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Sammanfattning 

Resurseffektiv produktion tar allt större plats inom produktion, där det bland annat arbetas 

med att reducera slöserier på fabrikerna. Det finns enligt Lean sju plus en slöserier, där den 

åttonde punkten utgörs av outnyttjad kreativitet och kompetens. Definitionen av denna punkt 

varierar mellan olika parter men har i detta arbete tolkats som den kompetens som finns hos 

medarbetare på företag, vilken ger medarbetare potential att generera kreativitet, men som 

inte utnyttjas. Utifrån detta genererades frågeställningen; Hur kan man ta tillvara på 

medarbetares outnyttjade kreativitet och kompetens inom produktion? Arbetet som görs är 

riktat mot Dometic Group, där den empiriska datan hämtas genom intervjuer.  

Från litteraturen fås att kommunikation mellan medarbetare är viktig och bidrar till ökad 

förståelse mellan dessa samtidigt som potential skapas för förbättring i arbetet. För att öka 

kreativiteten och motivera till att medarbetare bidrar med kreativa förslag till verksamheten 

ska främst intrinsisk motivation användas. Att ge snabb återkoppling på inlämnade förslag är 

även det en kritisk punkt för att öka motivationen hos medarbetarna och få dessa att känna sig 

sedda.  

Dometic Group har i dagsläget inte systematiserat förslagsinlämning på fabrikerna på ett 

effektivt sätt, men strävar efter att utveckla detta. Den kommunikation som finns på 

fabrikerna är främst visuell, i form av tavlor och skärmar som förmedlar information som 

anses vara av vikt. Morgonmöten sker dagligen där viktig information presenteras, främst i 

form av rapporter och där även gemensam återkoppling på arbetet förekommer. Individuell 

återkoppling till medarbetarna är däremot ett klart utvecklingsområde.  

Utifrån analys av teori och empiri fastställdes det att ett system i form av en digitaliserad 

förslagslåda som kan ta tillvara på den outnyttjade kreativiteten och kompetensen hos 

medarbetare på fabrikerna bör tas fram. På så sätt kan medarbetare på fabrikerna ha möjlighet 

att på ett effektivt sätt förmedla tankar och idéer kring problem och förbättringar i fabrikerna. 

Systemet valdes att kallas för Digital Lean Board (DLB) och ska finnas tillgängligt i Dometic 

Groups fabriker.  

  



 

 

Abstract 

Resource efficient manufacturing is a term that has been increasingly applied within 

manufacturing, where one of the key points is to reduce waste of such forms that do not add 

value for the end customer. By the Lean principles, there are seven plus one types of waste, in 

which the definition of the eighth point varies among sources. In this study, the eighth type of 

waste has been interpreted as the untapped creativity and competence among employees that 

has not been put to use. From this, our question was incubated; How can you make the most 

of the employees’ untapped creativity and potential within manufacturing? The case study 

will be developed with empirical data obtained from Dometic Group by conducting 

interviews. 

From the gathered literature, it was concluded that the communication between employees 

contributed to an increased understanding of one another as well as it allowed for 

improvement in work. To increase the creativity and motivate employees to contribute with 

creative motions to the enterprise, the use of intrinsic motivation, along with swift feedback, 

is endorsed. 

At present, Dometic Group have not incorporated an automated system for receiving 

suggestions from employees in an effective matter, but strive to do so. The communication 

that takes place in the factories is primarily in the form of boards and displays that illustrates 

information that is of a higher value. Morning meetings take daily practice in the factories, 

where bulletins are presented as well as group related feedback. Individual feedback, on the 

other hand, is an area with a potential for development. 

On the basis of the theoretical and empirical data, it was determined that there existed a 

demand for a system in character of a digitalized suggestion box which serves the purpose to 

make use of the untapped creativity and competence among employees. This would allow for 

the employees to effectively be able to convey their ideas regarding issues and areas of 

improvement in the factories. The system was chosen to be called Digital Lean Board and is 

to be available in the factories of Dometic Group.  
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1. Inledning 

I inledningen presentaras arbetets bakgrund, syfte och mål. Även metod och begränsningar 

som har gjorts på arbetet specificeras.  

1.1 Bakgrund 

Det blir idag allt vanligare att industrier och andra verksamheter använder sig av 

resurseffektiv produktion. Effektivisering har blivit ett nyckelord i dessa organisationer och 

det fokuseras på att utnyttja de tillgängliga resurserna i form av tid, pengar, energi, råvaror 

och även de anställda på företaget på bästa sätt. Arbetet skall fokusera på den resurseffektiva 

produktionen, och riktas mot företaget Dometic Group; en ledande leverantör av tillbehör till 

fritidsprodukter som husvagn, husbil och även båtar. Luftkonditioneringssystem, kylskåp, 

markiser, och komfort- och säkerhetslösningar är en del av de produkter som Dometic Group 

arbetar med och utvecklar (Dometic Group, 2014).  

Länge har industrier och andra verksamheter använt sig av Lean Produktion inom 

produktionen. Arbetssättet kan spåras ända till 1940-talet då det introducerades av 

produktionschefen Taiichi Ohno hos Toyota (Womack, 2007). Arbetssättet som först kallades 

the Toyota Produktion System, kom senare att kallas för Lean Produktion. Grundtanken var 

att effektivisera produktionen genom att reducera slöseri. 

Ett exempel på detta är hur Ohno reducerade ledtiden för byte av dorn och dyna i 

hydraulpressar från en hel dag till endast tre minuter. Därmed kunde Toyota minska på de 

anställda specialisterna som tidigare behövdes för att utföra bytet. Metoden Lean har sedan 

dess förfinats ytterligare och idag finns mängder av artiklar och bibliografi som behandlar 

ämnet (Womack, 2007). Enligt Lean finns sju plus en slöserier, där den åttonde punkten 

utgörs av outnyttjad kreativitet och kompetens. 

1.2 Syfte och Mål 

Syftet med detta arbete består i att besvara den egenutvecklade frågeställningen; Hur kan man 

ta tillvara på medarbetares outnyttjade kreativitet och kompetens inom produktion?  

Målet är att ta fram en metod eller process för att fånga upp och ta tillvara på medarbetares 

outnyttjade kreativitet och kompetens. Outnyttjad kreativitet och kompetens tolkas under 

arbetet som den kompetens som finns hos medarbetare på företag, vilken ger medarbetare 

potential att generera kreativitet, men som inte utnyttjas. För att på ett bättre sätt kunna 

besvara frågeställningen användes det av ytterligare två underfrågor: 

 Vad motiverar framtagning av kreativa förslag från medarbetare? 

 Hur kan kommunikation mellan medarbetare öka och bli kontinuerlig?  

Då arbetet är riktat mot Dometic Group svarar resultatet mot företagets arbetssätt. Därifrån 

finns även önskemål om ett mätbart resultat som möjliggör uppföljning av resultatet.  
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1.3 Metod  

Under arbetets gång samlades empirisk och teoretisk data för att stödja arbetet. Den empiriska 

datan samlades in från företaget Dometic Group, genom intervjuer och studiebesök på 

Dometic Groups kontor i Stockholm. Intervjuerna gjordes genom fysiska möten och över 

telefon, där intervjumodellen ”Funnel Model” användes, se Figur 1. Intervjumodellen är 

uppbyggd på en initierande öppen fråga som sedan smalnas av allt mer och fokuseras mer 

detaljerat på det sökta ämnet (Kaulio, 2014).  

 

Figur 1, Figuren illustrerar den röda tråden i intervjumodellen ”Funnel Model”, där 

informationsspannet smalnar av i och med fördjupning av frågor.  

De fem personer som intervjuades var utvecklings-, fabriks- och personalansvariga. Dessa 

ansågs vara relevanta då de arbetar med bland annat utveckling, framtagning av produkter och 

kommunikation, vilket fokuseras på under detta arbete. Personerna som intervjuades kallas i 

rapporten Utvecklingsansvarig 1, Utvecklingsansvarig 2, Personalansvarig, Fabrikschef 1 och 

Fabrikschef 2. 

Frågorna som ställdes handlade bland annat om motivation, återkoppling, utveckling och 

arbetet på fabrikerna. Informationen från intervjuerna sammanfattades sedan i några 

huvudpunkter, vilka presenteras i kapitel 3. Fallstudie Dometic Group. De fullständiga 

intervjuerna presenteras i Bilaga 2-6.   

Den teoretiska datan hämtades genom en litteratursökning, från både vetenskapliga artiklar 

och publicerad litteratur. Vid sökning av de vetenskapliga artiklarna användes databasen 
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Business Source Elite (BSE). Detta är en referensdatabas som riktar in sig på ekonomiska 

artiklar och arbeten. Databasen innehåller även publicerade artiklar inom management från 

tidsskrifter som Business Week, Forbes, Harvard Business Review med mera (Business 

Source Elite, 2014).  

Innan arbetet påbörjades gjordes en förstudie, med en ingående efterforskning inom 

resurseffektiv produktion. En State of the Art, som kan liknas vid en 

informationssökningsmodel, utvecklades. I denna efterforskades det bland annat om Sex 

Sigma, Lean, Kaizen och Kanban, se Bilaga 1. Utifrån förstudien gjordes en tankekarta där 

definitionen av resurseffektiv produktion klargjordes och begränsningar inom området gjordes 

(se figur 2). 

 

Figur 2, bilden visar en tankekarta som visar förslag på ingående element av begreppet resurs.   

1.4 Begränsningar  

Detta arbete har begränsats till Dometic Groups verksamhet i Sverige, samt fabrikerna i 

Slovakien och Italien, då dessa fabriker ligger på ungefär samma utvecklingsnivå i dagsläget. 

Lösningen på den egenutvecklade frågeformuleringen har även begränsats till ett teoretiskt 

presenterat förslag på utveckling, där ritningar och beskrivning på utvecklingen presenteras. 

