariga	  personen	  uppdaterar	  sig	  om	  föregående	  dag	  och	  skriver	  
upp	  produktionsutfallen	  på	  tavlan.	  Utfallen	  för	  S,	  Q,	  L	  och	  V	  jämförs	  med	  målet	  så	  att	  rätt	  
färg	  fylls	  i	  i	  pusselbiten.	  Målet	  står	  uppskrivet	  under	  respektive	  bokstav	  för	  att	  lättare	  
kunna	  jämföra	  målet	  med	  utfallet.	  För	  att	  grönt	  ska	  få	  fyllas	  i	  ska	  målen	  vara	  uppfyllda	  i	  
varje	  produktionsgrupp	  inom	  respektive	  arbetsgrupp.	  Det	  vill	  säga	  om	  en	  
produktionsgrupp	  inte	  uppfyller	  målen	  blir	  hela	  pusselbiten	  röd.	  Varje	  operatör	  har	  som	  
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ansvar	  att	  uppdatera	  tavlan	  dagligen	  när	  det	  gäller	  information	  om	  sina	  
produktionsgrupper.	  Informationen	  kan	  vara	  såsom	  bemanning,	  avvikelser	  och	  lösning	  
till	  avvikelsen.	  	  	  

5.3 Leantavla 
	  

	  
	  
	  
Figur	  23	  visar	  resultatet	  på	  Leantavlan.	  Det	  är	  viktigt	  att	  hålla	  samma	  struktur	  på	  alla	  
tavlor.	  Förståelsen	  och	  sammanhanget	  ökar	  då	  för	  medarbetarna.	  På	  Leantavlan	  bör	  
Momentos	  verksamhet	  sammanställas	  med	  hjälp	  av	  målbilder	  och	  nyckeltal.	  Veckans	  
händelser	  och	  goda	  nyheter	  ska	  beskriva	  vad	  som	  händer	  och	  uppmärksamma	  
operatörernas	  arbete.	  Det	  är	  viktigt	  att	  påpeka	  bra	  saker	  för	  att	  stärka	  operatörernas	  
motivation,	  gemenskap	  och	  självförtroende.	  Vilka	  projekt	  som	  just	  nu	  bedrivs	  i	  
verksamheten	  påverkar	  alla	  medarbetare	  och	  ska	  därför	  återfinnas	  på	  tavlan.	  Aktuella	  
projekt	  ska	  sammanfattas	  med	  vad,	  var,	  klart	  och	  ansvarig.	  Detta	  för	  att	  ge	  en	  
helhetsbild	  över	  projektet.	  	  
	  
När	  en	  avvikelse	  uppkommer	  mer	  än	  en	  gång	  på	  någon	  av	  arbetsgruppernas	  tavlor	  
förflyttas	  avvikelsen	  till	  Leantavlan,	  så	  att	  den	  blir	  synlig	  för	  hela	  verksamheten.	  
Därefter	  tillsätts	  en	  eller	  några	  medarbetare	  som	  får	  i	  uppdrag	  att	  finna	  grundorsaken	  
och	  förhoppningsvis	  en	  lösning.	  Avvikelser	  som	  uppkommer	  ska	  förklaras	  och	  
prioriteras	  i	  nummerordning.	  När	  en	  lösning	  till	  avvikelsen	  blir	  känd	  skrivs	  en	  förklaring	  
kring	  lösningen	  upp.	  PDCA-‐cykeln	  används	  för	  att	  ge	  en	  tydlig	  bild	  för	  operatörerna	  hur	  
långt	  i	  lösningsprocessen	  avvikelsen	  kommit.	  När	  en	  fas	  inom	  PDCA-‐cykeln	  är	  utförd	  
fylls	  en	  rutan	  i.	  Se	  bilaga	  8	  för	  tydligare	  bild.	  En	  avvikelse	  som	  påverkar	  hela	  fabriken	  
placeras	  direkt	  på	  Leantavlan.	  Här	  raderas	  och	  dokumenteras	  avvikelsen	  på	  samma	  sätt	  
som	  vid	  produktionstavlorna.	  	  
	  

Figur	  23,	  Leantavla.	  
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På	  Leantavlan	  finns	  målbilderna	  säkerhet	  och	  miljö,	  kvalité,	  leverans	  och	  var	  sak	  på	  sin	  
plats.	  Målbilderna	  på	  Leantavlan	  sammanfattar	  en	  veckas	  utfall	  från	  arbetsgruppernas	  
tavlor.	  Målbilderna	  uppdateras	  veckovis	  i	  form	  av	  en	  bokstav	  som	  täcker	  ett	  halvår.	  
Även	  här	  står	  målet	  uppskrivet	  under	  respektive	  bokstav.	  Det	  första	  halvåret	  är	  från	  
januari	  till	  semester	  och	  det	  andra	  halvåret	  semester	  till	  december.	  När	  ett	  halvår	  för	  
respektive	  bokstav	  är	  ifylld	  ska	  även	  dessa	  bokstäver	  dokumenteras	  i	  en	  pärm	  för	  
uppföljning.	  Färgerna	  har	  samma	  betydelse	  som	  på	  produktionstavlorna.	  Vid	  
uppdatering	  av	  S,	  Q,	  L	  och	  V	  från	  utfallet	  från	  produktionstavlorna	  ska	  en	  hel	  vecka	  vara	  
grön	  för	  att	  man	  ska	  få	  fylla	  i	  en	  pusselbit	  grön	  på	  Leantavlan.	  Att	  börja	  på	  detta	  sätt	  ger	  
en	  tydlig	  bild	  av	  nuläget.	  Leantavlan	  uppdateras	  av	  produktionsledningen	  varje	  måndag.	  
	  
Intill	  tavlan	  ska	  pappershållare	  liknande	  de	  som	  sitter	  i	  pärmar	  finnas	  för	  
informationspapper.	  Detta	  på	  grund	  av	  att	  de	  inte	  ska	  hamna	  huller	  om	  buller.	  Protokoll	  
ska	  lätt	  upptäckas	  och	  bör	  ha	  en	  utmarkerad	  plats.	  Längst	  ner	  till	  höger	  återfinns	  
nyckeltal	  som	  är	  viktiga	  för	  verksamheten.	  	  

5.4 Arbetssätt 
Under	  workshopen	  framkom	  det	  att	  operatörerna	  anser	  de	  dagliga	  mötena	  onödiga.	  
Detta	  togs	  hänsyn	  till	  vid	  utformandet.	  Det	  är	  viktigt	  att	  operatörerna	  känner	  att	  varje	  
möte	  har	  ett	  syfte.	  Genom	  en	  eskaleringsprocess	  får	  alla	  information	  om	  fabriken	  och	  
det	  finns	  alltid	  en	  representant	  från	  föregående	  eskaleringsmöte	  med	  på	  det	  
nästkommande	  så	  att	  informationen	  går	  runt.	  Själva	  eskaleringsprocessen	  kan	  därför	  
passa	  Momento	  då	  det	  är	  ett	  bra	  sätt	  att	  få	  informationen	  att	  flöda	  i	  verksamheten.	  Dock	  
kan	  möte	  varje	  dag	  upplevas	  tjatigt	  då	  verksamheten	  är	  förhållandevis	  liten	  jämfört	  med	  
studiebesöken	  som	  utfördes.	  I	  Momentos	  fall	  är	  det	  produktionsledningen	  som	  får	  agera	  
som	  länk	  mellan	  produktion	  och	  administration.	  
	  
Tanken	  är	  att	  mötena	  ska	  hållas	  två	  dagar	  i	  veckan.	  Det	  kommer	  betyda	  att	  mindre	  tid	  
spenderas	  till	  möten	  för	  operatörerna.	  Däremot	  kommer	  produktionsledningen	  få	  
avsätta	  mera	  tid	  två	  gånger	  i	  veckan	  istället	  för	  varje	  dag.	  Administrationen	  kommer	  
delta	  på	  mötena	  för	  ta	  del	  av	  informationen.	  Här	  nedan	  presenteras	  det	  genomarbetade	  
förslaget	  på	  den	  dagliga	  rutinen.	  	  
	  
Måndag	  	  

• Kl.7.00.	  Möte	  vid	  produktionstavla	  ett.	  Alla	  som	  tillhör	  arbetsgrupp	  ett	  ska	  delta	  
tillsammans	  med	  en	  person	  från	  produktionsledningen.	  Agendan	  följer	  
produktionstavlan	  från	  vänster	  till	  höger.	  Rapportering	  från	  varje	  arbetsgrupp	  
från	  fredagen	  föregående	  vecka	  följer.	  Målbilderna	  och	  släp	  gås	  igenom	  från	  
föregående	  vecka,	  annars	  har	  måndagsmötet	  fokus	  på	  den	  kommande	  veckan.	  

• Kl.7.15.	  Möte	  vid	  produktionstavla	  två	  där	  arbetsgrupp	  två	  är	  samlad.	  Samma	  
struktur	  och	  agenda	  följer	  här	  och	  representanten	  rapporterar	  om	  arbetsgrupp	  
ett	  har	  någonting	  som	  ska	  rapporteras	  till	  arbetsgrupp	  två.	  	  

• Kl.7.30.	  Möte	  vid	  produktionstavla	  tre	  där	  representanten	  från	  
produktionsledningen	  har	  möte	  med	  arbetsgrupp	  tre.	  Även	  här	  följer	  samma	  
struktur	  och	  agenda	  som	  de	  tidigare	  mötena.	  	  

• Kl.	  8.00.	  Möte	  med	  administrationen	  där	  representanten	  från	  
produktionsledningen	  rapporterar	  läget	  i	  produktionen.	  Agendan	  består	  av	  
målbilder	  och	  nyckeltal	  som	  finns	  på	  Leantavlan.	  Det	  är	  viktigt	  att	  poängtera	  hur	  
produktionen	  ligger	  till	  det	  vill	  säga	  om	  några	  order	  riskerar	  att	  bli	  försenade.	  
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Även	  administrationen	  kan	  rapportera	  tillbaka	  information	  som	  är	  viktigt	  för	  
operatörerna	  att	  veta.	  

Fredag	  
• Kl.7.00.	  Möte	  vid	  produktionstavla	  ett.	  Alla	  som	  tillhör	  arbetsgrupp	  (ett)	  ska	  delta	  

tillsammans	  med	  en	  person	  från	  produktionsledningen.	  Agendan	  följer	  
produktionstavlan	  från	  vänster	  till	  höger.	  Rapportering	  från	  varje	  arbetsgrupp	  
från	  måndagen	  följer.	  Målbilderna	  och	  släp	  gås	  igenom	  från	  veckan,	  annars	  lägger	  
fredagsmötet	  fokus	  på	  hur	  veckan	  har	  sett	  ut.	  

• Kl.7.15.	  Möte	  vid	  produktionstavla	  två	  där	  arbetsgrupp	  två	  är	  samlad.	  Samma	  
struktur	  och	  agenda	  följer	  här	  och	  representanten	  rapporterar	  om	  arbetsgrupp	  
ett	  har	  någonting	  som	  ska	  rapporteras	  till	  arbetsgrupp	  två.	  	  

• Kl.7.30.	  Möte	  vid	  produktionstavla	  tre	  där	  representanten	  från	  
produktionsledningen	  har	  möte	  med	  arbetsgrupp	  tre.	  Även	  här	  följer	  samma	  
struktur	  och	  agenda	  som	  de	  tidigare	  mötena.	  	  

• Kl.	  8.00.	  Möte	  med	  administrationen	  där	  representanten	  från	  
produktionsledningen	  rapporterar	  läget	  ute	  i	  produktionen.	  Agendan	  består	  av	  
målbilder	  och	  nyckeltal	  som	  finns	  på	  Leantavlan.	  Det	  är	  viktigt	  att	  poängtera	  hur	  
produktionen	  ligger	  till	  det	  vill	  säga	  om	  några	  order	  riskerar	  att	  bli	  försenade.	  
Även	  administrationen	  kan	  rapportera	  tillbaka	  information	  som	  är	  viktigt	  för	  
operatörerna	  att	  veta.	  

