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I 

Sammanfattning 
Tillverkningsindustrin har tidigare, för att få en effektivare produktion, prioriterat att tillverka 

stora partier. Stora partier bidrar till färre omställningar på produktionslinorna. Idag 

efterfrågar konsumenterna en större variation i produktutbudet. Större utbud av produkter 

kräver en högre flexibilitet i produktionen i och med att produktionen lätt måste kunna ställas 

om från en produkt till en annan. Fler omställningar har lett till att det blivit allt viktigare för 

företag att reducera ställtider. Kan ställtiderna reduceras och standardiseras ökar inte bara 

maskinernas utnyttjandegrad, även planeringsarbetet underlättas då omställningstiderna är 

kända. 

En metod för ställtidsreducering är SMED-metoden (Single-Minute Exchange of Die). Med 

SMED-metoden urskiljs en omställnings inre ställtid mot dess yttre ställtid. Inre ställtid är 

tiden för de aktiviteter som måste utföras då maskinen är avstängd och yttre ställtid är tiden 

för de aktiviteter som kan utföras då maskinen kör. Som ett komplement till SMED kan 5S 

användas. 5S reducerar tidsslöseri genom att skapa ordning och reda. Tidsslöseri är extra 

kostsamt under omställningar. Både SMED och 5S är metoder som förändrar medarbetares 

arbetssätt vilket medför att företag bör ha en strategi för förändringsarbete. Förändringsarbete 

analyseras i denna rapport utifrån sociala systemet, Herzbergs motivationsteori och Kotters 

åttastegsmodell. 

Syftet med detta kandidatexamensarbete är att undersöka vad som krävs för att lyckas 

reducera ställtider med metoderna SMED och 5S samt vad som krävs för att genomföra det 

förändringsarbete dessa metoder medför. 

Slutsatserna svarar på vad som krävs för att ställtidsreducera med SMED- och 5S-metoden 

samt hur förändringsarbete bör genomföras. I arbetet med SMED-metoden är det lämpligt att 

inkludera operatörer, detta för att snabbare hitta förbättringar på omställningen. 

Ställtidsreducering kan uppnås genom att implementera 5S på miljön kring 

produktionslinorna, detta eftersom mindre ställtid behöver läggas på att leta efter verktyg. De 

viktigaste slutsatserna som dras inom området för förändringsarbete är att en tydlig vision för 

förändringsarbetet bör skapas och kommuniceras till medarbetarna samt att involvera 

medarbetarna i förändringsarbetet. Involveras medarbetarna i förändringsarbetet skapas 

engagemang. 

Nyckelord: SMED, 5S, förändringsarbete, ställtid, sociala systemet, Herzbergs 

motivationsteori, Kotters åttastegsmodell 
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Abstract 
Manufacturing industries have historically prioritized production of larger batches in order to 

attain a more efficient production through fewer changeovers on the production lines. 

However, consumers today demand greater product diversity that requires a higher flexibility 

in the production. Hence, the production lines must be easily switched from manufacturing 

one product to another. With more changeovers it has become increasingly important for 

companies to reduce setup times. Reduced and standardized setup times can not only increase 

the machines’ utilization, but also make the planning of the production easier when the 

changeover times are known. 

One method to reduce setup times is SMED (Single-Minute Exchange of Die). SMED 

distinguishes a changeover’s downtime by the internal- and the external setup time. The 

internal setup time comprises of the activities that must be performed while the machine is 

switched off. The external setup time comprises of the activities that can be performed while 

the machine is running. As a complement to SMED, the method 5S can be used. 5S reduces 

waste of time, which is particularly costly during changeovers. Both the SMED and 5S are 

methods that alter the employees’ way of working and should therefor be a part of companies’ 

strategy for Change Management. In this thesis Change Management is analyzed based on the 

social system, Herzberg’s Motivation theory and Kotter’s eight-step model. 

The purpose of this thesis is to examine what is required to succeed in reducing setup times 

with the methods SMED and 5S. Furthermore, it examines what is required by the 

manufacturing industry in order to succeed in the Change Management that these methods 

entail. 

The thesis concludes what is required to succeed in reducing setup times with the methods 

SMED and 5S and how these changes should be implemented. When working by the SMED 

method, it is advisable to include operators, in order to quickly find improvements in the 

changeovers. Reducing setup time can be achieved by implementing 5S on the environment 

around the production lines, this because less down time is needed to look for the right tools. 

The main conclusions drawn in the area of Change Management are the need of a clear vision 

for how the change should be established and communicated to employees and how to 

involve employees in the process of change. 