Det är sedan Dometic Groups val om implementation skall ske, och hur detta då skall 

genomföras praktiskt.  
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2. En litteraturstudie om outnyttjad kreativitet och kompetens  

I detta kapitel presenteras den teori som har utgåtts ifrån i detta arbete. Det har valts att dela 

upp teorin i flera punkter som passar området outnyttjad kreativitet och kompetens.  

2.1 Outnyttjad kreativitet och kompetens  

Muda är ett ord som kommer från Japan och betyder slöseri, vilken representerar en handling 

vid framtagning av produkter som ej skapar något värde för kunden (Dennis, 2002). Det finns 

originellt sju olika sorters slöserier; omarbete, överproduktion, transport, väntan, rörelse, lager 

och överarbete (Sowards, 2011). Senare har det lagts till ytterligare en åttonde punkt. 

Womack (1996) som ursprungligen presenterade denna beskrev den som utformningen av 

varor och tjänster som inte möter användarnas behov.  

Definitionen av den åttonde punkten har dock varierat inom litteraturen. Dennis (2002) 

beskriver denna punkt som ett slöseri på kunskap som uppstår då det skapas ett glapp mellan 

företaget, leverantören och kunden. Det är av stor vikt att ett företag tar fram produkter som 

tillfredsställer och skapar värde för kunden. Då det uppstår ett glapp i kommunikationen 

mellan företaget, leverantören och kunderna, förloras mycket kunskap, kreativitet och idéer 

som behövs för att produkterna som produceras ska tillfredsställa kunden. Det är den 

kreativitet och kunskap som förloras vid uppkosten av dessa glapp som utgör den åttonde 

punkten av slöseri (Dennis, 2002).  

Petersson (2009) menar att outnyttjad kreativitet eller kompetens, är den vanligaste 

beskrivningen av det åttonde slöseriet, men att vissa organisationer väljer en annan innebörd 

än vad som beskrivs här. Orsaken till detta kan vara en vilja hos organisationerna att fokusera 

mer på ett område som anses vara av stor vikt, exempelvis säkerhet. Då kan syftet vara att 

förmedla att olycksfall är en form av slöseri (Petersson, 2009).  

2.2 Kommunikation inom produktion   

Kommunikationen mellan de anställda i en producerande verksamhet är i många fall 

avgörande för resultatet när det kommer till de produkter som framställs. Reinerstein (2009) 

skriver att direkt kommunikation i form av fysiskt närvarande samtal är det bästa sättet att 

kommunicera, och är tätt följt av elektroniska samtal där talets förmåga används, exempelvis 

via telefon. Denna typ av direkt kommunikation ger även snabbare och mer utvecklad 

återkoppling till medarbetare. Det är därför av stor vikt att direkt kommunikation sker på 

arbetsplatser.  

Genom att införa direkt kommunikation i form av fysiska möten på arbetsplatsen ökar 

förståelsen för de arbetsuppgifter som de anställda har. Den direkta kommunikationen öppnar 

även dörrar för djupare relationer mellan medarbetarna på en arbetsplats. Det är vanligt att 

individer till en början uppfattar andra individers beteenden på ett negativt sätt, dock ändras 

denna uppfattning ofta då det byggs upp en djupare relation mellan individerna (Reinerstein, 

2009). 

Även andra typer av kommunikation förekommer i form av tavlor och digitala skärmar för att 

på ett visuellt sätt kommunicera på en fabrik. En fördel som denna form av indirekt 

kommunikation är att medarbetarna på fabriken inte begränsas av att aktivt behöva delta i en 
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direkt kommunikation, utan har möjlighet att ta del av informationen vid ett senare mer 

passande tillfälle (Petersson, 2009). Dessa tavlor kan också stå i centrum för 

förbättringsarbete. En så kallad PDCA-tavla (Plan-Do-Check-Act) kan liknas vid en 

förbättringstavla och underlättar processen att formulera avvikelser och tilldela 

arbetsuppgifter till medarbetare utöver det vanliga (Petersson, 2009), se figur 3.  

 

Figur 3. Figuren illustrerar en PDCA-tavla (Plan-Do-Check-Act) som kan finnas inom 

produktionsfabriker. Cirklarna illustrerar i vilket skede en pågående process befinner sig i.  
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2.3 Återkoppling 

Snabb återkoppling är en faktor som hjälper individer att förstå kopplingen mellan orsak och 

verkan i sina handlingar. Genom att få återkoppling inom en kort tidsperiod ökar individers 

förståelse för att handlingarna följs av konsekvenser, som kan vara både positiva och 

negativa. Den ökade förståelsen leder till en känsla av att individerna har kontroll över och 

kan påverka sin tillvaro (Reinerstein 2009). Detta leder i sin tur till att individerna blir mer 

engagerade i verksamheten och ökar deras vilja att ta mer kontroll över sin arbetsplats.  

Vid långsam återkoppling eller avsaknad av detta upplever individen istället att denna inte har 

någon kontroll över det som sker på arbetsplatsen (Reinerstein 2009). Denna effekt blir större 

när dessa individer känner att de har tillräckligt med kunskap för att ändra och förbättra 

tillvaron, men inte har någon möjlighet att påverka. Som Reinerstein (2009) skriver har 

individerna i dessa fall händerna på ratten, men vrider inte på den.  

Företag bör sätta en standardtid för återkoppling av inlämnade förslag för att uttrycka det 

fokus som läggs på de kreativa förslagens värde (Dennis, 2002). Det måste i detta fall även tas 

hänsyn till de ansvariga som analyserar och utvärderar förslagen, vars arbete bör erkännas 

genom positiv återkoppling.  

Då återkoppling ges är det viktigt att även tänka på hur mycket vikt som läggs på den 

individuella prestationen i förhållande till verksamhetens gemensamma prestation. Om det 

läggs för mycket vikt på medarbetares individuella prestationer får det som effekt att 

individerna endast fokuserar på de personliga målen, varpå mindre fokus läggs på 

verksamhetens gemensamma målsättning (Reinerstein, 2009).  

En tumregel för förslagssystem är att kvantitet kommer först och följs sedan av kvalitet. Det 

kan ta upp till fem år för ett sådant system att generera god kvantitet på inlämnade förslag, 

och det är först efter detta som det bör fokuseras på förslagens kvalitet (Dennis, 2002).  

2.4 Motivation 

Motivation är en drivkraft som kommer ifrån individers behov av att bevara en handling eller 

ett utförande på ett specifikt sätt (Yemm, 2012). På en arbetsplats är det viktigt att 

medarbetarna är motiverade till att arbeta och prestera bra, men något som måste tänkas på är 

att alla individer inte har samma motivationsfaktorer. Faktorerna som motiverar människor 

kan skilja sig beroende på personlighet, bakgrund och även generation (Yemm, 2012).  

Enligt Fredrick Herzbergs “Two factor theory” finns det två sorters faktorer som påverkar 

motivationen på arbetsplatsen; intrinsiska och extrinsiska faktorer (Yemm, 2012). De 

intrinsiska faktorerna kan leda till en individs tillfredsställelse vid närvaro av dessa.  

De intrinsiska faktorerna består av bland annat ansvarstagande, bekräftelse, prestation och 

utveckling. De extrinsiska faktorerna består däremot av arbetsförhållanden, arbetssäkerhet, 

lön, företagets regelverk och arbetsrelationer (Yemm, 2012). Genom att förmedla positiv 

återkoppling till ett team eller arbetsgrupp och erkänna individernas bedrifter bidrar detta till 

att utveckla och förbättra kommunikationen mellan alla anställda i fabrikerna, vilket är en 
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punkt som de flesta arbetande personer värderar som viktig inom arbetsplatsen (Yemm, 

2012).  

Många företag använder sig av pengar som en motivationskälla för sina anställda att prestera 

bättre i arbetet (Reinerstein, 2009). Dock menar Reinerstein (2009) att den faktor som väger 

in mer är pengar är tid. Att lägga mycket tid på en fråga är det mest effektiva sättet att 

förmedla att frågan är viktig och bör tas hänsyn till. Tiden och uppmärksamheten som läggs 

på en fråga bidrar till den intrinsiska motivationen. DiLiello (2008) menar till och med att 

extrinsisk motivation, som exempelvis monetär belöning, kan hämma kreativiteten. 

Trots att studier visar att det är de intrinsiska faktorerna som bidrar mest till en individs 

motivation på arbetsplatsen, ska inte de extrinsiska uteslutas helt. Priser i form av presenter 

och pengar tar också upp en del i motivationen (Dennis, 2002).     
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3. Fallstudie Dometic Group 

En fallstudie utfördes på Dometic Group i form av intervjuer, som har sammanfattats och 

presenteras i detta kapitel. De fullständiga intervjuerna finns att hitta i Bilaga 2-6.  

3.1 Outnyttjad kreativitet inom Dometic Group 

Utifrån de intervjuer som gjordes på företaget framgick det i ett tidigt skede att den 

outnyttjade kreativitet och kompetens som finns på företaget ligger hos de anställda på 

fabrikerna, då det i dagsläget redan arbetas med effektivisering på exempelvis 

utvecklingsavdelningen, se bilaga 2 och 3. Det som däremot saknas är ett sätt att ta tillvara på 

och förmedla de fabriksanställdas åsikter och förslag på förbättringar. 

Det finns i dagsläget enligt företaget förbättringsmöjligheter avseende kommunikation mellan 

utvecklingsavdelningen och fabrikerna. Den kommunikation som sker kommer oftast som 

återkoppling som i sin tur har förmedlats från Dometic Groups kunder och handlar om 

produkterna som har köpts, se bilaga 2. Det händer dock att återkoppling tas emot från en 

fabrik i samband med att ett förslag på ändring av en detalj på en produkt sker, men detta 

händer sällan, bilaga 3.  

Kreativiteten hos medarbetarna på Dometic Group tas tillvara på inom 

utvecklingsavdelningen. Det anses dock finnas stor kunskap om produkternas funktion och 

uppbyggnad hos de fabriksanställda som dagligen arbetar med dessa. Även kunskap om hur 

produkterna fungerar i praktiken förekommer. Med denna kunskap kan återkoppling från de 

fabriksanställda vara till stor nytta under ett utvecklingsarbete, se bilaga 3.    