	  

	  
	  

	  
På	  grund	  av	  detta	  arbetssätt	  kan	  informationsflödet	  förbättras	  såsom	  figur	  24	  visar.	  
Eftersom	  alla	  avdelningar	  har	  möte	  sprids	  informationen	  lättare	  och	  snabbare	  genom	  
verksamheten	  och	  framförallt	  till	  kunden.	  
	  
Sammanfattningsvis	  är	  resultatet	  ett	  enkelt	  och	  kostnadseffektivt	  sätt	  för	  Momento	  att	  
förbättra	  den	  dagliga	  styrningen.	  Det	  kommer	  inte	  krävas	  någon	  större	  omställningstid	  
för	  att	  implementera	  resultatet.	  Ingen	  större	  påverkan	  på	  produktionen	  kommer	  ske	  
vad	  gäller	  lokaler,	  maskiner,	  personalresurser	  och	  miljöpåverkan.	  	  	  
	  

Figur	  24,	  informationsflöde	  utefter	  arbetssättet.	  
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6.	  Slutsats	  
I	  detta	  kapitel	  sammanställs	  en	  slutsats	  utifrån	  inledningen.	  
	  
Daglig	  styrning	  ger	  kontroll	  över	  verksamheten	  och	  därför	  är	  viktigt	  att	  vårda	  den.	  
Kontroll	  skapar	  engagemang	  och	  ett	  fungerande	  informationsflöde.	  Detta	  i	  sin	  tur	  ger	  
nöjda	  kunder	  vilket	  leder	  till	  lönsamhet.	  Olika	  hjälpmedel	  för	  att	  få	  kontroll	  över	  den	  
dagliga	  styrningen	  är	  att	  ha	  en	  klar	  målbild,	  tydliga	  tavlor	  och	  ett	  standardiserat	  
arbetssätt.	  	  
	  
Pilotstudie	  och	  utbildning	  i	  Monitor	  har	  inte	  utförts.	  Pilotstudien	  kunde	  inte	  genomföras	  
på	  grund	  av	  examensarbetets	  tidsram.	  Utbildningen	  i	  Monitor	  uteblev	  efter	  en	  
genomgång	  av	  programmets	  struktur	  då	  programmet	  är	  användarvänligt.	  De	  andra	  
lösningsmetoderna	  som	  valdes	  för	  examensarbetet	  har	  givit	  de	  resultat	  som	  
eftersträvades.	  
	  
Utifrån	  bakgrunden	  togs	  relevant	  litteratur	  fram.	  Fakta	  om	  Lean	  såsom	  5S	  och	  SMED	  
togs	  fram	  då	  det	  redan	  är	  implementerat	  hos	  Momento.	  Detta	  för	  att	  ta	  reda	  på	  det	  
aktuella	  kunskapsläget.	  Problemdefinitionen	  handlar	  om	  daglig	  styrning	  därför	  var	  det	  
relevant	  att	  läsa	  på	  om	  det.	  Böcker	  inom	  Lean	  och	  produktionsteknik	  har	  använts	  till	  
teoriavsnittet	  och	  anses	  troliga	  men	  det	  är	  viktigt	  att	  läsa	  kritiskt	  utefter	  egna	  
erfarenheter.	  	  
	  
Enligt	  litteraturen	  bör	  lika	  mycket	  tid	  läggas	  på	  alla	  faser	  i	  PDCA-‐cykeln.	  Detta	  ska	  ses	  
med	  ett	  kritiskt	  öga	  då	  egna	  erfarenheter	  motbevisar	  detta.	  Plan-‐fasen	  är	  viktig	  att	  
spendera	  tid	  på	  då	  den	  lägger	  grunden	  för	  vilka	  lösningsmetoder	  som	  ska	  användas.	  	  	  
	  
5	  varför	  fungerade	  bra	  som	  första	  lösningsmetod	  då	  det	  gav	  en	  inblick	  till	  grundorsaken	  
utifrån	  problemet.	  Det	  resulterade	  i	  att	  fokus	  på	  rätt	  saker	  lades	  kring	  
nulägesbeskrivningen.	  Tanken	  var	  att	  utföra	  personliga	  intervjuer	  med	  Torbjörn	  
Eriksson	  och	  Anna	  Hornström.	  Anna	  hänvisade	  intervjun	  vidare	  till	  Johanna	  Strömgren.	  
Omständigheterna	  gjorde	  att	  intervjun	  med	  Johanna	  utfördes	  via	  mejl.	  I	  efterhand	  tros	  
inte	  detta	  ha	  påverkat	  resultatet.	  Personerna	  som	  intervjuades	  har	  koppling	  till	  KTH	  
vilket	  anses	  som	  en	  säker	  källa.	  Det	  som	  nämndes	  i	  intervjuerna	  vägdes	  samman	  med	  
egna	  värderingar	  och	  erfarenheter.	  Studiebesöken	  anses	  vara	  en	  säker	  och	  god	  källa	  då	  
intryck	  är	  en	  stor	  del.	  Dock	  är	  det	  viktigt	  att	  inte	  kopiera	  då	  ingen	  verksamhet	  är	  den	  
andra	  lik.	  Utifrån	  all	  inhämtad	  information	  gjordes	  brainstorming	  för	  att	  komma	  fram	  
till	  den	  bästa	  lösningen.	  Nackdelen	  var	  att	  brainstormingen	  bara	  utfördes	  av	  två	  
personer	  så	  resultatet	  gav	  inte	  lika	  många	  synvinklar	  som	  önskats.	  Brainstormingen	  
upplevdes	  begränsad	  då	  personerna	  var	  insnöade	  inom	  ämnet.	  	  
	  
Tidsstudien	  som	  utfördes	  blev	  en	  stor	  del	  av	  examensarbetet,	  då	  den	  krävde	  mycket	  tid.	  
I	  efterhand	  anses	  det	  vara	  värt	  den	  tiden	  det	  tog	  då	  det	  resulterade	  i	  flera	  tänkbara	  
målbilder.	  Detta	  ger	  Momento	  ett	  bra	  utgångsläge	  att	  hitta	  en	  passande	  målbild.	  	  
	  
Målvärde	  är	  beräknat	  utifrån	  ett	  antal	  produkter.	  Tidsramen	  för	  detta	  examensarbete	  
har	  begränsat	  att	  hänsyn	  togs	  till	  alla	  produkter.	  På	  grund	  av	  detta	  skapades	  antagandet	  
kring	  de	  representativa	  produkterna.	  Därför	  bör	  en	  ny	  tidsstudie	  ta	  hänsyn	  till	  alla	  
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produkter.	  Antagandet	  om	  att	  ett	  år	  består	  av	  48	  arbetsveckor	  bör	  kontrolleras.	  Vi	  
beräkningen	  av	  maximal	  kapacitet	  antogs	  att	  maskinerna	  gick	  två	  skift	  och	  hade	  
bemanning	  hela	  tiden.	  Här	  togs	  ingen	  hänsyn	  till	  om	  det	  är	  möjligt	  kostnadsmässigt	  samt	  
säkerhet-‐	  och	  miljömässigt,	  vilket	  är	  viktigt.	  	  
	  
Tidigt	  under	  tidsstudien	  blev	  det	  relevant	  att	  låsa	  planeringen	  en	  vecka	  i	  taget.	  Eftersom	  
Momento	  inte	  tror	  att	  de	  kommer	  klara	  leveranstiderna	  om	  planeringen	  låses,	  kan	  en	  
lösning	  vara	  att	  öka	  lagernivåerna.	  Om	  planeringen	  låses	  kommer	  omplanering	  på	  grund	  
av	  order	  från	  prioriterade	  kunder	  inte	  behöva	  utföras.	  Detta	  leder	  till	  att	  kontroll	  över	  
mellanlagren	  och	  då	  kan	  de	  så	  småningom	  minskas.	  Dock	  kan	  lagerkostnaderna	  öka	  en	  
aning	  då	  det	  är	  dyrare	  att	  lagerföra	  färdiga	  produkter.	  Tanken	  är	  att	  det	  ska	  
kompenseras	  upp	  med	  säkrare	  leveranstider.	  	  
	  
Tavlorna	  som	  examensarbetet	  utformat	  är	  lik	  dem	  nuvarande	  tavlorna.	  För	  att	  få	  en	  
helhetsbild	  om	  tavlorna	  verkligen	  fungerar	  för	  Momento	  borde	  tavlorna	  ha	  testats	  i	  en	  
pilotstudie.	  Detta	  upptäcktes	  tidigt	  att	  det	  inte	  skulle	  hinnas	  med	  på	  grund	  av	  
examensarbetets	  tidsram.	  Då	  var	  tanken	  att	  workshopen	  skulle	  vara	  ett	  komplement	  till	  
pilotstudien.	  Dock	  gav	  inte	  workshopen	  det	  engagemang	  som	  förväntats,	  men	  de	  
frågetecken	  som	  fanns	  kring	  informationsflödet	  klargjordes.	  Även	  arbetssättet	  kring	  
tavlorna	  ville	  prövas	  i	  pilotstudien.	  Detta	  medför	  att	  en	  rekommendation	  ges	  till	  
Momento	  att	  pröva	  tavlorna	  med	  tillhörande	  arbetssätt	  för	  en	  avdelning	  innan	  tavlorna	  
sätts	  ut	  i	  hela	  verksamheten.	  	  
	  
Det	  kan	  verka	  lustigt	  att	  arbetssättet	  innehåller	  två	  möten	  i	  veckan,	  då	  arbetet	  gick	  ut	  på	  
daglig	  styrning.	  Per	  Eriksson	  från	  Strängbetong	  menar	  att	  det	  är	  bättre	  att	  skapa	  ett	  
informationsbehov	  än	  att	  det	  blir	  för	  mycket	  information	  som	  anses	  onödig	  och	  
tidskrävande.	  Därför	  är	  det	  bättre	  att	  börja	  med	  ett	  få	  antal	  möten	  och	  lägga	  till	  flera	  om	  
behovet	  uppstår.	  	  
	  
Målet	  är	  att	  ge	  förbättringsförslag	  kring	  den	  dagliga	  styrningen	  vilket	  examensarbetet	  
har	  åstadkommit.	  Om	  Momento	  har	  förtroende	  för	  förslagen	  är	  nästa	  steg	  att	  utföra	  en	  
pilotstudie,	  som	  i	  sin	  tur	  bör	  leda	  till	  implementering	  av	  förslagen	  i	  verksamheten.	  
Under	  examensarbetet	  har	  fler	  förslag	  till	  förbättringar	  påträffats	  som	  kan	  vara	  värda	  
att	  titta	  närmare	  på	  för	  Momentos	  framtida	  utveckling.	  
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7.	  Rekommendationer	  
I	  detta	  kapitel	  redovisas	  rekommendationer	  till	  Momento	  för	  sitt	  fortsätta	  arbete	  inom	  
Lean	  och	  daglig	  styrning.	  	  
	  

• RFID	  bör	  finnas	  på	  varje	  order	  så	  att	  lätt	  kunna	  hitta	  produkter	  man	  söker	  som	  
befinner	  sig	  inom	  produktionen.	  Man	  ska	  lätt	  kunna	  spåra	  orden	  i	  datorn	  för	  att	  
slippa	  leta	  i	  produktionen.	  

	  
• ABC-‐klassificering	  av	  produkter	  kan	  vara	  ett	  smart	  sätt	  att	  få	  en	  noggrannare	  

målbild.	  Klassificeringen	  kan	  utföras	  utefter	  hur	  ofta	  produkterna	  beställs,	  
storlek,	  bearbetningstid,	  orderstorlek	  och	  prisklass.	  	  