 

Keywords: SMED, 5S, Change Management, setup time, the Social System, Herzberg’s 

Theory of Motivation, Kotter’s Eight Step to Transforming your Organization 
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Begrepp och förkortningar 

SMED = Single-Minute Exchange of Die, en metod för att reducera ställtid 

Förändringsarbete = Arbeten och projekt som medför förändringar i medarbetares arbetssätt 

Omställning = De arbetsmoment som genomförs för att ställa om en maskin eller 

produktionslina från att tillverka en produkt till att tillverka en annan produkt 

Ledtid = Tid mellan start och slut för en definierad arbetsprocess 

Private-label = Produkter som produceras av en aktör med eget varumärke men som säljs 

under en annan aktörs varumärke 

Lean = Lean Production, produktionsfilosofi om hur resurser ska hanteras 

PDCA-cirkeln = Plan Do Check Act, lean-metod för uppföljning av pågående arbete 

KPI = Key Performance Indicators, nyckeltal som återspeglar medarbetares prestation i 

arbetet 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Tillverkningsindustrin har tidigare prioriterat att tillverka stora partier. Stora partier ger en 

effektivare produktion eftersom det blir färre omställningar på produktionslinorna. 

Omställningarna gör att produktionen står stilla vilket kostar mycket resurser. Problemet med 

omställningar löses traditionellt sett genom att minska produktutbudet vilket ger större partier 

(Shingo, 1985). 

Idag efterfrågar konsumenterna en större variation i produktutbudet. Större produktutbud 

kräver högre flexibilitet i produktionen eftersom att produktionen måste kunna ställas om från 

en produkt till en annan fler gånger. Fler omställningar har lett till att det blivit allt viktigare 

för företagen att jobba med att reducera tiden för de arbetsmoment som krävs vid en 

omställning, det vill säga reducera ställtiderna. 

Om ställtiderna reduceras och standardiseras ökar maskinernas utnyttjandegrad och 

planeringsarbetet underlättas genom att omställningstiderna blir kända. I svensk industri är 

lönekostnaderna höga och automatiseringsgraden hög, dessa två faktorer gör att det blir 

fördelaktigt att jobba mot en ökad utnyttjandegrad för att uppnå en så resurseffektiv 

produktion som möjligt. Resurseffektivitet bidrar till lägre produktionskostnader vilket ger 

konkurrensfördelar. 

En vanligt förekommande metod för att reducera ställtiderna är SMED-metoden (Single-

Minute Exchange of Die). SMED-metoden har sitt ursprung från Toyota Production Systems. 

Metoden går ut på att reducera ställtider genom att så mycket av ställarbetet som möjligt 

genomförs när maskinerna är igång och producerar. Med hjälp av SMED-metoden är det 

enligt Shingo (1985) möjligt att reducera ställtiderna med upp till 90 %. 

Som komplement till SMED-metoden kan 5S-metoden användas för att uppnå högre 

effektivitet vid omställningarna. Högre effektivitet erhålls av de fem S:en; Sortera, 

Strukturera, Städa, Standardisera och Se till.  

SMED och 5S är metoder som förändrar medarbetarnas arbetssätt. Då en företagsledning har 

för avsikt att förändra medarbetarnas arbetssätt är det viktigt att ledningen kan sin 

organisation. Organisationen kan analyseras genom att det sociala systemet utvärderas baserat 

på hur arbetsorganisationen, medarbetarnas ansvarsområden och prestationsmätning ser ut. 

För att motivera medarbetarna till förändring av arbetssätt krävs det, av ledningen, en 

förståelse för vilka faktorer som motiverar medarbetarna. Herzbergs motivationsteori 

beskriver en modell för att förstå vilka faktorer som motiverar medarbetarna (Herzberg, 

2003). För att öka chanserna till att lyckas genomföra förändringar behövs en strategi för 

genomförandet. Kotters åttastegsmodell beskriver en strategi för ett lyckat förändringsarbete 

(Kotter, 2007). 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Övergripande syfte med detta kandidatexamensarbete är att analysera hur 

tillverkningsindustrin lyckas med att reducera ställtider. För att analysera hur 

tillverkningsindustrin lyckas reducera ställtider undersöks de två metoderna SMED och 5S. 

Metoderna SMED och 5S innebär förändringar i medarbetarnas arbetssätt, syftet är även att 

analysera förmågan hos ett företag till förändringar i medarbetarnas arbetssätt. Denna förmåga 

analyseras baserat på det sociala systemet, Herzbergs motivationsteori och Kotters 

åttastegsmodell. 

Frågorna som detta arbete ska besvara är: 

 Vad krävs för att lyckas reducera ställtid med SMED-metoden? 

 Vad krävs för att lyckas reducera ställtid med 5S? 

 Vad krävs för att förändra medarbetarnas arbetssätt baserat på: 

o Det sociala systemet? 

o Herzbergs motivationsteori? 

o Kotters åttastegsmodell? 

1.3 Metod 
Detta arbete avser att behandla hur företag inom tillverkningsindustrin uppnår 

resurseffektivitet genom att reducera ställtider. Teorin bakom ställtid är således 

grundläggande för hela rapporten och ställtid är således det som behandlas först i 

litteraturstudien. I litteraturstudien sker sedan en fördjupning inom de två metoderna SMED 

och 5S. Dessa metoder är utvalda för att de kompletterar varandra väl och användbara för att 

reducera ställtider. Användning av metoderna SMED och 5S innebär förändringar i 

medarbetarnas arbetssätt och attityd, därav behandlas förändringsarbete i syfte att förstå vad 

som krävs för en lyckad implementering av SMED och 5S. Teorin i litteraturstudien har 

hämtats från böcker, forskningsrapporter och examensarbeten. 