3.2 Kommunikation inom fabrikerna  

Informations- och kommunikationsflödet i de rörda fabrikerna är i dagsläget högt och det 

finns en blandning av indirekt manuell och digital kommunikation, samt direkt 

kommunikation. Den indirekta manuella kommunikationen sker visuellt med hjälp av tavlor i 

fabrikerna där viktiga förslag eller annan information står uppskrivet, medan den indirekta 

digitala kommunikationen sker genom skärmar som är uppsatta på fabrikerna som visar 

rapporter, rapporterade problem eller annan information som anses viktig för arbetet, se bilaga 

5.  

Dagarna på fabrikerna startas med morgonmöten, vilken utgör den direkta kommunikationen, 

där diverse rapporter och risker diskuteras. Under dessa möten har de anställda möjlighet att 

träffas i grupp och skapa en förståelse för varandras arbete men även kommunicera eventuella 

problem, se bilaga 5 och 6.  

I dagsläget är direktkommunikationen mellan de olika fabrikerna begränsad, men det 

förekommer centralt organiserade möten mellan de fabriksansvariga. Kommunikationen 

mellan en del av Dometic Groups fabriker är dock starkare, vilket främst beror på att dessa 

har samma fabrikschef och därav även liknande riktlinjer och arbetssätt. Denna gruppering av 

fabriker och ansvaret över dessa sker med avseende på vad fabrikerna producerar (Bilaga 5).     
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3.3 Förslag och problemrapportering 

Tidigare har möjligheten inte funnits för de anställda på en av fabrikerna att lämna förslag och 

det har heller inte arbetats med att utveckla detta. Nyligen har personalenkäter introducerats 

där de fabriksanställda får möjligheten att anonymt uttrycka sig om hur de upplever 

arbetsplatsen och den egna arbetssituationen. Denna information analyseras sedan och hjälper 

till i utvecklingen av fabrikerna, se bilaga 5.  

Trots det höga informationsflödet och personalenkäterna på denna fabrik saknas ett system 

som tar vara på de fabriksanställdas åsikter och problemlösningar när det kommer till 

konkreta produkter. Det anses inom Dometic Group att de anställda på fabrikerna har mycket 

kunskap om produkterna och dess funktioner då de dagligen arbetar med dem, därav är även 

sannolikheten stor att det skulle finnas kreativa förslag på förbättringar från de anställda. 

Genom att ge dessa individer möjligheten att framföra dessa förslag och lösningar öppnas fler 

dörrar för mer kreativitet på företaget, se bilaga 2.  

Fabrikschef 2 berättade under intervjun att det idag finns ett formellt och ett informellt sätt att 

ta emot förslag på en av fabrikerna, se bilaga 6. Den formella vägen går ut på att ett ärende 

lämnas in av den anställde, där förslaget beskrivs och presenteras. Ärendet tas emot och måste 

sedan analyseras av en utsedd grupp av personer på fabriken som samlas och diskuterar 

ärendet. Den generella åsikten på fabriken är dock att den formella vägen är komplicerad, dels 

för att processen tar lång tid då det är svårt att samla de utsedda personerna till ett möte 

angående ett ärende, och dels för att processen är krävande. Detta har resulterat i att processen 

sällan används, se bilaga 6. 

Det informella sättet att ta emot förslag på fabriken förekommer mer frekvent och går ut på att 

den anställda förmedlar ett förslag till en chef som sedan analyserar förslaget och tar ett 

beslut. Denna metod anses vara snabbare och leda till att fler förslag hanteras, se bilaga 6.  

3.4 Motivation och återkoppling 

Det är av stor vikt att hålla medarbetarna motiverade till att bidra med kreativa förslag. Om 

motivationen saknas minskas drivkraften till att hjälpa verksamheten. En nyckelfaktor som 

bidrar till de fabriksanställdas motivation att involvera sig i verksamheten och komma med 

förslag och åsikter är snabb återkoppling på de förslag som framförts, se bilaga 2. Den snabba 

återkopplingen bidrar till att de fabriksanställda känner att förslagen och åsikterna tas tillvara 

av någon, förs vidare och kommer till nytta. Om en av idéerna eller förslagen från arbetarna 

kommer till nytta och används är det av stor vikt att denna individ får erkännande för detta för 

att bibehålla medarbetarnas intresse till ett aktivt deltagande. Om ett förslag inte kommer till 

användning är det likväl viktigt att återkoppla och ange anledningen till varför det valdes att 

inte ta ärendet vidare, se bilaga 2, 4 och 6. 

Det är viktigt att ha ett genomtänkt belöningssystem; självuppfyllelse och monetär belöning är 

grundstenarna i motivation. Ett belöningssystem som enbart bygger på monetär belöning 

resulterar i ett ensidigt tankesätt, men att helt utesluta monetär belöning kan snarare motverka 

motivationen, då en medarbetare inte vill känna sig bedragen på en bra idé som genererar 

vinst, se bilaga 2 och 4. En kompromiss på detta är exempelvis ”Idea Management”, vilket 
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innebär att de fabriksanställda får en beräknad summa pengar på det som sparas in som en 

följd av ett inlämnat förslag, om det insparade kapitalet når en viss nivå, se bilaga 4.  

3.5 Effektiv rapportering  

För att inte avskräcka medarbetare från att rapportera in förslag och problem är det viktigt att 

det utvecklas en simpel och lättillgänglig process för att fånga upp dessa. Blir processen för 

komplicerad finns risken att medarbetare undviker att rapportera in ärenden, se bilaga 5. Att 

skriva ned tankar med papper och penna är ett klassiskt sätt att förmedla dessa och anses 

fortfarande vara ett effektivt sätt att rapportera då finns utrymme att både skriva en text och 

samtidigt skissa förklarande figurer för att styrka texten som skrivits, se bilaga 3. Vid 

utveckling av en digitaliserad process för mottagande av medarbetares kreativitet bör det tas 

hänsyn till den traditionella metoden med papper och penna, och ett försök att implementera 

metoden digitalt bör göras. Att använda sig av exempelvis pekskärmar skulle vara en fördel 

då det är lätt och användarvänligt, se bilaga 5.  

Det är viktigt att även utveckla ett system som visar ett ärendes prioritet. Detta skulle 

underlätta processen främst för de ansvariga på fabrikerna som analyserar de ärenden som 

rapporteras, se bilaga 3 och 5. Ett komplement till detta skulle vara en databas med ett 

kategoriseringsverktyg som gör det möjligt att spara och ta tillvara på rapporterade ärenden 

och lösningar. Dock är det viktigt att undvika att detta resulterar i merarbete för den 

administrativa personalen. Det bör fokuseras på att fånga upp medarbetarens outnyttjade 

kreativitet och kompetens på bästa möjliga sätt, utan tillsyn av ansvariga och samtidigt 

undvika att detta ökar det administrativa arbetet, se bilaga 6.  
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4. Analys  

Under detta kapitel kommer den teori som har presenterats under kapitel 2 samt den empiri 

som inhämtats från intervjuerna och som har sammanställts i kapitel 3 analyseras.  

4.1 Hur medarbetare motiveras till att bidra med kreativa förslag  

Som Yemm (2012) beskriver finns det inre och yttre faktorer som påverkar en individs 

motivation, men det är de inre faktorerna som motiverar mest. Många företag anser att pengar, 

som är en yttre faktor, bidrar med att öka motivationen hos dess anställda och har därav 

provisionsbaserad belöning vid utförande av diverse arbetsuppgifter. Men att tro att pengar är 

den enda och mest effektiva motivationskällan är en feltolkning, se bilaga 5. Studier visar att 

exempelvis tid väger in mer än pengar, och är ett effektivt sätt att förmedla att en fråga eller 

ett ärende är av stor vikt (Reinerstien, 2009). Det konstaterades under intervjuerna (bilaga 2 

och 3) att endast monetär belöning kan leda till ett ensidigt tankesätt, därtill visar även studier 

att monetär belöning kan ha negativ effekt på motivationen (DiLiello, 2008). Men att helt 

utesluta monetär belöning kan ha negativ effekt då medarbetare kan känna sig bedragna på ett 

förslag som har genererat vinst för företaget, se bilaga 2 och 4. “Idea Management” 

presenterades som en lösning på belöningsparadoxen, vilket vid användning i en fabrik både 

bidrar med monetär belöning och självuppfyllelse. Utifrån detta kan slutsatsen dras att för att 

öka motivationen hos de anställda på Dometic Groups fabriker att lämna fler förslag bör det 

främst fokuseras på intrinsisk motivation.  

En punkt som det talades starkt om under de flesta intervjuer var vikten av att ge snabb 

återkoppling till medarbetare som kommer med ett förslag av något slag. Det konstaterades att 

den snabba återkopplingen bidrar till att medarbetarna känner sig sedda och får en känsla av 

att de kan påverka sin arbetsmiljö och på detta sätt även motiveras till att fortsätta ge förslag 

på exempelvis förbättringar på arbetsplatsen. Detta påstående stöds även inom litteraturen då 

Reinerstein (2009) skriver att snabb återkoppling ökar en individs förståelse mellan orsak och 

verkan i dess handlingar, vilket leder till en ökad känsla av kontroll över tillvaron hos 

individen. Den ökade känslan av kontroll bidrar till individens vilja att ta ytterligare kontroll 

över sin situation. Om denna teori implementeras i en arbetssituation tyder det på att snabb 

återkoppling av förslag och liknande till medarbetare bidrar till ökad motivation hos dessa att 

komma med fler förslag till verksamheten och därmed även öka kreativiteten. Detta leder i sig 

till att kvantiteten av förslag som lämnas in ökar, och företaget kan därmed i ett tidigare skede 

börja fokusera på förslagens kvalitet, vilket som enligt Dennis (2002) kan ta upp till fem år att 

uppnå.  