	  
• Elektroniska	  tavlor	  i	  form	  av	  datorskärmar	  vore	  en	  långsiktig	  plan	  då	  det	  kräver	  

mindre	  tid	  att	  uppdatera	  tavlorna	  kontinuerligt.	  När	  man	  är	  klar	  med	  en	  order	  
lägger	  man	  in	  arbetet	  i	  datorn	  och	  så	  visas	  det	  på	  en	  gång	  på	  den	  elektroniska	  
tavlan.	  	  	  

	  
• Om	  den	  som	  är	  ansvarig	  för	  att	  fylla	  i	  dagens	  utfall	  för	  respektive	  arbetsgrupp	  

konstaterar	  att	  gruppen	  ligger	  i	  fas,	  sätts	  en	  grön	  flagga	  upp	  vid	  tavlan.	  Alla	  
produktionsgrupper	  ska	  vara	  i	  fas	  för	  att	  en	  grön	  flagga	  ska	  få	  sättas	  upp.	  
Alternativt	  kan	  man	  sätta	  upp	  en	  grön	  eller	  röd	  magnet	  vid	  respektive	  
produktionsgrupp.	  	  

	  
• En	  rekommendation	  för	  bollarna	  i	  röret	  intill	  Leantavlan	  är	  att	  dela	  upp	  i	  

bollarnas	  färg	  så	  det	  får	  olika	  innebörd.	  Uppdelningen	  kan	  innebära	  att	  en	  röd	  
boll	  betyder	  att	  en	  kostnadsbesparing	  har	  uppnåtts	  och	  en	  gul	  boll	  betyder	  att	  ett	  
projekt	  är	  avlutat.	  
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Bilagor	  
I	  detta	  kapitel	  redovisas	  data	  som	  varit	  till	  stor	  hjälp	  under	  examensarbetet.	  

Bilaga 1 – Frågeformulär till Momento AB 
Ringa	  in	  den	  siffra	  som	  bäst	  motsvarar	  sin	  omedelbara	  uppfattning	  kring	  frågan.	  Man	  
ska	  tänka	  snabbt	  och	  markera	  spontant.	  
	  

• Välj	  siffran	  ett	  om	  det	  vänstra	  påståendet	  stämmer	  utmärkt.	  
• Välj	  siffran	  två	  om	  det	  vänstra	  påståendet	  stämmer	  men	  det	  högra	  förekommer	  

sällan.	  
• Välj	  siffran	  tre	  om	  de	  båda	  påståendena	  stämmer.	  
• Välj	  siffran	  fyra	  om	  det	  högra	  påståendet	  stämmer	  bäst	  men	  det	  vänstra	  

förekommer.	  
• Välj	  siffran	  fem	  om	  det	  högra	  påståendet	  stämmer.	  

	  
1. Tydlig	  information.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
Kommentar:_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________	  
	  
2. Arbetsprocesser	  
	  
	  
	  

	  
	   	  
	  
Kommentar:_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________	  
	  
3. Lagarbete	  

	  
	  
	  
	  
	  
Kommentar:_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________	  
	  
	  
	  

	  
Det	  är	  mycket	  tydligt	  vad	  som	  
händer	  och	  var	  det	  sker.	  Alla	  
problem	  upptäcks	  snabbt	  och	  
lätt.	  Stora	  informationstavlor	  
och	  regelbundna	  möten.	  

Det	  saknas	  tavlor	  och	  
möten	  för	  aktuell	  
information.	  Du	  måste	  
fråga	  för	  att	  få	  veta	  vad	  
som	  pågår.	  

Var	  och	  en	  utför	  sitt	  
arbete	  på	  sitt	  eget	  bästa	  
sätt	  och	  så	  bra	  som	  
fastställda	  
omständigheter	  medger.	  

Arbetsrutinen	  är	  enhetlig	  
med	  optimerade	  
möjligheter	  för	  människor	  
och	  maskiner	  att	  nå	  bästa	  
möjliga	  resultat.	  

Alla	  arbetar	  individuellt	  
enligt	  arbetsorder.	  Få	  
arbetsuppgifter	  
förutsätter	  lagarbete.	  

Arbetslagen	  styr	  sin	  egna	  
standardiserade	  processer	  
enligt	  rutiner	  som	  de	  ständigt	  
förbättrar.	  
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4. Mångkunnighet	  

	  
	   	  
	  
	  
Kommentar:_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________	  
	  
5. Förbättringsarbete	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
Kommentar:_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________	  
	  
6. Avvikelser	  

	  
	   	  
	  
	  
Kommentar:_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________	  
	  
7. Reaktioner	  vid	  avvikelser	  

	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
Kommentar:_______________________________________________________________________________________	  
_____________________________________________________________________________________________________	  
	  
8. Analys	  av	  grundorsaker	  

	  
	  
	  
	  
Kommentar:_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________	  
	  
	  
	  

Var	  och	  en	  har	  sin	  egen	  
befattning	  och	  yrkesroll	  
eller	  maskin	  att	  sköta.	  

Alla	  lär	  sig	  många	  
uppgifter,	  blir	  mångsidigt	  
kompetenta	  och	  kan	  flytta	  
runt	  vid	  behov	  till	  andra	  
uppgifter.	  

Det	  finns	  ingen	  struktur	  kring	  
hanteringen	  av	  
förbättringsförslag.	  Det	  finns	  
ingen	  avsedd	  plats/mapp	  där	  
förbättringsförslag	  samlas.	  

Det	  finns	  en	  mall	  där	  
förbättringsförslag	  fylls	  i	  och	  
lämnas	  på	  en	  bestämd	  plats.	  
Förbättringsförslagen	  syns	  i	  
verksamheten.	  

Ett	  fel	  i	  produktionen	  har	  
uppstått	  på	  grund	  av	  
avvikelse.	  Du	  vet	  inte	  hur	  	  
du	  ska	  gå	  tillväga.	  

Ett	  fel	  i	  produktionen	  har	  
uppstått	  på	  grund	  av	  
avvikelse.	  Du	  vet	  hur	  du	  ska	  
hantera	  situationen	  och	  
vem/vilka	  som	  ska	  
informeras.	  

Åtgärder	  vidtas	  när	  problem	  
upptäcks,	  men	  det	  är	  inte	  
ovanligt	  att	  det	  återuppstår.	  

Alla	  är	  engagerade	  i	  
problemlösning.	  
Grundorsaker	  till	  problem	  
söks	  alltid.	  
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Det	  är	  vanligt	  att	  avvikelser	  
uppstår	  i	  olika	  former	  i	  alla	  
delar	  av	  verksamheten.	  

Avvikelser	  uppkommer	  sällan	  
och	  om	  de	  uppstår	  åtgärdas	  
de	  snarast.	  
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9. Målbild	  

	  
	   	  
Kommentar:________________________________________	  
	  
Kommentar:_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________	  
	  
10. Förseningar	  

	  
	  
	   	  
	  
	  
Kommentar:_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________	  
	  

11. Morgonmöte/skiftmöte	  

Har	  ni	  möte	  vid	  informationstavlorna	  på	  morgonen	  och	  vid	  skiftbyte?	  
Ja	   Nej	   	   	   Vet	  inte	  
Kommentar:_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________	  
	  
Om	  ja,	  tycker	  du	  att	  morgonmötet/skiftmötet	  ger	  dig	  den	  information	  du	  behöver	  för	  
ditt	  arbete?	  
Ja	   Nej	   	   	   Vet	  inte	  
Kommentar:_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________	  
	  
12. Tavlor	  

Saknas	  någonting	  på	  Leantavlan	  eller	  produktionstavlorna	  som	  du	  gärna	  skulle	  vilja	  se	  
där?	  
Ja	   Nej	   	   	   Vet	  inte	  
Om	  ja,	  
vad:_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________	  
	  
13. Tider	  

Tycker	  du	  att	  det	  är	  lätt	  att	  lägga	  in	  produktionstiderna	  på	  datorn?	  
Ja	   Nej	   	   	   Vet	  inte	  
Om	  nej,	  
varför:______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________	  
	  
	  

Du	  vet	  inte	  riktigt	  vad	  
produktionsmålet	  utan	  går	  på	  
känsla	  och	  jobbar	  som	  vanligt.	  	  	  

Du	  har	  koll	  på	  vad	  
produktionsmålet	  är	  
och	  kan	  utnyttja	  tiden	  
på	  bästa	  sätt.	  
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Du	  märker	  att	  en	  order	  
kommer	  bli	  sen.	  Du	  vet	  inte	  
vem	  du	  ska	  meddela	  eller	  
hur	  du	  ska	  agera.	  

Du	  märker	  att	  en	  order	  
kommer	  bli	  sen	  och	  du	  
vet	  vilka	  avdelningar	  
som	  måste	  ta	  del	  av	  
informationen.	  
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Bilaga 2 – Intervju med Torbjörn Eriksson 
	  
1. Hur	  stor	  vikt	  ligger	  det	  i	  den	  dagliga	  styrningen	  för	  att	  företagets	  arbete	  kring	  
Lean	  ska	  bli	  bra?	  

Jag	  tycker	  det	  är	  väldigt	  bra	  med	  daglig	  styrning	  men	  även	  jätteviktigt.	  Relevant	  är	  också	  
att	  personalen	  ser	  att	  det	  är	  viktigt.	  	  
	  
2. Hur	  skulle	  du	  definiera	  målstyrd	  produktion?	  
Jag	  tycker	  att	  det	  innebär	  realistiska	  mål,	  inte	  mål	  som	  ledningen	  vill	  uppnå.	  Tycker	  man	  
ska	  ha	  en	  morot	  som	  personalen	  vill	  sträva	  mot	  för	  att	  nå	  produktionsmålen.	  Man	  vill	  
skapa	  en	  positiv	  spiral	  som	  leder	  uppåt.	  Det	  handlar	  mycket	  om	  psykologi.	  
	  
3. Vilka	  målenheter	  tycker	  du	  är	  bra	  att	  styra	  mot?	  Exempelvis	  tid	  och	  antal.	  
Jag	  tror	  att	  enheten	  maskintid	  kan	  vara	  lämpligt	  i	  detta	  fall	  då	  det	  inte	  beror	  på	  
produkternas	  form	  och	  storlek.	  Jag	  kan	  tänka	  mig	  att	  det	  handlar	  om	  ungefär	  70-‐75	  %	  av	  
arbetstiden	  som	  maskinerna	  tillverkar	  produkter.	  Om	  det	  inte	  räcker	  för	  att	  nå	  
leveranstiderna	  så	  utnyttjas	  maskinerna	  för	  lite.	  Man	  ska	  försöka	  tänka	  på	  inre	  och	  yttre	  
ställtid	  och	  ha	  statistik	  på	  hur	  ofta	  maskinerna	  går	  sönder.	  Personalen	  ska	  känna	  sig	  
stolt	  och	  få	  ett	  gott	  samvete	  när	  man	  uppnår	  målen.	  	  
	  
4. Vilka	  nyckeltal	  tycker	  du	  är	  bra	  att	  ha	  med	  på	  en	  produktionstavla?	  	  
Maskintid,	  antal	  ordar	  osv,	  alltså	  sådant	  som	  behövs	  för	  att	  veta	  hur	  man	  ligger	  till.	  Man	  
ska	  försöka	  skapa	  en	  ”vi”-‐känsla	  så	  man	  förstår	  helheten.	  	  
	  
5. Tror	  du	  att	  det	  är	  bra	  att	  styra	  produktionen	  utifrån	  ett	  normalläge?	  I	  så	  fall,	  
hur	  kan	  man	  ta	  reda	  på	  normalläget	  hos	  ett	  företag?	  

Jag	  ser	  normalläget	  som	  vilka	  metoder	  och	  vilka	  verktyg	  vi	  använder	  till	  varje	  maskin.	  
Hittar	  man	  en	  bättre	  metod	  ska	  man	  försöka	  implementera	  det	  på	  bästa	  sätt.	  Jag	  tycker	  
det	  vore	  spännande	  att	  se	  genomsnittlig	  maskintid/maskingrupp	  för	  att	  jämföra	  
maskiner	  av	  samma	  slag	  för	  att	  se	  likheter	  och	  skillnader.	  Ett	  standardiserat	  arbetssätt	  
är	  min	  likhet	  med	  ett	  normalläge.	  	  
	  
6. Vilka	  hjälpmedel	  tycker	  du	  är	  bra	  att	  ha	  med	  i	  en	  produktion?	  Exempelvis	  
Andon.	  

Det	  bästa	  hjälpmedlen	  jag	  kan	  tänka	  mig	  vilja	  ha	  är	  en	  klocka,	  en	  miniräknare	  och	  ett	  
skjutmått.	  Jag	  ser	  Andon	  som	  administrativ	  planering.	  Det	  är	  givetvis	  bra	  om	  flera	  
maskiner	  av	  samma	  slag	  kan	  göra	  flera	  operationer	  för	  då	  kan	  man	  väga	  flexibilitet	  och	  
effektivitet	  mot	  varandra.	  Det	  är	  bra	  att	  ha	  en	  servicemontör	  som	  kan	  rycka	  ut	  vid	  behov	  
och	  där	  statistik	  på	  underhållet	  bör	  dokumenteras	  samt	  analyseras	  så	  ett	  långsiktigt	  
arbete	  kan	  börja	  skapas.	  	  
	  
7. Har	  du	  några	  tips	  på	  hur	  ett	  arbetssätt	  kan	  vara	  kring	  den	  dagliga	  styrningen?	  
Exempelvis	  möten,	  avstämningar	  och	  informationsflöden.	  

Jag	  tror	  på	  medvetna	  och	  stolta	  operatörer	  och	  det	  leder	  till	  möten,	  avstämningar,	  
allmän	  information	  och	  utbildningar.	  Tycker	  det	  är	  mycket	  viktigt	  att	  operatörerna	  
förstår	  varför	  man	  håller	  på	  med	  daglig	  styrning.	  	  	  
	  
8. Hur	  tycker	  du	  man	  ska	  hantera	  en	  avvikelse	  i	  produktionen?	  Exempelvis	  
maskinhaveri,	  sena	  leveranser	  och	  sjukdom?	  
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Först	  och	  främst	  ska	  alla	  avvikelser	  dokumenteras	  och	  statistik	  ska	  sparas	  så	  man	  
långsiktigt	  kan	  blir	  bättre	  till	  exempel	  genom	  5	  varför	  eller	  fiskbensdiagram.	  Det	  
kommer	  vara	  en	  övergångsperiod	  när	  man	  förbättrar	  sin	  verksamhet	  och	  det	  krävs	  ofta	  
mer	  resurser	  såsom	  personal	  för	  att	  hitta	  lösningar	  och	  åtgärder.	  Avvikelser	  som	  är	  
värda	  att	  dokumenteras	  och	  uppmärksammas	  tycker	  jag	  är	  sena	  leveranser,	  inte	  nå	  
målet	  per	  vecka	  eller	  sjukdom	  hos	  personalen.	  	  
	  
9. Har	  du	  några	  tips	  på	  vad	  man	  ska	  ha	  med	  i	  en	  Workshop?	  
Fråga	  arbetarna	  vad	  dem	  tycker	  om	  dagens	  tavlor	  och	  fråga	  vad	  dem	  vill	  ha	  med	  på	  dem	  
nya	  tavlorna.	  Kan	  vara	  smart	  att	  börja	  med	  sakfråga	  vad	  dem	  har	  för	  idéer	  först	  och	  sen	  
gå	  vidare	  med	  era	  idéer	  och	  tankar.	  	  	  
	  
10. Hur	  räknar	  man	  ut	  kapacitetsutnyttjandet?	  
Det	  finns	  formler	  för	  det	  som	  ni	  kan	  kolla	  upp	  från	  äldre	  kurser	  ni	  haft.	  	  	  
	  
11. Har	  du	  några	  tips	  på	  vetenskapliga	  artiklar	  om	  Lean	  eller	  visuell	  produktion?	  
Har	  tyvärr	  inga	  direkta	  tips	  på	  vetenskapliga	  artiklar.	  	  
	  

Bilaga 3 – Intervju med Johanna Strömgren 
	  
1.	  Hur	  stor	  vikt	  ligger	  det	  i	  den	  dagliga	  styrningen	  för	  att	  företagets	  arbete	  kring	  
Lean	  ska	  bli	  bra?	  
Daglig	  styrning	  är	  bara	  ett	  verktyg,	  men	  rätt	  använt	  så	  kan	  det	  ge	  fantastiska	  resultat	  att	  
använda	  det	  i	  verksamheten.	  Det	  är	  faktiskt	  det	  enda	  verktyg	  som	  vi	  brukar	  
rekommendera	  till	  organisationer	  som	  vill	  förbättra	  sig.	  Annars	  brukar	  vi	  vara	  
noggranna	  med	  att	  säga	  att	  inga	  verktyg	  ska	  tas	  i	  bruk	  innan	  man	  har	  ett	  problem	  som	  
man	  tror	  kan	  avhjälpas	  genom	  att	  använda	  ett	  visst	  verktyg.	  Dock	  ger	  just	  daglig	  
styrning	  så	  mycket	  mer,	  visuell	  planering,	  bättre	  kommunikation,	  tydlighet,	  förankring,	  
beslutsunderlag	  och	  för	  att	  få	  struktur	  på	  förbättringsarbetet.	  
Man	  kan	  få	  kontroll	  av	  gårdagens	  nyckeltal,	  till	  exempel:	  

• Gröna	  korset	  (säkerhet)	  
• Kvaliteten	  
• Leverans	  
• Bemanning	  
• Planering	  
• Avvikelser	  
• Positiva	  händelser/förbättringar	  
• Se	  till	  att	  problemen	  från	  igår	  är	  lösta	  eller	  håller	  på	  att	  lösas	  
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Daglig	  styrning	  är	  en	  del	  vår	  strävan	  att	  uppnå	  en	  lärande	  organisation:	  
	  

	  
	  

	  
2.	  Hur	  skulle	  du	  definiera	  målstyrd	  produktion?	  
Jag	  har	  ingen	  exakt	  definition,	  det	  får	  ni	  kolla	  i	  litteraturen.	  En	  egen	  tolkning	  är	  att	  
verksamheten	  styr	  utifrån	  en	  vision	  som	  sedan	  är	  kopplad	  till	  verksamhetsmål	  och	  
dessa	  bör	  vara	  nedbrutna	  till	  respektive	  avdelningsnivå.	  Övergripande	  bör	  det	  finnas	  
gemensamma	  värderingar/principer	  (till	  exempel	  rätt	  från	  mig)	  som	  sedan	  står	  bakom	  
uppsatta	  mål.	  
Tankesättet	  bör	  vara	  metodstyrning	  mer	  än	  resultatstyrning,	  det	  vill	  säga	  fokus	  är:	  

• Rätt	  resultat	  kommer	  om	  vi	  arbetar	  med	  rätt	  metoder	  
• Resultatet	  är	  en	  konsekvens	  av	  valda	  metoder	  och	  hur	  de	  används	  
• Resultat	  följs	  upp	  kontinuerligt	  för	  att	  se	  att	  valda	  metoder	  ger	  önskat	  resultat	  
• Fokus	  på	  att	  arbeta	  med	  detaljerna	  
• Ledaren	  frågar	  efter	  ett	  arbetssätt	  

	  
3.	  Vilka	  målenheter	  tycker	  du	  är	  bra	  att	  styra	  mot?	  Exempelvis	  tid	  och	  antal.	  
Grupperna	  bör	  styra	  mot	  mål	  som	  de	  kan	  relatera	  till	  och	  som	  innebär	  något	  för	  dem.	  
Mål	  som	  är	  satta	  på	  hög	  nivå	  bör	  brytas	  ner	  så	  att	  de	  kan	  förstås	  och	  uppnås	  av	  
respektive	  grupp/avdelning.	  Det	  är	  viktigt	  att	  inte	  ha	  för	  många	  mål	  utan	  att	  ledningen	  
väljer	  ut	  ett	  visst	  antal	  mål	  som	  är	  överenskomna	  och	  tydliga	  för	  varje	  grupp.	  Det	  vill	  
säga	  att	  uppnå	  95	  eller	  99	  %	  leveranssäkerhet	  mot	  kund	  säger	  inte	  en	  enskild	  grupp	  
eller	  avdelning	  någonting	  om	  de	  inte	  vet	  vad	  som	  förväntas	  levereras	  av	  dem	  under	  till	  
exempel	  en	  viss	  dag/vecka/månad.	  
	  
4.	  Vilka	  parametrar	  tycker	  du	  är	  bra	  att	  ha	  med	  på	  en	  visuell	  tavla	  (KIP-‐tavla)?	  	  
Vanligt	  är	  ju	  säkerhet,	  kvalitet,	  leveranssäkerhet	  och	  något	  ekonomital	  (produktivitet	  
eller	  liknande).	  Gäller	  samma	  här	  att	  det	  viktigaste	  är	  att	  de	  inte	  är	  för	  många	  samt	  att	  
de	  måste	  vara	  förståeliga	  och	  överenskomna.	  
	  
5.	  Tror	  du	  att	  det	  är	  bra	  att	  styra	  produktionen	  utifrån	  ett	  normalläge?	  I	  så	  fall,	  
hur	  kan	  man	  ta	  reda	  på	  normalläget	  hos	  ett	  företag?	  
Det	  gäller	  att	  hitta	  ett	  normalläge	  (standard)	  för	  varje	  process.	  En	  grupp/avdelning	  
kommer	  överens	  om	  ett	  normalläge	  som	  de	  kan	  mätas	  mot.	  Först	  då	  vet	  de	  ju	  om	  de	  
avviker	  från	  normalläget	  och	  behöver	  förbättra	  sig	  eller	  om	  de	  skulle	  vara	  bättre	  än	  
normalläget	  och	  därmed	  behöver	  höja	  det.	  Ett	  överenskommet	  normalläge	  är	  av	  största	  

(Plan,	  2013)	  
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vikt	  då	  det	  är	  enda	  möjligheten	  att	  kunna	  förbättra	  sig.	  Sedan	  vet	  jag	  inte	  vad	  ni	  menar	  
med	  att	  styra	  produktionen	  utifrån	  det.	  Ett	  normalläge	  är	  en	  förutsättning	  för	  att	  uppnå	  
stabila	  processer	  och	  sedan	  finns	  det	  olika	  sätt	  att	  styra	  verksamheten	  på.	  
	  
6.	  Vilka	  hjälpmedel	  tycker	  du	  är	  bra	  att	  ha	  med	  i	  en	  produktion?	  Exempelvis	  
Andon.	  
Det	  finns	  en	  stor	  verktygslåda	  och	  det	  går	  inte	  att	  rekommendera	  vad	  en	  verksamhet	  ska	  
använda	  för	  verktyg	  förrän	  man	  förstår	  deras	  processer	  och	  dess	  problematik.	  När	  det	  
gäller	  tänket	  kring	  Andon,	  så	  handlar	  det	  mer	  om	  tankesättet:	  att	  få	  alla	  att	  ropa	  på	  hjälp	  
om	  de	  kör	  fast	  oavsett	  vad	  de	  jobbar	  med.	  Det	  vill	  säga	  det	  behöver	  inte	  betyda	  att	  det	  
behövs	  en	  specifik	  person	  i	  produktion	  att	  ropa	  efter.	  Ett	  företag	  har	  till	  exempel	  tagit	  
bort	  deras	  Andonfunktion,	  de	  har	  ju	  lagt	  fokus	  på	  att	  teamleaders	  ska	  förstå	  processerna	  
så	  pass	  mycket	  att	  de	  ska	  kunna	  rycka	  in	  och	  hjälpa	  till	  att	  lösa	  problem	  vid	  behov.	  	  	  	  
	  