På de av Dometic Groups fabriker som omfattades av studien sker det dagliga morgonmöten 

där diverse rapporter diskuteras och gruppåterkoppling ges till medarbetarna. Att ge 

återkoppling med fokus på en grupp är bra och leder till att medarbetarens fokus ligger på 

gruppen eller verksamheten som helhet och dess framgångar (Reinerstein, 2009). Individuella 

samtal och återkoppling förekommer dock mer sällan på fabrikerna. Återkoppling i 

individuell form gör att medarbetaren blir mer målfokuserad, men det ska samtidigt tas 

hänsyn till att för mycket individuell återkoppling istället tar fokus ifrån de gemensamma 

målen och bidrar till att individen allt mer fokuserar på personliga mål (Reinerstein, 2009). 

Utifrån detta kan slutsatsen dras att en blandning av gemensam och individuell återkoppling 
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är det som bör strävas efter för att skapa en välbalanserad återkopplingsstruktur. Genom att 

skapa ett komplement till den gemensamma återkoppling som fås på morgonmötena, som 

istället fokuserar på individen och dess prestationer, balanseras de återkopplingsflöden som i 

dagsläget finns på fabrikerna.      

4.2 Direkt kommunikation kontra visuell kommunikation 

Inom fabrikerna används främst två kommunikationsmetoder, visuell och direkt 

kommunikation, se bilaga 6. Dessa två används i olika avseenden, och har båda för- och 

nackdelar. En fördel med visuell kommunikation är dess tillgänglighet. Medarbetarna kan 

själva välja att ta del av den presenterade informationen vid ett lämpligt tillfälle utan att 

utgöra en administrativ belastning (Petersson, 2009). Direkt kommunikation, exempelvis i 

form av morgonmöten har fördelen att både visuellt och muntligt material kan presenteras, 

vilket möjliggör ett mer lättförståeligt utbyte av svårtolkad information. Ytterliggare en fördel 

är den mer djupgående återkoppling som genereras av den mänskliga kontakten som utbyts 

under ett morgonmöte, där medarbetarna får möjlighet att skapa förståelse för varandras 

arbetssituation, vilket nämndes under intervjun med Fabrikschef 1 (bilaga 5) och som även 

styrks i litteraturen (Reinerstein, 2009). Fördelarna med direkt kommunikation tyder på att 

kommunikationssättet inte kan elimineras på fabrikerna då den är essentiell och utgör en stor 

del av kommunikationen som sker på fabrikerna.  

Det framgår att det finns ett behov att båda kommunikationsmetoderna används och att 

effektivisering av de delar av kommunikationen som står för att ta tillvara på den outnyttjade 

kreativiteten hos medarbetare efterfrågas, se bilaga 5. Medarbetarna på Dometic Groups 

fabriker har inte möjlighet att uttrycka sig i samma utsträckning med den visuella 

kommunikationen som med den direkta kommunikationen. Här ses en möjlighet till 

förbättring av de verktyg som finns idag för att involvera medarbetaren ytterligare i 

processen. Den visuella kommunikationen som finns idag saknar ett effektivt sätt att 

dokumentera information på och tillåter inte heller en effektiv återkopplingsmetod, se bilaga 

6. Slutsatsen som kan dras är att ett digitalt verktyg för den visuella kommunikationen som 

låter medarbetare interagera med varandra, ger möjligheten att ta tillvara på den outnyttjade 

kreativiteten och kompetensen hos medarbetarna på fabriken. Utformning av detta skulle även 

minimera arbetet som krävs från administrativ personal. 

4.3 Att fånga upp medarbetarens outnyttjade kompetens 

Även om motivationen att ge kreativa förslag och idéer som gynnar verksamheten finns hos 

medarbetarna, är det viktigt att ha ett verktyg eller system som kan fånga upp och ta 

användning av förslagen och idéerna. Som både utvecklingsansvarig 2 och fabrikschef 1 sa 

under intervjuerna (se bilaga 3 och 5), har de anställda på Dometic Groups fabriker stor 

kunskap om produkterna som produceras, och har i vissa fall även erfarenhet av hur 

produkterna fungerar i praktiken. Denna kunskap är värdefull och kan bidra till 

produktförbättringar eller insparande av resurser.  

För att kunna fånga upp idéer på fabrikerna kan det fastställas att det är viktigt att det sker en 

kontinuerlig kommunikation mellan medarbetarna på fabriken, och främst mellan cheferna 

och de övriga anställda. Som Reinerstein (2009) skriver, ger ett muntligt utbyte av ord ett 
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större intryck och ökar förståelsen för informationen som förmedlas hos alla parter. Dock kan 

information som kommuniceras via tal lätt glömmas bort om denna inte antecknas och sparas, 

vilket istället kan påverka kommunikationen negativt. Ett exempel på detta är om en 

medarbetare muntligt förmedlar ett förslag till en annan som inte antecknas och senare glöms 

bort, kommer medarbetaren som förmedlade förslaget inte få någon återkoppling och kan 

således uppleva mindre kontroll över sin arbetssituation. Detta skulle i sin tur leda till att 

medarbetarens motivation till inlämning av förslag påverkas negativt och kvantiteten på 

inlämnade förslag skulle minska. Därav går det att dra slutsatsen att det är viktigt att ta tillvara 

på inlämnade förslag på ett effektivt och systematiskt sätt som sparas.   

Vid morgonmötena som dagligen sker på Dometic Groups fabriker kan det vara svårt att ta 

upp förslag då detta kan dra ut på tiden, och på detta sätt istället påverka medarbetarnas attityd 

till kreativa förslag negativt. Det kan även vara svårt för en del individer att tala inför större 

grupper av personer, vilket även det är en begränsning som förhindrar uppfångandet av 

medarbetarnas kreativitet. Trots att fabrikernas morgonmöten sker dagligen, ger detta ändå 

inte ett tillräckligt kontinuerligt informationsflöde. Det är viktigt att kunna fånga upp förslag 

och idéer snabbt från de anställda på fabriken. Som tidigare nämndes finns risken att kreativa 

idéer annars glöms bort om de inte förmedlas och antecknas.  

Vid kommunikation av viktig information kan det därför vara bättre att istället använda sig av 

skrift där möjligheten att gå tillbaka och läsa det är tillgänglig. Tidigare har det funnits 

förslagslådor i en del av Dometic Groups fabriker, se bilaga 4, och i dagsläget finns även 

möjligheten att skriva upp förslag på tavlor i vissa fabriker, se bilaga 6.  

4.4 En bro mellan medarbetare  

Den visuella kommunikationen inom Dometic Groups fabriker delegeras idag till anställda 

genom tavlor, men den formella vägen att kommunicera är omständlig, se bilaga 6. 

Medarbetare tillhandahåller ett ärende till en grupp utsedda personer som analyserar det och 

tar ett beslut. Denna metod utesluter medarbetaren ur processen. Detta kommunikationsglapp 

mellan medarbetare på fabriker önskas utjämnas. Risken finns annars att kreativiteten och 

kompetensen ej tas tillvara på. Kommunikation är essentiell mellan leverantör, företag och 

kunder för att detta glapp inte ska uppstå (Dennis, 2002). Denna teori kan även tänkas vara 

applicerbart på en mer elementär nivå mellan medarbetare i en fabrik.  

Som det tidigare har nämnts finns idag möjligheten att förmedla kreativa förslag på 

fabrikerna, se bilaga 6. Metoderna för detta kräver dock mycket administration och är inte ett 

effektivt sätt att hantera och fånga upp medarbetarnas kreativitet. En lösning vore att 

digitalisera denna typ av informationsflöde eller utbyte. Digitaliseringen skulle innebära att 

medarbetarna på ett mer effektivt sätt kan förmedla tankar och idéer. Detta skulle även minska 

det administrativa arbetet, samtidigt som det finns fler möjligheter till att spara den insamlade 

informationen. En metod för att genomföra detta praktiskt är att låta medarbetarna själva ha 

tillgång till och arbeta med den digitala kommunikationsmetoden. På detta sätt byggs en 

kommunikationsbro mellan medarbetarna på fabriken.  
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5. Resultat 

I detta kapitel presenteras arbetets resultat som består av ett digitalt system som framtagits 

för att fånga upp medarbetarnas kreativitet och kompetens på fabrikerna, samt de 

antaganden som stärker resultatet.  

5.1 Att utveckla ett system 

Utifrån analys av teori och empiri fastställdes det att ett system bör tas fram som tar tillvara på 

den outnyttjade kreativiteten och kompetensen hos medarbetare på fabrikerna. För att 

systemet ska bli optimerat utgicks det från analysen för att sammanställa en förhållningslista 

på begränsande faktorer. De punkter som fastställdes var: 

 Snabb återkoppling motiverar medarbetare att engagera sig mer i verksamheten  

 Intrinsisk motivation väger mer än extrinsisk, varvid sistnämnda kan vara hämmande. 

 Det är de anställda på fabrikerna som utgör den outnyttjade kreativiteten och 

kompetensen hos Dometic Group, dessa har stor kunskap om produkterna som 

produceras och kan därmed ha många förslag på förbättringar och synpunkter 

 Den outnyttjade kreativiteten och kompetensen tas inte tillvara på idag och det finns 

ett glapp mellan chefer och medarbetare på fabrikerna.  

 Digitalisering är den bästa lösningen för snabb visuell kommunikation och 

återkoppling inom Dometic Groups fabriker 

Systemet skulle utformas likt en digital förslagslåda där de fabriksanställda på ett effektivt sätt 

skulle ha möjlighet att förmedla tankar och idéer kring problem och förbättringar i fabrikerna. 

Systemet skulle vara uppbyggt för att förhindra att kommunikationsflödena endast blir 

enkelriktade och istället bygga på att det sker ett utbyte av information mellan flera parter. För 

att informationsutbytet ska ske snabbt skulle även möjligheten för en medarbetare att få snabb 

återkoppling på ett förslag eller problem inkluderas i systemet, där det skulle fokuseras på 

intrinsisk motivation snarare än extrinsisk. Det digitala systemet kom att kallas Digital Lean 

Board och kommer presenteras mer ingående under kapitel 5.2 Digital Lean Board.  