7.	  Har	  du	  några	  tips	  på	  hur	  ett	  arbetssätt	  kan	  vara	  kring	  den	  dagliga	  styrningen?	  
Exempelvis	  möten,	  avstämningar	  och	  informationsflöden.	  
Har	  ni	  gjort	  något	  studiebesök?	  Om	  inte	  så	  rekommenderar	  jag	  er	  att	  ni	  är	  med	  på	  ett	  
dagligt	  styrningsmöte	  på	  något	  företag	  för	  att	  förstå	  innebörden.	  Inom	  vissa	  
verksamheter	  är	  det	  inte	  relevant	  att	  ha	  daglig	  styrning,	  det	  kan	  vara	  pulsmöten	  varje	  
vecka	  eller	  varannan	  vecka	  beroende	  på	  vad	  det	  är	  för	  process.	  De	  som	  har	  daglig	  
styrning	  har	  ju	  det	  för	  att	  de	  har	  snabba	  processer	  och	  behöver	  ha	  koll	  på	  läget	  
kontinuerligt.	  Dock	  är	  det	  ofta	  att	  se	  i	  backspegeln,	  de	  som	  kommit	  riktigt	  långt	  har	  ju	  
kortare	  avstämningar	  flera	  gånger	  om	  dagen	  istället	  där	  avvikelser	  noteras,	  rapporteras	  
och	  eskaleras	  vid	  behov.	  Jag	  har	  sett	  goda	  exempel	  på	  daglig	  styrning	  på	  flera	  företag,	  
bäst	  är	  de	  som	  eskaleras	  på	  flera	  nivåer	  inom	  någon	  timme	  på	  förmiddagen.	  Det	  har	  
gjort	  att	  cheferna	  på	  högre	  nivå	  har	  koll	  på	  verksamheten	  till	  exempel	  redan	  kl.	  9	  på	  
morgonen	  och	  vet	  vad	  som	  är	  kritiskt	  och	  behöver	  lösas.	  Jag	  har	  hört	  personer	  (till	  
exempel	  fabrikschefer,	  produktionschefer)	  säga	  sig	  spara	  flera	  timmar	  nu	  när	  de	  slipper	  
brandkårsutryckningar,	  telefonavstämningar,	  jaga	  personer	  med	  mera.	  
	  
Daglig	  styrning:	  
• en	  bra	  mötesstruktur	  i	  eller	  nära	  verkligheten	  
• ger	  beslutsmandat	  
• disciplinerade	  möten	  
• skapar	  långsiktiga	  åtgärder	  av	  små	  återkommande	  störningar	  
• OBS!	  lös	  inte	  alla	  problem	  i	  mötet	  

	  
8.	  Hur	  tycker	  du	  man	  ska	  hantera	  en	  avvikelse	  i	  produktionen?	  Exempelvis	  
maskinhaveri,	  sena	  leveranser	  och	  sjukdom?	  
Alla	  avvikelser	  från	  ett	  normalläge	  bör	  rapporteras	  eftersom	  dessa	  är	  underlag	  till	  
förbättringsarbetet.	  Återkommande	  avvikelser	  bör	  fångas	  upp	  och	  åtgärdas.	  Sedan	  finns	  
det	  många	  sätt	  att	  rapportera	  avvikelser	  på,	  vissa	  gör	  det	  bara	  på	  en	  lapp,	  på	  tavlan	  eller	  
i	  en	  databas.	  
	  
9.	  Har	  du	  några	  tips	  på	  vad	  man	  ska	  ha	  med	  i	  en	  workshop?	  
Det	  beror	  på	  vad	  ni	  ska	  ha	  en	  workshop	  kring,	  Daglig	  styrning?	  Jag	  brukar	  använda	  
workshop	  till	  att	  samla	  en	  tvärfunktionell	  grupp	  till	  att	  kartlägga	  ett	  problem	  
(nulägesanalys)	  till	  exempel	  genom	  brainstorming,	  sedan	  göra	  en	  rotorsaksanalys	  (till	  
exempel	  genom	  fiskben	  eller	  5	  varför)	  för	  att	  hitta	  rätt	  orsak	  till	  problemet	  innan	  man	  
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går	  på	  lösningen.	  Är	  det	  ett	  komplext	  problem	  kan	  man	  behöva	  göra	  en	  A3a	  utifrån	  
PDCA-‐metodiken.	  Största	  misstaget	  de	  flesta	  gör	  på	  workshopar	  är	  att	  gå	  direkt	  på	  
lösningar.	  
	  
10.	  Hur	  räknar	  man	  ut	  kapacitetsutnyttjandet?	  
Det	  får	  ni	  fråga	  en	  ekonom	  om	  på	  respektive	  verksamhet	  eftersom	  de	  räknar	  olika	  på	  
olika	  verksamheter	  för	  bemanning,	  arbetstid,	  raster	  med	  mera.	  Menar	  ni	  
utnyttjandegraden	  i	  en	  process	  eller	  för	  en	  maskin	  används	  OEE-‐tal	  men	  då	  är	  det	  viktigt	  
att	  veta	  att	  det	  talet	  inte	  kan	  jämföras	  mellan	  olika	  verksamheter/avdelningar.	  Det	  är	  
bara	  ett	  sätt	  för	  att	  kolla	  om	  ens	  egen	  maskin/avdelnings	  OEE-‐kurva	  blir	  bättre	  eller	  
sämre.	  
	  
11.	  Har	  du	  några	  tips	  på	  vetenskapliga	  artiklar	  om	  Lean	  eller	  visuell	  produktion?	  
Det	  finns	  hur	  mycket	  som	  helst	  att	  läsa	  om	  Lean	  som	  verksamhetsstrategi	  men	  har	  ingen	  
artikel	  på	  rak	  arm	  (sök	  på	  DIVA).	  Jag	  har	  aldrig	  läst	  något	  vetenskapligt	  som	  enbart	  
handlar	  om	  visuell	  produktion,	  det	  är	  ju	  mer	  en	  metod.	  
	  
Boktips:	  
Petersson	  et	  al.,	  Lean	  gör	  avvikelser	  till	  framgång,	  2009	  
Jeffrey	  Liker,	  The	  Toyota	  Way,	  Liber,	  2009	  
John	  Bicheno,	  Ny	  verktygslåda	  för	  Lean,	  Revere	  AB	  
M.	  Rother	  &	  J.	  Shook	  (2001),	  Lära	  sig	  se,	  	  
M.	  Rother	  &	  J.	  Shook	  (2005),	  Träna	  sig	  se.	  	  	  

Bilaga 4 – Studiebesök hos Volvo CE  
	  
1.	  Får	  vi	  fotografera?	  Som	  minne	  för	  oss	  själva?	  
Nej,	  men	  vi	  kan	  skicka	  foton	  till	  er	  efter	  besöket.	  

2.	  Hur	  arbetar	  ni	  med	  daglig	  styrning	  på	  er	  avdelning,	  visuell	  styrning?	  
Vi	  har	  eskaleringsmöten	  varje	  morgon	  som	  börjar	  i	  arbetsgrupperna	  kl.	  7.00.	  Mötena	  
hålls	  vid	  respektive	  grupps	  produktionstavla.	  Då	  går	  de	  igenom	  vad	  som	  hänt	  dagen	  
innan	  och	  hur	  de	  ligger	  till	  inför	  idag.	  Uppfylldes	  målen	  med	  avseende	  på	  kvalitet,	  
säkerhet,	  miljö	  och	  leverans	  noteras	  det	  i	  bilden	  som	  har	  formen	  av	  ett	  kors	  på	  tavlorna.	  
Grönt	  betyder	  att	  målet	  är	  uppfyllt	  och	  rött	  att	  det	  inte	  är	  uppfyllt.	  Mycket	  av	  fabriken	  är	  
visuellt	  för	  att	  det	  är	  lätt	  att	  förstå	  och	  meddelanden	  behöver	  inte	  skrivas	  på	  flera	  språk.	  
Säkerhetsföreskrifter	  är	  placerade	  på	  golvet	  för	  att	  öka	  uppmärksanheten.	  En	  symbol	  på	  
en	  skylt	  eller	  tavla	  i	  ögononhöjd	  eller	  högre	  lär	  sig	  ögat	  och	  hjärnan	  att	  inte	  
uppmärksamma.	  Dock	  reagerar	  man	  alltid	  på	  ett	  ställe	  där	  man	  ska	  sätta	  fötterna.	  Var	  
allting	  har	  in	  plats	  är	  också	  visualiserat.	  Lagernivåerna	  är	  visualiserade	  med	  hjälp	  av	  
flaggor	  som	  visar	  när	  någonting	  behöver	  fyllas	  på.	  5S	  är	  viktigt	  och	  det	  arbetar	  vi	  
ständigt	  med.	  Andonlampor	  finns	  i	  produktionen	  för	  att	  uppmärksamma	  saker	  som	  inte	  
står	  rätt	  till.	  
	  
3.	  Har	  ni	  morgonmöten/möten	  vid	  skiftbyte?	  
Ja,	  möten	  sker	  vid	  varje	  skiftbyte.	  På	  morgonen	  kallas	  det	  eskaleringsmöten	  som	  tidigare	  
nämnts.	  Det	  betyder	  att	  kl.	  7.00	  är	  det	  möte	  med	  arbetsgruppen.	  De	  går	  igenom	  vad	  som	  
hänt	  och	  hur	  dagen	  ser	  ut.	  Bland	  annat	  dagens	  goda	  nyheter,	  produktionsmål,	  kvalitet,	  
säkerhet,	  leverans	  och	  miljö.	  Kl.	  8.00	  är	  det	  möte	  som	  skiftledaren	  håller	  i	  och	  går	  
igenom	  vad	  de	  olika	  grupperna	  jobbar	  med.	  Även	  vad	  som	  hänt	  på	  det	  tidigare	  skiftet	  
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gås	  igenom.	  Vi	  tittade	  på	  hur	  det	  ser	  ut	  i	  transmissionsbearbetningen	  och	  där	  är	  den	  
uppdelad	  i	  två	  celler	  för	  att	  det	  blir	  så	  stort	  annars.	  Vad	  är	  allas	  plan	  för	  dagen	  och	  vad	  
ska	  de	  börja	  med	  annars	  är	  det	  samma	  sak	  som	  innan,	  målen	  kvalitet,	  säkerhet	  och	  
leverans.	  När	  de	  mötena	  är	  avslutade	  går	  man	  vidare	  till	  informationscentrum,	  där	  har	  
axelbearbetningen	  respektive	  transmissionsbearbetningen	  var	  sina	  möten	  med	  olika	  
avdelningar	  för	  var	  och	  en	  det	  avslutas	  med	  ett	  möte	  för	  hela	  fabriken	  som	  fabrikschefen	  
håller	  i.	  Så	  klockan	  9.00	  varje	  morgon	  vet	  fabrikschefen	  hur	  fabriken	  mår	  idag	  och	  vad	  
som	  kommer	  hända	  under	  dagen.	  Mötenas	  syfte	  är	  inte	  bara	  att	  rapportera	  uppåt	  utan	  
fabrikschefen	  kan	  även	  rapportera	  saker	  som	  ska	  tas	  med	  till	  grupperna.	  
	  
3.	  Hur	  ser	  arbetssättet	  kring	  det	  ut?	  
Samma	  som	  ovan.	  Tanken	  är	  att	  informationen	  ska	  eskaleras	  uppåt	  i	  fabriken	  så	  att	  
chefen	  får	  den	  information	  som	  är	  nödvändig	  för	  dagen	  kl.	  9.00.	  Det	  gäller	  alltså	  att	  sålla	  
informationen	  på	  vägen	  så	  att	  bara	  det	  som	  relevant	  för	  respektive	  möte	  går	  vidare.	  Där	  
tar	  de	  även	  upp	  om	  de	  ska	  arbeta	  på	  en	  eventuell	  övertid	  och	  om	  det	  behövs	  vissa	  
stödfunktioner	  för	  det.	  Till	  exempel	  om	  de	  som	  ska	  arbeta	  övertid	  behöver	  hjälp	  av	  
logistik,	  mätrum	  etc.	  
	  