5.2 Digital Lean Board 

Digital Lean Board är ett system som är tänkt ska finnas tillgängligt på datorer i Dometic 

Groups olika fabriker. Systemet är utvecklat för att på ett effektivt sätt ta tillvara på den 

outnyttjade kreativiteten hos medarbetare på fabrikerna. Systemet kommer främst användas 

av de anställda på fabrikerna som arbetar på produktionslinan, men även av övriga 

fabriksanställda. För att dessa individer ska kunna uttrycka idéer och förslag på ett effektivt 

sätt fokuserades det på att utforma systemet med ett användarvänligt gränssnitt som på ett 

tydligt sätt vägleder de anställda i processen vid användandet. Nyckelorden som användes vid 

denna utveckling var simplicitet, effektivitet och kreativitet. 

Vid användning av systemet presenteras användaren till en huvudmeny där denne får välja 

mellan tre val; Rapportera Problem, Förslag och Återkoppling, se figur 4. Valet av en av 

dessa tre huvudkategorier för sedan användaren vidare i systemet där idéerna och förslagen 

kan registreras, föras framåt och tas tillvara på. Efter granskning av problemrapportering eller 

förslag som registrerats, återfås återkoppling i form av bland annat statusuppdateringar.  
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Figur 4. Bilden illustrerar huvudmenyn i DLB-systemet vilket innehåller de tre underkategorierna: 

Rapportera Problem, Förslag och Återkoppling, och även hur Färgkodningen kategoriserar ett 

ärendes status.  

Rapportera problem 

Vid val av Rapportera Problem i huvudmenyn presenteras ett formulär där användaren ska 

ange om det är ett aktuellt eller ett kommande problem, vilken avdelning som ärendet gäller, 

samt vilken prioritet ärendet anses ha, se figur 5. Valen är förutbestämda och kan väljas från 

en lista av alternativ. Därefter ska användaren ange sitt namn, fylla i ämnesraden där det kort 

ska specificeras vad problemet handlar om, för att sedan på ett utförligt sätt beskriva 

problemet närmare i beskrivningsrutan. Ärendet skickas sedan iväg för granskning av en chef 

som ser över problemrapporteringen. Om problembeskrivningen är väl utförd och problemet 

anses vara relevant och av vikt för fabriken, publiceras denna under listan av rapporterade 

problem och blir även sökbar under Lösningsförslag. 

Vid behov av förbättringar av problembeskrivningen inleds en iterativ tvåstegsprocess där en 

förtydligad version formuleras av en chef, vilken även godkänns av individen som 

rapporterade in problemet och blir därefter publicerat på Rapporterade Problem samt 

Lösningsförslag. 

För att undvika dubbelrapportering av samma problem ska det finnas möjlighet att söka på 

tidigare problem och eventuella lösningar, vilket rekommenderas att användaren gör innan 

eventuellt problem rapporteras. Denna sökning ska gå att göra under valet Återkoppling i 

huvudmenyn, vilket presenteras närmare under Återkoppling. 
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Figur 5. Bilden illustrerar gränssnittet i kategorin Rapportera Problem och tillvägagångssätt för 

rapportering av problem.  

Förslag  

Under Förslag kan användaren välja mellan att ge förslag på lösning av ett redan rapporterat 

problem eller ge övriga förslag, se figur 6. Vid valet att ge förslag på lösning av tidigare 

rapporterat problem får användaren tillgång till en lista med de publicerade problemen som 

rapporterats. Där finns det möjlighet att söka ett rapporterat problem genom att granska listan 

med alla rapporterade problem, använda sökfältet för att söka på nyckelord eller dela upp 

listan efter kategorier såsom avdelning eller övrigt. Under kategorin övrigt listas de 

rapporterade problem som inte kan tilldelas en specifik plats vilket kan bero på att dessa rör 

flera avdelningar i fabriken eller att de är platsoberoende (exempelvis luftkonditioneringen i 

hela fabriken). 

Problemen som visas i ett listformat har en nedåtpil markerad till höger sida av 

huvudrubriken, vilket på ett intuitivt sätt tyder på att ett informationsfält expanderar då detta 

väljs. Informationsfältet visar då en kortfattad problemformulering, likt en 

förhandsgranskning. Användaren kan även välja att istället klicka på problemrubriken, vilket 

öppnar ärendet i ett nytt fönster där det presenteras mer ingående. I det nya fönstret kan 

användaren även välja att ge förslag på lösningar av det valda problemet genom att fylla i ett 

formulär där namn, och en beskrivning på tänkt lösning presenteras för att sedan skickas iväg 

till en chef. Förslagen till lösningar av rapporterade problem granskas sedan av en chef som 

tar ett beslut om en lösning eller en kombination av flera lösningar är genomförbara. Om detta 
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är fallet redovisas den slutgiltiga valda åtgärden till att lösa problemet under valet 

Återkoppling. 

Användaren kan även välja att ge övriga förslag som kan gynna verksamheten och dess 

arbete. Vid detta val får användaren fylla i ett formulär som liknar formuläret till rapportering 

av problem. Där anges förslagets kategori och prioritet utifrån en lista. Användaren anger 

därefter sitt namn och fyller i ämnesraden, för att sedan beskriva förslaget mer utförligt i 

beskrivningsrutan och slutligen skicka iväg det. Även här skickas förslaget vidare till en chef 

som granskar förslaget och ger sedan återkoppling till förslaget under valet Återkoppling i 

huvudmenyn.  

 

Figur 6. Bilden illustrerar gränssnittet i kategorin Förslag och tillvägagångssätt för 

rapportering av lösningsförslag och övriga förslag.  

Återkoppling  

Under valet Återkoppling i huvudmenyn presenteras alla rapporterade problem, 

lösningsförslag till dessa, samt övriga förslag i en lista. Denna lista är utformad på liknande 

sätt som listan som presenteras under förslag på lösning av rapporterat problem, under valet 

Förslag i huvudmenyn, se figur 7. Det som skiljer dessa listor åt är att ärendets status 

specificeras med hjälp av en färgskala i denna lista. Ärendets status kan variera mellan grå (ej 

granskad), gul (granskad), halv grön (ärendet tas vidare), grön (ärendet löst) eller röd (ärendet 

tas inte vidare/avslutat), vilket presenteras till vänster sida om ärendets rubrik. 
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Färgskalan används för att göra återkopplingen lättförståelig. När en problemrapportering 

skickas in från Rapportera Problem, får den en grå cirkel vilket indikerar att problemet har 

blivit inskickat men väntar på granskning från en chef. Vid granskning av problemet av en 

chef tilldelas det en gul cirkel. Om valet görs att inte gå vidare med problemet, avslutas 

ärendet vilket resulterar i en röd cirkel. Om valet istället görs att gå vidare med problemet 

tilldelas detta en grön halvcirkel, och är sålunda sökbart. När problemet sedan är löst tilldelas 

det en grön cirkel och ligger kvar i systemet i tre månader innan det arkiveras. 

En annan skillnad mellan presentationen av denna lista i jämförelse med den som presenteras 

under valet Förslag, är listans kategoriseringsalternativ. Förutom att kategorisera listan av 

ärenden efter valen Alla, Övrigt, efter de olika avdelningarna eller genom att söka i sökfältet, 

användaren kan även välja att kategorisera listan efter ärendets status. 

Ärendena är synliga i återkopplingslistan i tre månader, därefter arkiveras dessa. Därav finns 

även valet att visa eller dölja arkiverade ärenden vid sökning.  

 

 

Figur 7. Bilden illustrerar gränssnittet i kategorin Återkoppling och tillvägagångssätt för 

återkoppling av rapporterade problem, lösta problem samt övriga förslag.  
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6. Diskussion 

En viktig punkt som bör tas hänsyn till för att de anställda på fabrikerna inte ska tappa 

intresset för användningen av DLB-systemet, är att snabbt ge återkoppling till de rapporterade 

problemen och förslagen. Om detta dröjer och dras ut över en längre tidsperiod kan det leda 

till att de anställdas motivation till att engagera sig i verksamheten och dess utveckling 

minskar. Därav har systemet utvecklats till att ge kontinuerlig återkoppling per automatik, 

vilket även tillåter individen som rapporterat problemet eller förslaget att följa 

granskningsprocessen i realtid. Detta försäkrar individen om att de givna förslagen tas emot 

och granskas, och kan eventuellt komma till användning.  

DLB-systemet ger en möjlighet att ta tillvara på outnyttjad kreativitet och kompetens utan att 

medarbetaren påverkas av yttre faktorer som svårigheter att uttrycka sig i grupp med andra 

eller hitta ett lämpligt tillfälle för direkt kommunikation med exempelvis en chef. Trots att 

systemet anses vara ett verktyg med stor tillgänglighet för medarbetare har den svårt att 

konkurrera med exempelvis papper och penna när det kommer till att förmedla en idé på ett 

snabbt sätt, vilket även nämndes under intervjuerna. Däremot minskar med detta system det 

administrativa arbetet kring förslagsinsamlingen jämfört med inlämnande av förslag som 

förmedlas via papper och penna. 

Vid implementering av DLB-systemet tror vi att antalet rapporterade ärenden kommer öka 

samtidigt som det administrativa arbetet per rapportering kommer att avta i jämförelse med ett 

manuellt system. Dock finns risken att det totala administrativa arbetet ökar då fler förslag 

rapporteras in. Införandet av detta system kan tyckas ha motsatt effekt till resurseffektivitet, 

som exempelvis ökat slöseri i form av finansiella och tidskrävande resurser, från både chefer 

och medarbetare, då DLB-systemet kan resultera i en ökad mängd rapporteringar vilket kan 

leda till att den totala tidsåtgången kan öka. Det är dock viktigt att uppnå hög kvantitet på 

förslagen som rapporteras in innan kvaliteten börjar stå i fokus.  

När ett ärende är löst och avslutat skrivs en kortfattad kommentar till problemet och lösningen 

på detta, samt hur genomförandet ska ske. På nästkommande morgonmöte kan ärendet 

presenteras med tillhörande problem samt dess lösning för direkt återkoppling inför de 

närvarande. Detta ska dels göras för att upplysa om den kommande förändringen, och dels för 

att engagera medarbetarna mer i verksamheten och motivera dem till ett fortsatt bra arbete. 

Under denna presentation ska även positiv återkoppling förmedlas till de som deltagit i 

processen (rapporterat ett problem eller bidragit med ett lösningsförslag), vilket kommer 

inspirera fler till att medverka. Därför ges även detta på de ärenden som inte tas vidare i 

processen utan avslutas direkt. Här kan en chef kort förtydliga varför det valdes att inte gå 

vidare med ärendet och vid behov ge vägledning och tips på vad den anställde kan tänka på 

vid framtida lösningsförslag eller problemrapporteringar. 

För att Dometic Group ska ha möjlighet att genomföra en utvärdering på de idéer som föreslås 

är det viktigt att ha all data tillgänglig för att få en rättvis bedömning. Avslutade projekt 

arkiveras efter tre månader men sparas i en kategoriserad arkivdatabas för att vara tillgängliga 

för framtida mätningar.  



20 

 

Att all data sparas uppfyller ytterligare ett ändamål, nämligen att fabriker kan implementera 

varandras idéer utan att behöva genomgå en ny process av problemrapportering och 

lösningsförslag. Dock finns här ett problemområde; Dometic Groups fabriker är lokaliserade 

utöver världen, vilket innebär att det förekommer språk- och kulturskillnader. Att det talas 

olika språk på fabrikerna kan försvåra informationsutbytet mellan dessa. Detta innebär att vid 

implementering av DLB i fabrikerna finns det ett behov av vidareutveckling av systemet i 

form av en översättningsmekanism. Det kan även vara av vikt att ha ett kompletterande 

kategoriseringssystem som tar hänsyn till ifall en problemrapportering eller ett lösningsförslag 

är fabriksbundet eller användbart i andra fabriker. Därav är systemet i dagsläget endast 

utvecklat för att användas internt på enskilda fabriker, eller bland ett fåtal som ingår under 

samma klusterchef och därav har samma struktur och verksamhetsuppbyggnad. Eftersom 

Dometic Group strävar efter att driva allt mer likstyrda fabriker, kommer det eventuellt i 

framtiden finnas en större möjlighet att implementera systemet på en mer extern och 

internationell nivå.  

Att utveckla ett system som DLB kommer som tidigare nämnt kräva en del resurser i form av 

tid och pengar. Då vi har begränsat detta arbete med att endast bygga upp systemets struktur 

och inte vidare analysera implementering samt uppbyggnad har detta inte analyserats 

ytterligare. Som ett nästa steg i arbetet bör en studie samt projektplanering påbörjas som 

utvärderar införandet av ett DLB-system och utvärderar dess resursförbrukning kontra 

resultatet som kommer påverka Dometic Group.  

Det finns i framtiden möjlighet att utveckla DLB-systemet till att kommunicera med maskiner 

och konstruktioner inom fabriker. Detta öppnar dörrar för ett system där maskinerna 

automatiskt rapporterar fel som uppstår för att på ett mer effektivt sätt kunna framföra 

informationen. Vidare kan DLB-systemet i ett senare skede utvecklas till att exempelvis 

kategorisera högprioriterade ärenden efter region, vilket möjliggör att fabriker per automatik 

blir erhållna sorterade ärenden.  

Källkritik  

Vid val av källor var det fyra faktorer som vi förhöll oss till för att informationen som 

användes skulle vara trovärdig; ålder, oberoende, äkthet och tendens (Haraldsson, 2014). Vid 

informationssökningen till frågeställningen var det viktigt att inte använda artiklar och 

litteratur som var av äldre karaktär eftersom Lean Produktion kontinuerligt ändras med tiden. 

Ny kunskap, nya maskiner och teknologier, förändringar i omgivning och kultur bidrar till att 

aktuell kunskap är essentiellt. Den äldsta litteraturen som har använts i projektrapporten är 

från 1996. Denna typ av information behöver nödvändigtvis inte vara dålig, man bör dock ha 

ögonen öppna för påståenden som kan ha blivit ogiltiga med tiden. 

Artiklarna och litteraturen bör vara oberoende av varandra, annars finns risk för att arbetet 

vinklas eller endast analyseras ur ett perspektiv. Alla verk som har refererats till i detta arbete 

har ursprung från olika författare, med två tryckta verk av Womack (1996, 2007) som 

undantag. Därav kan det fastställas att det har funnits bra variation på författare vars verk har 

använts i arbetet.  
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Äktheten på artiklar som används i arbeten bör alltid ifrågasättas, vilket även har gjorts i detta 

arbete. Vi anser att dessa är autentiska då det finns ingående delar som referenslistor, tydligt 

språk, rimliga slutsatser och data som är inhämtat från företag och andra erkända författare. 

Vidare är det verk som dels hämtats från KTH:s egna bibliotek, och dels från databasen, 

Business Source Elite. Detta innebär dock inte att den kritiska synen på verken ska elimineras 

helt, därav har alla källor granskats kritiskt.  

Det kan finnas i författarnas intresse att vinkla, förvrida eller välja att inte ta med nödvändig 

information för egen vinning. Detta är det svårt att granska och kontrollera, men kopplingen 

mellan författare och företag där endera parten främjas ekonomiskt har i bästa mån 

kontrollerats. Det hittades ingen information som påvisade koppling av detta slag, dock ska 

det nämnas att det kan vara svårt att påvisa detta.  

Metodreflektion  

I arbetet valdes det att hämta empirisk data från företaget Dometic Group genom intervjuer 

och ett studiebesök på företagets kontor. Om ett studiebesök på någon av Dometic Groups 

fabriker hade genomförts tror vi att det hade bidragit till ytterligare ökad förståelse för de 

arbetsmetoder som används inom fabrikerna. På grund av fabrikernas geografiska placering 

utfördes dock inte studiebesök av detta slag.  

Den teoretiska datan anser vi hade kunnat utökas i form av fler artiklar från databaser, för att 

få en spridning på litteraturen. 

Slutsats  

Utifrån den ursprungliga frågeställningen, underfrågorna, de teoretiska studierna och de 

empiriska studierna som gjordes togs det fram ett resultat i form av ett system som är 

utvecklat för att fånga upp medarbetares outnyttjade kreativitet och kompetens. Systemet som 

vi kallar Digital Lean Board är utformat för att öka kommunikationen mellan medarbetare och 

således ta tillvara på medarbetares kreativitet och kompetens inom produktionsfabriker.  

Medarbetare har tillsammans med Digital Lean Board möjlighet att rapportera in problem, 

förslag på lösningar eller övriga förbättringsförslag. Systemet tillåter medarbetare att följa 

hanteringsprocessen för det ärende som har rapporterats och får på detta sätt kontinuerlig 

återkoppling. Alla ärenden som rapporteras in sparas i en kategoriserad databas och är 

sökbara för framtida användning, vilken öppnar för möjligheten att göra mätningar. 

Vi anser att det finns förbättringsområden som det går att arbetas vidare med inom systemet. I 

dagsläget är Digital Lean Board menat att implementeras internt inom enskilda fabriker. 

Möjligheten att implementera systemet externt som en kommunikationsmetod mellan 

Dometic Groups fabriker är i dagsläget inte optimalt då det finns en språkbarriär samt 

skillnader i fabriksstrukturer som måste tas hänsyn till.  Vi anser att implementation av detta 

system i en produktionsfabrik kommer öka kommunikationen inom fabriken och samtidigt 

motivera kreativitet hos medarbetarna. För att avslutningsvis besvara frågeställningen anser vi 

att det är fullt möjligt att med detta system ta tillvara på medarbetares kreativitet och 

kompetens inom produktion.   
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Bilagor  

Bilaga 1 – State of the Art 

Sex Sigma  

Modellen går ut på att minimera defekterna i en process genom att mäta antalet defekter i processen. 

På detta sätt är det möjligt att på ett systematiskt sätt minska de funna defekterna. För att nå Six Sigma 

standarden ska det inte finnas fler än 3,4 defekter per miljoner möjligheter i processen (General 

Electric, 2014).     

Lean  

Lean handlar om att nå en mer resurseffektiv produktion genom att minska på slöserier då dessa inte 

skapar något värde för kunden. För att minska dessa slöserier så är det viktigt att de är identifierbara, 

varpå de har delats in i följande sju kategorier: 

1. Omarbete: produkter som har blivit producerade eller installerade felaktigt. Om produkten inte 

uppfyller kundens önskemål så klassas det som en defekt då den måste kaseras eller repareras. 

2. Överproduktion: klassas som den värsta typen av slöserier eftersom många av de andra 

punkterna kommer som direkt följd av överproduktion.  

3. Transport: en faktor som inte bidrar med något för kunden, därför minimeras den i största 

möjliga utsträckning.  

4. Väntan: inom produktion är det essentiellt att minimera väntan då det skapar en flaskhals i 

arbetet inom fabriker. 

5. Rörelse: Även rörelse anses som en form av slöseri då den i sig inte bidrar med något 

slutvärde för kunden. 

6. Lager: bör vara så minimerat som möjligt, att ha produkter i lager bidrar inte till produktionen 

utan medför istället ökade lagerkostnader. 

7. Överarbete: ska minimeras för att spara in resurser (Sowards, 2011).  

På senare år har ytterliggare en punkt blivit vedertagen; arbetarnas outnyttjade kreativitet. Denna 

punkt syftar på att det är en form av slöseri att inte ta tillvara på den kunskap och erfarenhet som 

arbetare har (Petersson, 2009).  