4.	  Vem/vilka	  ansvarar	  för	  att	  tavlorna	  uppdateras?	  
Level	  1:	  Gruppledaren.	  Level	  2:	  Lagledaren/skiftledaren.	  Level	  3:	  Chefen	  för	  
transmission	  respektive	  axel.	  Level	  4:	  Fabrikschefen.	  	  
	  
5.	  Hur	  var	  det	  att	  implementera	  dagliga	  styrningen?	  Vad	  mötte	  ni	  för	  hinder?	  
En	  del	  skepsis	  möttes	  vi	  av	  men	  över	  lag	  var	  det	  positivt.	  Det	  gäller	  att	  vara	  noggrann	  
med	  att	  förklara	  vad	  som	  ska	  hända	  och	  vad	  det	  kommer	  leda	  till.	  Det	  är	  viktigt	  att	  alla	  
har	  förståelse	  och	  att	  allting	  börjar	  med	  ledningen.	  Om	  inte	  ledningen	  tillämpar	  samma	  
sak	  som	  de	  lär	  ut	  kommer	  det	  inte	  att	  fungera.	  
	  
6.	  Ni	  har	  ett	  uppbyggt	  rum	  med	  tavlor,	  sitter	  några	  och	  arbetar	  där	  eller	  har	  ni	  
bara	  möten	  där?	  
Det	  kallas	  informationscentrum.	  Där	  hålls	  produktionsmöten	  och	  medarbetarna	  kan	  gå	  
och	  titta	  och	  läsa	  när	  de	  vill.	  Information	  om	  ledningen	  på	  fabriken	  och	  Volvo	  i	  stort	  
hittas	  där.	  Det	  är	  i	  anslutning	  till	  fikarum	  och	  kaffemaskin	  så	  att	  de	  är	  lättåtkomliga	  för	  
alla.	  Axelbearbetningen	  och	  transmissionsbearbetningen	  har	  varsin	  produktionsavla	  
uppsatt	  där	  och	  där	  håller	  de	  sina	  möten.	  Tavlan	  i	  mitten	  gäller	  för	  hela	  fabriken	  och	  det	  
är	  där	  som	  det	  högsta	  eskaleringsmötet	  med	  fabrikschefen	  och	  resten	  av	  ledningen	  hålls.	  
	  
7.	  I	  så	  fall	  hur	  många	  tavlor	  använder	  ni	  er	  av?	  
En	  i	  varje	  arbetsgrupp,	  sedan	  en	  för	  varje	  avdelning,	  sedan	  en	  för	  axel	  respektive	  
transmission	  och	  sist	  en	  för	  hela	  fabriken.	  Sedan	  finns	  det	  många	  med	  annan	  viktig	  
information	  för	  företaget	  men	  det	  är	  dessa	  som	  kopplas	  samman	  med	  mötena	  och	  
används	  i	  den	  dagliga	  styrningen.	  
	  
8.	  Vad	  finns	  på	  era	  tavlor/vilka	  parametrar	  är	  de	  viktiga	  på	  era	  tavlor?	  
Goda	  nyheter,	  problem/avvikelse.	  Målstyrning,	  hur	  produktionen	  ligger	  till.	  Säkerhet,	  
kvalitet,	  leverans	  och	  miljö.	  Eventuell	  övertid	  och	  om	  de	  då	  behöver	  stöd	  från	  någon	  
annan	  avdelning.	  Det	  viktiga	  är	  att	  ha	  en	  struktur	  som	  ger	  en	  standard	  för	  alla	  tavlor	  
men	  som	  även	  ger	  utrymme	  så	  att	  varje	  avdelning	  kan	  utforma	  sin	  tavla	  efter	  vilka	  
behov	  de	  har	  just	  där.	  Ta	  reda	  på	  vad	  operatörerna	  vill	  veta,	  till	  exempel	  så	  kanske	  inte	  
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ekonomin	  intresserar	  dem	  så	  mycket	  och	  de	  behöver	  inte	  veta	  hur	  det	  ser	  ut	  för	  att	  
producera.	  
	  
9.	  Hur	  hanterar	  ni	  avvikelser,	  har	  ni	  uppsatta	  rutiner	  för	  avvikelsehantering?	  
Ja,	  det	  skrivs	  upp	  på	  tavlan	  och	  tas	  upp	  med	  lagledare.	  Är	  det	  ett	  relativt	  lätt	  problem	  
löser	  operatörerna	  det	  själva.	  Vi	  vill	  att	  de	  är	  duktiga	  och	  självgående.	  Är	  det	  större	  
problem	  som	  leder	  till	  släp	  så	  ska	  det	  tas	  upp	  i	  eskaleringsprocessen	  så	  att	  det	  kommer	  
upp	  till	  högsta	  chefen.	  Sker	  det	  någon	  annan	  tid	  på	  dygnet	  och	  man	  måste	  komma	  i	  
kontakt	  med	  andra	  så	  används	  telefon.	  Oftast	  är	  det	  skiftledaren	  tillsammans	  med	  
operatören	  och	  beslutar	  om	  lösningen.	  Även	  på	  kvällstid	  finns	  en	  person	  med	  
beslutsfattning	  på	  plats	  som	  operatören	  har	  möjlighet	  att	  kontakta	  vid	  behov	  av	  hjälp	  
med	  att	  lösa	  problem.	  
	  
10.	  Hur	  informerar	  ni	  andra	  avdelningar	  om	  avvikelser,	  stationen	  före,	  efter,	  
kundtjänst,	  andra	  på	  samma	  avdelning?	  
Genom	  eskaleringsmötena	  på	  morgonen	  men	  händer	  det	  någonting	  under	  dagen	  som	  
måste	  upp	  så	  är	  det	  telefon	  som	  gäller.	  
	  
11.	  Hur	  har	  ni	  kommit	  fram	  till	  det	  målet	  ni	  har?	  	  
Produktionen	  är	  taktad	  utefter	  kundbehovet.	  Till	  exempel	  om	  vi	  har	  en	  leveranstid	  på	  en	  
axel	  på	  21	  dagar	  så	  ska	  de	  ha	  börjat	  tillverka	  just	  den	  axeln	  21	  dagar	  tidigare.	  Går	  
ordertillgången	  tillfälligt	  ner	  ändrar	  vi	  inte	  takten	  utan	  producerar	  mot	  lager	  eller	  gör	  
annat	  viktigt	  så	  som	  underhåll	  och	  städning.	  	  
	  
12.	  Vad	  har	  ni	  för	  enhet?	  Dag,	  vecka,	  tid,	  produkter,	  maskintid?	  
Fabriken	  har	  leveranssäkerhet	  som	  målenhet.	  Det	  är	  i	  slutändan	  det	  som	  gäller	  
någonting,	  att	  vi	  kan	  leverera	  till	  kunden.	  Det	  bryts	  sedan	  ner	  till	  kvantifierade	  mål	  till	  
de	  olika	  avdelningarna.	  Så	  på	  operatörsnivå	  är	  det	  stycken	  klara	  artiklar.	  De	  använder	  
sig	  också	  av	  ett	  tal	  som	  kallas	  OEE,	  för	  att	  håll	  koll	  på	  att	  de	  utnyttjar	  maskinkapaciteten.	  	  
	  
13.	  Har	  ni	  statistik	  på	  hur	  målen	  uppfylls/hur	  det	  går	  varje	  dag?	  
Ja,	  avvikelser	  dokumenteras	  alltid	  så	  när	  det	  inte	  finns	  någonting	  dokumenterat	  är	  
målen	  uppfyllda.	  Hur	  leveranser	  och	  liknande	  ser	  ut	  finns	  dokumenterat	  när	  det	  går	  
iväg.	  Så	  där	  syns	  direkt	  om	  de	  inte	  uppfyller	  målen.	  
	  
14.	  Hur	  jobbar	  ni	  med	  att	  motivera	  personalen,	  (bollar	  i	  rör)	  
Skattkistan	  kallas	  vårt	  förbättringsprogram.	  Det	  är	  bollar	  som	  läggs	  i	  rör.	  De	  olika	  färger	  
beroende	  på	  hur	  stor	  kostnadsförbättringen	  är.	  För	  att	  se	  att	  även	  de	  små	  sakerna	  kan	  
göra	  nytta	  är	  det	  viktigt	  att	  de	  också	  uppmärksammas.	  Varje	  vecka	  stänger	  vi	  ner	  
fabriken	  i	  en	  timme	  för	  att	  medarbetarna	  ska	  ha	  tid	  att	  ägna	  sig	  åt	  förbättringsarbete.	  
	  
15.	  Har	  ni	  ett	  uppsatt	  normalläge	  ni	  arbetar	  efter	  vad	  gäller	  standardisering,	  
produktionstider	  och	  har	  ni	  tid	  avsett	  för	  oväntade	  händelser?	  
När	  takten	  följs	  är	  det	  ett	  visst	  antal	  som	  ska	  produceras	  och	  det	  kan	  sägas	  vara	  
normalläget.	  Det	  är	  det	  optimala	  just	  nu,	  personalen	  är	  inte	  stressad,	  kvaliteten	  är	  bra	  
och	  de	  levererar	  exakt	  så	  mycket	  de	  ska.	  	  	  

Bilaga 5 – Studiebesök hos Strängbetong 
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1.	  Får	  vi	  fotografera?	  Som	  minne	  för	  oss	  själva?	  
Ja,	  det	  får	  ni.	  Vi	  har	  inga	  hemligheter	  och	  vi	  har	  tagit	  mycket	  hjälp	  från	  andra	  företag.	  

2.	  Hur	  arbetar	  ni	  med	  daglig	  och	  visuell	  styrning	  på	  er	  avdelning?	  

Tavlorna	  styr	  innehållet	  på	  mötet	  då	  de	  hjälper	  till	  med	  till	  exempel	  dagordningen	  för	  
mötet.	  Vi	  vill	  att	  allt	  ska	  vara	  väldigt	  tydligt.	  Alla	  informationspapper	  så	  som	  säkerhet,	  
kvalitet,	  leverans,	  var	  sak	  på	  sin	  plats	  och	  omsättning	  ska	  man	  snabbt	  kunna	  läsa	  av	  och	  
förstå.	  Vi	  vill	  inte	  bara	  se	  en	  massa	  siffror.	  	  
	  
3.	  Har	  ni	  morgonmöten	  och/eller	  möten	  vid	  skiftbyte?	  	  
Vi	  har	  möte	  varje	  morgon	  och	  vid	  varje	  skift.	  Vi	  går	  igenom	  vad	  som	  hänt	  under	  
nattskiftet	  och	  vad	  som	  ska	  tillverkas	  under	  dagen.	  Från	  söndag	  till	  fredag	  är	  fabriken	  
igång	  dygnet	  runt.	  	  
	  
4.	  Hur	  ser	  arbetssättet	  kring	  tavlorna	  ut?	  
Arbetsgruppen	  med	  tillhörande	  gruppchef	  börjar	  dagen	  med	  ett	  möte	  kl.	  7.00	  där	  
gårdagens	  och	  dagens	  arbete	  reflekteras	  över.	  Kl.	  7.45	  har	  varje	  gruppchef	  möte	  med	  
produktionschefen	  där	  han	  får	  reda	  på	  eventuella	  avvikelser	  i	  produktionen.	  Kl.	  8.30	  har	  
produktionschefen	  möte	  med	  fabriksledning	  där	  ledningen	  får	  reda	  på	  hur	  fabriken	  mår.	  
Detta	  gör	  att	  allt	  kommer	  upp	  och	  alla	  vet	  allt	  som	  händer.	  Personalen	  som	  jobbar	  natt	  
skriver	  loggbok	  under	  kvällen	  så	  att	  avvikelser	  eller	  andra	  händelser	  kan	  tas	  upp	  på	  
tavlan	  dagen	  efter	  så	  att	  personalen	  som	  jobbar	  dag	  vet	  hur	  kvällen	  såg	  ut.	  	  
	  