Kaizen  

Kaizen är en modell som går ut på att ständigt söka efter förbättringar i processen. Detta görs genom 

att kontinuerligt analysera processen och identifiera problem, för att sedan lösa dessa. Detta görs 

genom  tre faser, vilka är; Planering och Förberedelse, Implementering, samt Återkoppling. Planering 

och Förberedelse går ut på att identifiera ett målområde att analysera och förbättra. Under 

implementeringsfasen arbetas det med att analysera och förstå målområdet och vad problemet som ska 

lösas är. Detta kan göras genom två metoder; Five Whys eller Value Stream Mapping. Fas tre är 

återkopplingsfasen där det arbetas med att försäkra att förbättringen är hållbar på lång sikt. 

Verksamheter som använder sig av Kaizen har ofta utbildat de anställda till att tänka på detta sätt 

(EPA, 2011).  

Kanban 

Kanban modellen utgör en process som fastställer mängden produkter i rörelse. Processen är 

uppbyggd av bland annat JIT (Just-in-time). (EPA, 2011)  
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Bilaga 2 – Intervju: Utvecklingsansvarig 1  
Berätta om ditt arbete på företaget, vad har du för ansvarsområden? 

Kort sagt arbetar jag med att analysera vad som ska utvecklas, när det ska utvecklas, och vad man 

kan tjäna för pengar på detta. Jag jobbar främst med fysiska produkter och fokuserar på det som ska 

tas fram. 

Du arbetar som du säger med utveckling på företaget, hur går utvecklingen av produkterna till? 

Vi arbetar med Strategic Poduct management, där vi arbetar med bland annat technology push, 

market pull, innovation m fl.  

Hur arbetar ni med återkoppling? Får ni återkoppling från kollegor, kunder osv? 

Den återkoppling som fås på produkterna kommer oftast från kunder. Eftersom vi främst arbetar 

”business-to-business”, är det andra företag som är våra kunder. 

Återkoppling som kommer direkt från fabrikerna som producerar produkterna fås sällan. Detta sker 

oftast endast om det är någonting som inte fungerar med produkten då den tillverkas i fabriken. 

Kommunikationen mellan Utvecklingsavdelningen och fabrikerna måste fungera eftersom vi måste 

kunna designa en produkt som går att producera, detta är därför återkoppling som kommer tillbaka 

till oss på utveckling. 

En digitaliserad förslagslåda är ett koncept som vi har diskuterat och är i processen att utveckla, 

vad tycker du om det? Och har du några funderingar kring om detta skulle fungera eller vara 

till nytta i fabrikerna eller hos er på Utveckling? 

Ett system eller verktyg för detta är en bra grundidé. Den centrala tanken med Lean är att rätta till 

problem så tidigt som möjligt och att man förlitar sig på att de anställda drar i trådar. När detta väl 

händer är det bra. Men man måste inse att då det talas om produktion i stora volymer ska det inte 

finnas utrymme för kreativa förslag. Det finns mer utrymme för kreativitet vid små 

produktionsvolymer. 

Utmaningen tror jag ligger i att övertyga och motivera den fabriksanställde om att dennes åsikter 

kommer tas hänsyn till och utvecklas. 

Har det tidigare funnits något liknande system i fabrikerna? 

Det har aldrig funnits något formaliserat system som gäller på alla fabriker. Dock kan det ha funnits 

internt på vissa fabriker. Men inte på koncern-nivå. 

Hur ser du på motivation av de anställda? Hur motiveras de anställda på företaget, finns det 

något system eller varierar det mellan olika avdelningar? 

Det handlar om att visa att idéerna används och inte slängs bort. Problematiken handlar om 

medarbetardeltagande i stort. Det måste finnas någon återkoppling-mekanism så att de anställda 

förstår att någon tar tag i det. 

De fabriksanställda som arbetar 8 timmar om dagen med produkterna lär sig väldigt mycket om 

dessa. Det är då viktigt hur man tar tillvara på denna kunskap från början. Någon måste lyssna och 

utreda de förslag som kommer upp, och även återkoppla och följa upp med återkoppling. T ex om man 

valde att inte arbeta vidare med förslaget från den fabriksanställde – varför? 
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När det kommer till motivation hos de anställda är det ett stort fel om man fokuserar på att det alltid 

är pengar som motiverar, detta tankesätt blir mycket ensidigt. Det viktiga är ofta att få synas, att 

känna att någon lyssnar och att man har betydelse. Men pengar skulle även kunna bidra till att 

motivera. 

Är det något du vill tillägga? 

Det är viktigt att tänka på kulturskillnader i olika länder. En metod som fungerar i Sverige och det 

arbetsklimat som finns här kan vara mindre effektivt eller inte fungera alls i en fabrik i ett annat land.  

  



V 

 

Bilaga 3 – Intervju: Utvecklingsansvarig 2  
Berätta om ditt arbete på företaget, vad har du för ansvarsområden? 

Mycket av min tid går åt att följa olika typer av utvecklingsprojekt. Jag arbetar även med utvecklingen 

av finansieringssystem och finansiell uppföljning inom företaget. Jag arbetar med att utveckla en del 

gemensamma system för hela företaget på delar som tidigare fungerat autonomt.  

Hur arbetar ni med återkoppling? Får ni återkoppling från kollegor, kunder osv? 

Det finns inget system för att lagra information eller återkoppling och systematisera den. Dometics 

fabriker är idag inte centralstyrda och det är upp till varje enskild fabrik att hantera styrningen. Den 

återkoppling som fås tas tillvara av den som får den och de som arbetar på just det området. 

Exempelvis om det kommer ett klagomål från en kund att prestandan i frysen är dålig, ser det 

ansvariga teamet över om detta beror på något speciellt och om det är någon extern faktor som 

påverkar. Om detta inte är fallet och det är något fel på frysen går man vidare med att undersöka hur 

man kan lösa problemet. Man tittar även på hur mycket man kan påskynda processen för att kunna 

släppa en bättre version av frysen. De klagomål som görs från kunder går tillbaka till 

utvecklingscheferna på fabrikerna, som sedan samarbetar med utvecklingsavdelningen. 

Återkoppling kan ibland komma direkt från fabrikerna, ofta i form av förslag på mer kostnadseffektiva 

lösningar som kan göras vid produktion av produkterna. Detta förslag kommer antingen direkt till mig 

om det är en större ändring som måste godkännas. Vid mindre ändringar som inte påverkar 

produktens funktion kan ibland beslut tas direkt på fabriken. 

En digitaliserad förslagslåda är ett koncept som vi har diskuterat och är i processen att utveckla, 

vad tycker du om det? Och har du några funderingar kring om detta skulle fungera eller vara 

till nytta i fabrikerna eller hos er på Utveckling? 

Jag tror det är många av de anställda på fabrikerna som äger företagets produkter som vet hur dessa 

fungerar i praktiken och sitter på mycket kunskap om dessa. Dessa individers kunskap om både 

skapandet av produkterna samt användandet tror jag kan vara till stor nytta för mitt arbete inom 

utveckling, då dessa kan ge många förslag på förbättringar eller peka ut brister hos produkterna. Det 

skulle vara bra att få input från dessa personer på fabrikerna om produkterna. Andra förslag på 

verksamheten har endast en indirekt nytta för mig, genom att det eventuellt drar ner på kostnader. 

Fördelen med förslagslådor är att det finns en viss barriär där folk vågar vara lite självkritiska. Dock 

kan det vara lättare att föra ned tankar som man har kring en punkt på en papperslapp direkt vid 

arbetsplatsen, snarare än att man ska få in tankarna digitalt på en dator. Det kan även vara svårare 

att kommunicera förslaget digitalt, då det finns större möjlighet att förtydliga förslaget m h a 

ritningar, bilder och förklaringar på en papperslapp. 

Har det tidigare funnits något liknande system i fabrikerna? 

Jag tror att det har funnits förslagslådor på fabrikerna, men jag vet inga detaljer om detta. 

Hur ser du på motivation av de anställda? Hur motiveras de anställda på företaget, finns det 

något system eller varierar det mellan olika avdelningar? 

Uppföljningen är mycket viktig, och att de fabriksanställda ser att förslagen används. Återkoppling på 

förslagen som kommer in är även av stor vikt.  
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Bilaga 4 – Intervju: Personalansvarig  
Berätta om ditt arbete på företaget, vad har du för ansvarsområden? 

Jag är chef inom personalfunktionen i Sverige, men har även ansvaret för större delen av 

personalfunktionerna i resterande Europa. 

Hur arbetar ni med Återkoppling? Får ni Återkoppling från kollegor, kunder osv? Hur 

fungerar kommunikationen mellan företagets olika avdelningar? 

Återkoppling sker kontinuerligt efter avslutade projekt varpå de får grönt, gult eller rött kort. Efter 

avslutat projekt sammanställs projektet i sin helhet i form av en projektrapport. Oftast används inte 

hela rapporten framöver, utan endast smådetaljer från den vid behov. Det finns inte något 

kategoriseringssystem för lagring av rapporterna, inte heller någon intern databas för att söka efter 

information i efterhand. 

Fabrikerna står själva för den interna kommunikationen som sker men mellan fabrikerna. Man har 

s.k. klusterchefer som ansvarar för ett flertal fabriker. Denna gruppering av fabriker sker med 

avseende på vad fabrikerna producerar. 

En digitaliserad förslagslåda är ett koncept som vi har diskuterat och är i processen att utveckla, 

vad tycker du om det? Och har du några funderingar kring om detta skulle fungera eller vara 

till nytta i fabrikerna eller på andra avdelningar? 

Jag uppmuntrar tanken om en digitaliserad förslagslåda för att få igång kreativiteten hos de 

anställda, och för att de anställda ska delta mer i arbetet med verksamheten. Om en individ kommer 

med en bra idé är det viktigt att individen får erkännande för det. 

Har det tidigare funnits något liknande system i fabrikerna? 