5.	  Vem/vilka	  ansvarar	  för	  att	  tavlorna	  uppdateras?	  
Personen	  som	  leder	  mötet	  på	  morgonen	  har	  även	  ansvar	  för	  att	  uppdatera	  tavlorna.	  
Tillsammans	  med	  arbetsgruppen	  skrivs	  saker	  upp	  och	  tavlorna	  hålls	  uppdaterade.	  Vi	  
har	  rullande	  ledare	  på	  mötena.	  Det	  finns	  en	  tavla	  per	  arbetsgrupp	  och	  en	  arbetsledare	  
kan	  ansvara	  för	  flera	  tavlor.	  
	  
6.	  Hur	  var	  det	  att	  implementera	  dagliga	  styrningen	  hos	  er?	  Vad	  mötte	  ni	  för	  
hinder?	  
Det	  kändes	  avigt	  att	  implementera	  tavlor	  från	  många	  håll	  i	  starten.	  Den	  nya	  
produktionschefen	  hade	  arbetat	  med	  daglig	  styrning	  tidigare	  så	  det	  var	  bakgrunden	  till	  
implementeringen.	  Vi	  började	  uppifrån	  och	  gick	  ner	  mot	  produktionen.	  Vi	  testade	  på	  en	  
mindre	  grupp	  i	  början	  för	  att	  implementera	  stegvis	  i	  verksamheten.	  Det	  blev	  lättare	  att	  
implementera	  ju	  längre	  det	  har	  funnits	  i	  företaget	  då	  personalen	  blev	  mer	  och	  mer	  
intresserad.	  Vi	  ville	  skapa	  efterfrågan	  på	  informationen	  så	  man	  ville	  veta	  vad	  som	  
händer	  i	  verksamheten.	  
	  
7.	  Lean-‐tavlor	  vs.	  Produktionstavlor	  vs.	  Informationstavlor?	  Vad	  använder	  ni?	  
Vi	  använder	  oss	  av	  daglig	  styrningstavla,	  planeringstavla,	  informationstavla	  måltavla	  
och	  pulstavla.	  Dessa	  tavlor	  hänger	  tillsammans	  i	  en	  korridor	  som	  leder	  till	  lunchrum	  och	  
mötesrum.	  Varje	  arbetsgrupp	  har	  minst	  en	  tavla,	  vissa	  flera.	  	  
	  
8.	  Vad	  finns	  på	  era	  tavlor?	  Vilka	  parametrar	  är	  de	  viktiga	  på	  era	  tavlor?	  
Vi	  har	  testat	  oss	  fram	  för	  att	  hitta	  vad	  som	  passar	  oss	  bäst.	  Tavlorna	  vi	  använder	  nu	  är	  
nog	  fjärde	  generationen	  eller	  någonting	  liknande.	  Vi	  gillar	  avvikelser	  och	  
förbättringsförslag	  på	  dessa	  avvikelser	  så	  det	  är	  parametrarna	  vi	  har	  med	  på	  tavlorna.	  Vi	  
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gillar	  när	  det	  mycket	  text	  på	  tavlorna	  för	  då	  ser	  vi	  att	  personalen	  har	  jobbat	  på	  bra	  under	  
passet	  med	  avvikelser	  och	  förbättringsförslag.	  
	  
9.	  Hur	  prioriterar	  ni?	  
När	  vi	  började	  med	  Leanarbetet	  så	  skapade	  vi	  de	  sju	  vägledande	  principerna	  och	  utifrån	  
det	  kändes	  det	  självklart	  för	  oss	  att	  säkerhet,	  kvalité,	  leverans	  och	  var	  sak	  på	  sin	  plats	  
var	  viktiga	  för	  oss.	  	  
	  
10.	  Hur	  hanterar	  ni	  viktiga	  dokument?	  
Vi	  använder	  oss	  av	  ett	  dokumentsystem	  som	  innebär	  att	  dokument	  kan	  redigeras	  och	  
sparas	  direkt	  på	  en	  server.	  När	  en	  person	  arbetar	  med	  ett	  dokument	  visas	  den	  som	  
upptagen	  för	  andra	  personer.	  Detta	  medför	  att	  ingen	  annan	  komma	  åt	  samma	  dokument	  
så	  inga	  uppdateringar	  eller	  ändringar	  kan	  ske	  i	  samma	  dokument.	  På	  denna	  server	  
sparas	  till	  exempel	  förbättringsloggen	  och	  protokoll	  från	  möten.	  	  
	  
11.	  Har	  ni	  ofta	  problem	  med	  avvikelser?	  
Vi	  gillar	  avvikelser	  och	  tycker	  det	  är	  bra	  med	  avvikelser.	  Finns	  det	  inga	  avvikelser	  
uppskrivna	  så	  vet	  man	  inte	  hur	  det	  går.	  Man	  ska	  känna	  sig	  nöjd	  när	  man	  hittar	  en	  
avvikelse	  för	  då	  kan	  vi	  bli	  bättre.	  Därefter	  ska	  man	  minimera	  kriterierna	  för	  en	  avvikelse	  
så	  man	  hittar	  djupare	  avvikelser.	  Alla	  avvikelser	  ska	  upp	  och	  hanteras.	  Vi	  har	  en	  
förbättringslogg	  där	  alla	  förbättringsförslag	  skrivs	  upp,	  framförallt	  ska	  återkommande	  
avvikelser	  noteras	  med	  sin	  förbättring.	  Här	  har	  vi	  lite	  problem	  med	  avvägningen	  mellan	  
små	  och	  stora	  avvikelser.	  	  
	  
12.	  Hur	  hanterar	  ni	  avvikelser?	  Har	  ni	  rutiner	  när	  problem	  uppstår?	  
Det	  finns	  en	  struktur	  för	  hur	  vi	  ska	  hantera	  avvikelser.	  Framförallt	  ska	  tavlan	  hållas	  
uppdaterad.	  En	  avvikelse	  ska	  skrivas	  upp	  på	  tavlan	  och	  när	  den	  återkommer	  flera	  
gånger	  ska	  den	  resultera	  i	  en	  form	  av	  förbättringsarbete.	  Vi	  använder	  oss	  inte	  av	  ordet	  
problem,	  utan	  vi	  kallar	  det	  avvikelse	  och	  med	  tillhörande	  förbättringsarbete.	  Vi	  har	  en	  
förbättringsgrupp	  som	  träffas	  en	  gång	  i	  veckan	  där	  det	  ingår	  en	  person	  från	  varje	  
arbetslag.	  	  
	  
13.	  Hur	  informerar	  ni	  andra	  avdelningar	  om	  avvikelser?	  Exempelvis	  stationen	  
före,	  stationen	  efter,	  kundtjänst,	  andra	  på	  samma	  avdelning?	  
Se	  fråga	  4.	  Informationen	  går	  genom	  hela	  företaget	  upp	  till	  fabrikschefen	  samt	  till	  
kundtjänst.	  	  
	  
14.	  Hur	  har	  ni	  kommit	  fram	  till	  målet	  ni	  har?	  Vad	  har	  ni	  för	  enhet	  på	  målen?	  
Exempelvis	  tid,	  antal,	  mål	  per	  dag,	  mål	  per	  vecka?	  
Vi	  bryter	  ner	  veckans	  mål	  till	  dagsmål	  vilket	  vi	  tycker	  är	  mål	  som	  produktionen	  och	  
personalen	  kan	  relatera	  till.	  Dagsmålen	  bryts	  ner	  till	  antal	  produkter	  per	  avdelning.	  Det	  
är	  ganska	  enkelt	  då	  det	  är	  stora	  produkter	  och	  ganska	  få	  av	  varje.	  Det	  finns	  även	  mål	  för	  
säkerhet,	  kvalitet,	  leverans	  och	  var	  sak	  på	  sin	  plats	  uppsatta	  på	  tavlan.	  Exempelvis,	  om	  
antalet	  sex	  är	  målet	  och	  antalet	  fem	  är	  utfallet	  så	  måste	  omplanering	  ske	  till	  en	  annan	  
dag.	  
	  
15.	  Använder	  ni	  Andon,	  tekniker	  eller	  andra	  visuella	  hjälpmedel?	  
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Nej,	  vi	  har	  provat	  men	  vi	  är	  inte	  riktigt	  mogna	  för	  det	  än.	  Vi	  tror	  det	  har	  att	  göra	  med	  vår	  
bransch.	  Olika	  branscher	  kan	  ha	  olika	  nytta	  av	  vissa	  hjälpmedel	  och	  det	  fungerar	  på	  
olika	  sätt.	  
	  
16.	  Hur	  jobbar	  ni	  med	  att	  motivera	  personalen?	  	  
Vi	  strävar	  mot	  att	  motivera	  personalen	  till	  att	  skapa	  en	  bättre	  arbetsplats.	  Vi	  delar	  ut	  en	  
vinst	  till	  månadens	  förbättring	  där	  vinsten	  består	  av	  trisslotter.	  En	  person	  från	  varje	  
arbetslag	  deltar	  i	  en	  förbättringsgrupp	  där	  möte	  sker	  en	  gång	  i	  veckan.	  Det	  passar	  bättre	  
för	  oss	  då	  man	  får	  möjlighet	  att	  diskutera	  förbättringar	  till	  skillnad	  från	  att	  skriva	  upp	  
det	  på	  en	  lapp	  som	  någon	  annan	  ska	  försöka	  tyda	  vad	  det	  betyder.	  Därigenom	  skapas	  
diskussioner	  och	  förbättringsarbetet	  blir	  mer	  genomarbetad.	  

Bilaga 6 – Studiebesök hos Södertälje Sjukhus 
	  
1. Hur	  arbetar	  ni	  med	  daglig	  och	  visuell	  styrning	  på	  er	  avdelning?	  
Den	  dagliga	  styrningen	  går	  för	  oss	  ut	  på	  att	  jämföra	  dagens	  utfall	  med	  ett	  uträknat	  
normalläge.	  Med	  vårt	  normalläge	  har	  vi	  en	  referens	  att	  jämföra	  med	  och	  då	  ser	  vi	  
avvikelser	  tydligare.	  Vi	  måste	  planera	  för	  framtiden	  och	  då	  är	  det	  viktigt	  att	  ta	  reda	  på	  
vad	  som	  ger	  svängningar	  från	  normalläget,	  så	  vi	  kan	  planera	  för	  mer	  eller	  mindre	  
resurser	  på	  sjukhuset.	  Vi	  vill	  vara	  beredda	  på	  vad	  som	  komma	  skall	  och	  kunna	  ge	  
kunderna	  en	  bra	  kvalité.	  	  	  
	  
2. Har	  ni	  morgonmöten	  och/eller	  möten	  vid	  skiftbyte?	  	  
Ja,	  vi	  har	  möte	  med	  arbetsgruppen	  och	  chefen	  varje	  dag.	  På	  arbetsgruppsmötet	  går	  vi	  
igenom	  bemanning,	  antal	  patienter	  och	  speciell	  påverkan	  och	  på	  chefsmötet	  går	  vi	  
igenom	  platsbeläggning,	  smitta	  och	  bemanning.	  
	  
3. Använder	  ni	  er	  av	  visuella	  tavlor?	  Hur	  ser	  arbetssättet	  kring	  tavlorna	  ut?	  
Stora	  delar	  av	  sjukhuset	  använder	  sig	  av	  tavlor.	  Många	  av	  dessa	  tavlor	  är	  framtagna	  av	  
konsulter	  vilket	  har	  fungerat	  bra.	  Tavlan	  hos	  ledningsgruppen	  är	  just	  nu	  på	  paus.	  Vi	  har	  
haft	  svårt	  med	  länkningen	  det	  vill	  säga	  vilken	  information	  som	  behövs	  flyttas	  mellan	  
tavlorna	  på	  de	  olika	  avdelningarna	  men	  vi	  jobbar	  på	  det.	  Vi	  vill	  att	  medarbetarna	  ska	  ha	  
förståelse	  för	  sin	  tavla	  och	  känna	  ägandeskap	  över	  sin	  tavla	  det	  vill	  säga	  det	  ska	  vara	  
motiverande	  att	  kunna	  förstå	  sin	  tavla	  för	  vi	  tror	  det	  ger	  bäst	  effekt.	  	  
	  
4. Hur	  var	  det	  att	  implementera	  daglig	  styrning	  hos	  er?	  Vad	  mötte	  ni	  för	  hinder?	  
Vi	  genomförde	  tre	  pilotprojekt	  inom	  Lean	  som	  löpte	  efter	  varandra	  som	  vågor.	  Med	  
detta	  hoppades	  vi	  på	  att	  tankesättet	  kring	  Lean	  skulle	  spridas	  inom	  företaget.	  Vi	  ville	  ha	  
ringar	  på	  vattnet	  men	  fick	  öar	  istället.	  Den	  gamla	  hierarkin	  som	  fanns	  inom	  företaget	  
förr	  bestod	  av	  att	  chefen	  fick	  lösa	  alla	  problem	  som	  skickades	  uppåt.	  När	  vi	  väl	  hade	  vänt	  
på	  denna	  hierarki,	  skapade	  chefen	  förutsättningarna	  och	  medarbetarna	  kunde	  lösa	  
problemen	  själva.	  Ett	  tydligt	  ledarskap	  skapades	  och	  det	  var	  viktigt.	  Efter	  att	  detta	  hade	  
implementerats	  så	  skapades	  min	  tjänst	  inom	  företaget.	  Vi	  håller	  just	  nu	  på	  med	  en	  
Leankurs	  för	  ledare	  och	  medarbetare	  där	  vi	  vill	  stärka	  förståelsen	  om	  Lean	  men	  
framförallt	  väcka	  intresset.	  Vi	  vill	  hjälpa	  de	  personer	  som	  är	  mogna	  för	  intresset.	  Vi	  
tycker	  inte	  det	  är	  någon	  idé	  att	  försöka	  övertala	  de	  personer	  som	  är	  negativa	  till	  Lean,	  
utan	  låt	  de	  mogna	  och	  inse	  att	  dem	  vill	  vara	  en	  del	  i	  gemenskapen.	  	  
	  
5. Hur	  prioriterar	  ni?	  
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Vi	  prioriterar	  kvalitet	  först,	  det	  är	  ett	  viktigt	  nyckeltal	  som	  vi	  vill	  mäta.	  När	  en	  remiss	  
kommer	  in	  till	  oss	  ska	  vi	  inom	  30	  dagar	  boka	  ett	  datum	  för	  kunden	  och	  inom	  90	  dagar	  
ska	  man	  ha	  fått	  vård.	  Fixar	  vi	  inte	  detta	  så	  får	  man	  betala	  vite.	  99-‐100	  %	  av	  kunderna	  
per	  vecka	  får	  en	  vårdtid	  och	  vård	  inom	  dessa	  dagar.	  Vi	  resonerar	  att	  tiden	  till	  en	  diagnos	  
är	  betänketid.	  Det	  är	  inte	  alltid	  vettigt	  att	  det	  går	  fort	  när	  man	  ska	  besluta	  om	  en	  viktig	  
operation	  eller	  liknande.	  Vi	  kallar	  detta	  för	  värdeskapande	  väntan.	  Vi	  jobbar	  med	  att	  
försöka	  översätta	  risken	  med	  operationen	  med	  vår	  kunskap	  till	  kunden	  på	  ett	  försåtligt	  
och	  rimligt	  sätt.	  Den	  öppna	  vården	  kallas	  för	  det	  planerade	  flödet	  och	  bestämmer	  takten.	  
Vi	  använder	  oss	  av	  processorienterade	  arbetsgrupper	  som	  är	  uppdelad	  i	  kliniker.	  Vi	  
kallar	  vägen	  mellan	  olika	  läkare	  och	  olika	  kliniker	  för	  patientresor.	  Tyvärr	  kan	  väntan	  
mellan	  kliniker	  vara	  lång	  för	  en	  kund	  som	  ska	  vidare	  till	  flera	  kliniker.	  
	  
6. Har	  ni	  ofta	  problem	  med	  avvikelser?	  Hur	  hanterar	  ni	  avvikelser?	  Har	  ni	  rutiner	  
när	  problem	  uppstår?	  

Avvikelser	  som	  uppstår	  under	  en	  arbetsdag	  burkar	  jag	  kalla	  för	  shit	  happens-‐händelse.	  
Exempel	  på	  avvikelser	  kan	  vara	  en	  komplikation	  med	  flödet	  eller	  omplanering	  av	  dagens	  
händelser.	  Man	  ska	  alltid	  räkna	  med	  oväntade	  händelser	  i	  sin	  planering.	  Jag	  brukar	  
räkna	  med	  att	  ungefär	  tio	  timmar	  per	  vecka	  är	  shit	  happens-‐händelser.	  Det	  är	  viktigt	  att	  
känna	  till	  flödeseffektiviteten	  på	  varje	  avdelning	  så	  man	  har	  möjlighet	  att	  mäta	  det.	  
Känner	  man	  till	  flödeskunskapen	  tror	  jag	  att	  man	  har	  nyckeln	  till	  normalläget.	  	  
	  
7. Hur	  har	  ni	  kommit	  fram	  till	  målet	  ni	  har	  idag?	  Vad	  har	  ni	  för	  enhet	  på	  målen?	  
Exempelvis	  tid,	  antal,	  mål	  per	  dag,	  mål	  per	  vecka?	  

Vi	  har	  målet	  i	  enheten	  patienter	  per	  dag	  och	  vi	  har	  kommit	  fram	  till	  det	  genom	  
beräkningen	  av	  normalläget.	  Vi	  jämför	  dagens	  utfall	  med	  det	  uträknade	  normalläget	  och	  
på	  så	  sätt	  ser	  vi	  avvikelser	  tydligare.	  
	  
8. Hur	  jobbar	  ni	  med	  att	  motivera	  personalen?	  	  
Vi	  jobbar	  för	  att	  lyfta	  fram	  positiva	  effekter	  till	  personalen	  och	  fråga	  personalen	  vad	  det	  
finns	  för	  tankar	  och	  motgångar	  just	  nu	  och	  dessa	  ska	  redas	  ut.	  Hittar	  man	  frustrationen	  
tror	  vi	  att	  Lean	  kan	  lösa	  ut	  problemet.	  Vi	  strävar	  mot	  att	  alla	  ska	  förstå	  målet	  med	  Lean	  
och	  arbeta	  tillsammans	  för	  att	  nå	  målet.	  
	  
9. Hur	  tror	  du	  framtiden	  ser	  ut	  med	  hjälp	  av	  Leanarbetet?	  
Om	  några	  månader	  tror	  jag	  att	  vi	  kommit	  längre	  fram	  med	  pull-‐strategi	  och	  länkningen	  
mellan	  avdelningarna.	  Ta	  gärna	  med	  i	  era	  beräkningar	  att	  vi	  är	  fortfarande	  i	  dagisstadiet	  
av	  Leanarbetet.	  Många	  saker	  har	  vi	  misslyckats	  med	  under	  vårt	  Leanprojekt	  men	  man	  
ska	  våga	  testa.	  Vi	  måste	  definiera	  vår	  resa	  och	  inte	  bara	  kopiera	  av	  våra	  grannar	  som	  
lyckats	  bra	  och	  kommit	  långt	  i	  sitt	  arbete.	  
	  

Bilaga 7 – Beräkning av tillgänglig maskintid 
	  

Målvärde	   Maskiner	   Procentsats	   Arbetspass	   Uträkning	   Maskintyp	  

	  	   antal	   %	   operatör	  per	  arbetstid	   antal*operatörer*(arbetstid)*60	   	  	  

1110	  Borr	   1,00	   50	  %	   0,5	  *	  dag	   1*0,5*(8*5)*60	   Manuell	  

1130	  Borr	   1,00	   50	  %	   0,5	  *	  dag	   1*0,5*(8*5)*60	   Manuell	  

1410	  Svarv	   2,00	   100	  %	   1	  *	  skift	   1*(7,25*4+8,5*4+7,5*1)*60	   Manuell	  

1420	  Svarv	   4,00	   100	  %	   2	  *	  dag	   2*(8*5)*60	   Manuell	  
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1430	  Svarv	   2,00	   80	  %	  	   2	  *	  skift	  	   2*((7,25*4+8,5*4+7,5*1)*0,8)*60	   Manuell	  

1431	  Svarv	   2,00	   100	  %	   2	  *	  skift	  	   2*(8,25*4+9,5*4+8,5*1)*60	   Robot	  

1440	  Svarv	   2,00	   30	  %	   1	  *	  dag	   1*(8*5*0,3)*60	   Manuell	  

1460	  Svarv	  	   1,00	   50	  %	   1	  *	  dag	   1*(8*5*0,5)*60	   Manuell	  

1470	  Svarv	   1,00	   100	  %	   2	  *	  skift	  	   1*(8,25*4+9,5*4+8,5*1)*60	   Robot	  

1480	  Svarv	  	   1,00	   50	  %	   1	  *	  dag	   1*(8*5*0,5)*60	   Manuell	  

1510	  Tryckbrotschning	  	   1,00	   9	  %	  	   1	  *	  dag	   1*(8*5*0,09)*60	   Manuell	  

1520	  Låshål	   4,00	   3	  %	   1	  *	  dag	   1*(8*5*0,03)*60	   Manuell	  

1530	  Brotschning/Låshål	   1,00	   13	  %	   1	  *	  dag	   1*(8*5*0,13)*60	   Manuell	  

1540	  Märkning	   7,00	   75	  %	   1	  *	  dag	   1*(8*5*0,75)*60	   Manuell	  

1610	  Fräs	   1,00	   100	  %	   1	  *	  dag	   1*(8*5)*60	   Manuell	  

1620	  Fräs	   2,00	   75	  %	   0,75	  *	  dag	   0,75*(8*5)*60	   Manuell	  

1630	  Fräs	   1,00	   90	  %	   1	  *	  dag	   1*(8*5*0,9)*60	   Manuell	  

1710	  Svarv	   3,00	   100	  %	   2	  *	  dag	   2*(8*5)*60	   Manuell	  

1810	  Stickning	  	   1,00	   10	  %	   1	  *	  dag	   1*(8*5*0,1)*60	   Manuell	  

1900	  Montering	   1,00	   60	  %	   1	  *	  dag	   1*(8*5*0,6)*60	   Manuell	  

 

Bilaga 8 – Signaler till tavlorna  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  	  
	  

Särskild	  varningsanordning	  
betyder	  att	  en	  olycka	  eller	  ett	  
tillbud	  har	  skett.	  Det	  kan	  vara	  att	  
någon	  i	  arbetsgruppen	  har	  skadat	  
sig	  eller	  att	  det	  hänt	  en	  olycka	  där	  
det	  var	  risk	  att	  någon	  skadade	  sig.	  
Operatörernas	  säkerhet	  är	  
påverkad.	  

Stopplikt	  betyder	  att	  maskinen	  står	  
stilla	  för	  att	  ett	  oplanerat	  stopp	  har	  
skett.	  Maskinen	  är	  trasig,	  väntar	  på	  
lagning	  eller	  är	  under	  lagning.	  

(Transportstyrelsen,	  2009a)	  
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(Transportstyrelsen,	  2009b)	  

Varning	  för	  annan	  fara	  varnar	  för	  
att	  alla	  ska	  vara	  extra	  
uppmärksamma.	  Någon	  är	  sjuk	  
eller	  ledig	  så	  ett	  extra	  öga	  ska	  
hållas	  på	  den	  berörda	  
produktionsgruppen.	  

(Transportstyrelsen,	  2009c)	  

Parkering	  betyder	  att	  maskinen	  
står	  stilla	  på	  grund	  av	  planerat	  
stopp	  till	  exempel	  service.	  
	  

(Transportstyrelsen,	  2009d)	  
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