I Tyskland har de utvecklat ”Idea Management” inom företaget. De fabriksanställdas ger förslag 

genom förslagslådor, inte digitalt utan med hjälp av papper och penna, som följs upp. Om förslaget 

leder till att man sparar in en viss summa inom företaget får den individ som gav förslaget en del av 

den summar som företaget sparat in. Det har kommit in en hel del bra idéer innan vilket har satt igång 

en glöd. Något som dock kan vara en barriär är att ”chefen ska läsa pappret”, vilket är en faktor som 

bör beaktas. 

Hur ser du på motivation av de anställda? Hur motiveras de anställda på företaget, finns det 

något system eller varierar det mellan olika avdelningar? 

De faktorer som spelar in är mestadels självuppfyllelse men också monetärt i de större projekten vilket 

grundar sig i att den fabriksanställde inte vill känna sig snuvad på en bra idé. Känslan av att känna 

sig viktig på arbetsplatsen är av stor vikt, man vill bli sedd för det man gör i grund och botten.  
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Bilaga 5 – Intervju: Fabrikschef 1  
Berätta om ditt arbete på företaget, vad har du för ansvarsområden? 

Jag är klusterchef för ett antal fabriker. Under en vanlig dag fokuseras det mycket på strategiska 

ingrepp för att utveckla verksamheterna. Jag har stora visioner och mål och har byggt upp strategier 

som ska hjälpa fabrikerna att nå de satta målen. 

Hur arbetar ni med återkoppling? Fås återkoppling från kollegor, kunder osv? Ger du själv 

återkoppling eller annan info till dina kollegor? 

Att vara på plats och uppleva verksamheten är viktigt. Då får man en uppfattning av vilka problem 

som finns och hur de anställda mår generellt. Man använder sig av personalenkäter i fabrikerna, där 

de anställda får uttala sig anonymt om hur de upplever sin arbetssituation. 

Det är sedan personalfunktionen som tar emot denna återkoppling, analyserar den, och agerar sedan 

utefter resultatet. Om en stor del av den mottagna återkoppling är negativ, måste frågan ställas; 

varför? Och man måste reflektera om hur detta kan förbättras. 

Enkäterna startades nyligen, det är inget som har funnits tidigare. Man kan därför inte jämföra med 

tidigare år, däremot kommer detta vara möjligt under kommande år. Jämförelsen är bra för att se hur 

fabrikerna och medarbetarna har utvecklats från ett år till det andra. 

Morgonmöten sker dagligen. Ämnena som tas upp på dessa möten är; Hälsa och säkerhet, 

sjukfrånvaron, kvalitetsrapporter, risk/incidentrapporter, rapport om leverans till kunder osv. Det är 

viktigt att man träffas i grupp och skapar förståelse för varandras arbete, och kommunicerar olika 

problem som kan ha uppstått i fabriken, under dessa möten. 

Hur ser du på motivation av de anställda? Hur motiveras de anställda på företaget, finns det 

något system eller varierar det mellan olika avdelningar? 

Belöningssystem i form av pengar brukar fungera, det är viktigt att de fabriksanställda får en del av 

vinsten som de hjälper till att generera med sitt förslag. Det finns begränsningar i att jobba sig upp. 

Personlig utveckling är alltid viktig, men det beror på en själv och då uppstår problemet att alla 

medarbetare kanske inte vill. På ett annat företag jag arbetade på tidigare steg medarbetarnas 

kreativitet betydligt då det börjades erbjudas ersättning i form av pengar till de anställda då man 

använde ett av de anställdas förslag. 

Det är även viktigt med snabb återkoppling. Om man ska skapa en process med ett belöningssystem, 

är det av stor vikt att det sker en snabb hantering av förslagen som har lämnats.  

Genom att engagera de anställda i verksamheten och delegera fler uppgifter kan man öka 

motivationen hos de anställda. Det är då viktigt att alla i verksamheten utbildar sig på nya produkter. 

Genom att exempelvis låta de anställda på fabriken vara med och sätta mål och bygga strategier ökar 

deras engagemang i verksamheten. För att öka motivationen hos de anställda är det även viktigt att 

komma ifrån ”målstyrning” och försöka ta sig till ”målutveckling”. Man ska vara tydlig med att sätta 

mål och med hur målen ska uppnås, och att det inte ska ske några avvikelser från vägen dit. 
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En digitaliserad förslagslåda är ett koncept som vi har diskuterat och är i processen att utveckla, 

vad tycker du om det? Och har du några funderingar kring om detta skulle fungera eller vara 

till nytta i fabrikerna eller på andra avdelningar? 

Det finns alltid insikter från de fabriksanställda om hur man kan göra saker bättre. De har mycket 

kunskap om produkternas funktion och skulle kunna ha mycket kreativa förslag på förbättringar inom 

olika områden. Om man ger medarbetarna möjligheten att framföra förslag, öppnar man dörrar för 

större kreativitet. 

Jag tror att en digitaliserad förslagslåda är rätt väg att gå. Däremot måste man vara försiktig med att 

ersätta allt med IT-lösningar. Om man tror att det går att göra det är man fel ute. 

Jag har med hjälp av andra engagerade i fabriken byggt upp strategier på ett bra sätt som gör att vi 

kommer nå målen som sats. Detta skulle även andra fabriker som kanske ligger sämre till i 

utvecklingen ta nytta av om informationen sprids via t ex någon digital lösning. 

Har det tidigare funnits något liknande system i fabrikerna? 

Det finns inga förslagslådor i dagsläget, men det är dit vi vill nå. Det finns skärmar uppsatta i alla 

delar av fabriken, både vid t ex bandet och i konferensrum. Dessa visar information som är relevanta 

att de fabriksanställda tar del av. Skulle det till exempel uppstå ett problem någonstans som 

rapporteras, dyker detta upp på skärmen. Tanken är att man i framtiden även ska kunna lägga till 

touch-screen skärmar för att medarbetarna på ett lätt sätt själva ska kunna rapportera in problem 

direkt. 

Vi använder oss även av olika tavlor i fabrikerna. Brukar vara en eller flera tavlor per avdelning som 

visar kvalitetsrapporter, skyddsutrustning och säkerhetsinformation, kompetensstatus på avdelningen, 

riskrapporter osv. På våra ”Communication Boards” finns även de topp tre problemen som finns i 

fabriken uppskrivna. Då har medarbetarna möjlighet att tänka efter och se vad som kan ha skapat 

dessa problem. 

Är det något du vill tillägga? 

Värderingar är viktigt att ta hänsyn till, det är exempelvist mer hierarkiskt i vissa länder vilket han 

helst vill sudda ut. För det skapar mest bara distans mellan de olika nivåerna. Förövrigt är det viktigt 

att ha ett frågande ledarskap – ge aldrig ut facit, låt medarbetarna tänka själva.  
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Bilaga 6 – Intervju: Fabrikschef 2  
Berätta om ditt arbete på företaget, vad har du för ansvarsområden? 

Jag är platschef här på fabriken. 

Hur arbetar ni med återkoppling? Fås återkoppling från kollegor, kunder osv? Ger du själv 

återkoppling eller annan info till dina kollegor? 

Vi har morgonmöten där man går igenom material, leveranser, uppnådda mål, veckans utfall osv. På 

måndagar går vi igenom en hel veckas arbete och vad vi har uppnått. Resterande dagar analyseras 

det dagliga arbetet på lite mer detaljnivå. Cirka två gånger per år har man möten med de olika 

fabrikerna som finns inom koncernen. Under dessa möten görs det ett slags informationsutbyte mellan 

fabrikerna. 

En digitaliserad förslagslåda är ett koncept som vi har diskuterat och är i processen att utveckla, 

vad tycker du om det? Och har du några funderingar kring om detta skulle fungera eller vara 

till nytta i fabrikerna eller på andra avdelningar? 

Bra tanke, men är rädd för det administrativa arbetet som måste göras runt systemet. Det vore bra om 

man kunde minska på det administrativa arbetet högre upp och samtidigt fånga medarbetarnas 

kompetens. Och förslagen som ges måste prioriteras på ett bra sätt. Det är även viktigt att systemet är 

användarvänligt och lätt att förstå sig på och fylla i. Helst ska det vara touch-knappar – så lätt som 

möjligt helt enkelt. Det är bra att förslagen arkiveras och går att söka på. 

Har det tidigare funnits något liknande system i fabrikerna? 

Vi använder oss av två sätt för att ge förslag och återkoppling som hjälper verksamheten; en formell 

väg och en informell väg. Den formella vägen går ut på att man lämnar in ett ärende, som sedan 

behandlas av en grupp utsedda personer. Denna grupp analyserar ärendet och tar ett beslut. Den 

formella processen är väldigt lång och jobbig eftersom hela analysgruppen måste samlas, och vi 

funderar på att ta bort den. 

Det andra informella sättet att hantera förslag och återkoppling går ut på att ett förslag lämnas in till 

mig. Vi undersöker ärendet och om det godkänns, påbörjas standardisering. De flesta förslag kommer 

in och hanteras på detta sätt. Det går snabbare. Det är rätt vanligt med idéer och förslag från de 

fabriksanställda, vilka alltid måste analyseras. Vi använder oss även av tavlor i fabriken. På dessa 

skrivs bl a förslag som ges. Informationen och förslagen som presenteras där sparas sedan i 

pappersformat i en plastficka. 

Hur ser du på motivation av de anställda? Hur motiveras de anställda på företaget, finns det 

något system eller varierar det mellan olika avdelningar? 

Idag finns det en lista som visar de topp tre personerna på fabriken som har kommit med bra förslag 

och idéer. I listan finns återkoppling i form av smileysar; glad, sur eller mellanglad. Återkoppling till 

individen syns inte så tydligt. Det är någonting som vi behöver bli bättre på, att ge de anställda 

beröm. 

Det måste arbetas mer med att ta vara på medarbetarnas kreativitet. Nästa steg kanske vore att 

implementera något slags lönesystem. Det är för övrigt viktigt att folk ser att det händer något med 

förslagen som ges. Jag tror det är viktigt med snabb återkoppling.  