För att komplettera teorin i litteraturstudien med konkreta exempel från tillverkningsindustrin 

genomförs en fallstudie på en industri som arbetar med metoderna SMED och 5S. Industrin 

där iakttagelserna och intervjuerna görs på är Arlas mejeri i Kallhäll (se intervjufrågor i bilaga 

7.1 Intervjufrågor hos Arla). På mejeriet i Kallhäll pågår ett förändringsarbete med att införa 

lean och i det arbetet ingår användning av metoderna SMED och 5S. Iakttagelserna görs 

under rundvandring i mejeriet och under deltagande i en SMED-övning. Den iakttagna 

SMED-övningen görs på ett specifikt produktbyte på en av mejeriets 13 produktionslinor. 

Iakttagelserna dokumenteras och analyseras för att komplettera litteraturstudien. I fallstudien 

ingår även intervjuer med mejeriets produktionschef samt med medarbetare som arbetar 

praktiskt med ställtidsreducering. Syftet med intervjuerna är att få en djupare inblick i hur 

Arla använder sig av SMED och 5S samt hur implementationen av metoderna fungerar. 

En diskussion görs baserat på den information som framkommer i litteraturstudie och 

fallstudie. Diskussionen sammanfattas sedan av slutsatserna. 

1.4 Avgränsningar 
Metoderna SMED och 5S analyseras i detta arbete. Användning av dessa metoder innebär 

förändringar i medarbetarnas arbetssätt och attityd. Förändringar i medarbetarnas arbetssätt 

och attityd definieras i detta arbete som förändringsarbete. Förändringsarbete behandlas 

därför också i arbetet genom att analysera det sociala systemet, Herzbergs motivationsteori 
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och Kotters åttastegsmodell. Det sociala systemet behandlar vilka förutsättningar medarbetare 

kommunicerar på samt hur företag bygger kultur och attityd hos medarbetarna, detta genom 

att analysera de tre delarna arbetsorganisation, ansvarsområden och prestationsmätning. 

 
2. Teorier bakom SMED, 5S och 
förändringsarbete 
Nedan behandlas den insamlade teorin om ställtid, SMED-metoden, 5S-metoden och 

förändringsarbete. Teorin om förändringsarbete behandlar sociala systemet, Herzbergs 

motivationsteori och Kotters åttastegsmodell. 

 

2.1 Ställtid 
Ställtid definieras som den totala tidsåtgången av ett byte från sista produkten A till första 

producerade produkten B, detta med godkänd kvalitet och hastighet (Olofsson). Kortare 

ställtider är något tillverkningsindustrin strävar efter eftersom kunder idag efterfrågar ett 

större produktutbud. Ett större produktutbud kräver högre flexibilitet i produktionen då 

partierna som ska tillverkas blir fler men mindre (Shingo, 1985). Enligt Singh et al. (2009) har 

reducerade ställtider följande påverkan på produktionen: 

 Möjlighet att producera mindre partier med färre enheter av varje produkt 

 Reducering av svinn 

 Mer flexibel produktion 

 Reducering av ledtider (tidsåtgång mellan arbetsprocessers start och slut) 

 Ökad produktivitet och utnyttjandegrad av maskiner 

 Reducering av tillverkningskostnader 

Ställtid delas in i två kategorier, yttre ställ och inre ställ. Yttre ställ är de aktiviteter som kan 

utföras då maskinen är aktiv medan inre ställ är de aktiviteter som måste utföras då maskinen 

står stilla. Den totala ställtiden kan motsvara den totala tiden för allt inre ställ, men i praktiken 

utförs ofta även yttre ställ när maskinen står stilla vilket gör att den totala ställtiden blir längre 

än nödvändigt. Singh et al. (2009) förklarar orsaken till långa ställtider med: 

 Bristen på standardiserade procedurer vid omställningar av maskiner. Vanligt 

förekommande är att varje maskinoperatör ställer om maskinen på sitt eget sätt, vilket 

inte alltid är det bästa sättet. 

 Brist på kunskap inom företaget kring vilka vinsterna av reducerade ställtider kan bli. 

 Stökiga och dåligt organiserade produktionslinor gör att ställtid går åt till att leta efter 

verktyg och dylikt. 

 Avsaknad av rätt verktyg och låg tillgänglighet på befintliga verktyg. 
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Figur 2.1. Bilden illustrerar hur ställtiden kan reduceras genom att flytta ut ställaktiviteter till 

yttre ställ (externt ställarbete) och således reducera ställtiden. (Olofsson, www.world-class-

manufacturing.com, mars 2015) 

 

2.2 SMED-metoden 
SMED står för Single-Minute Exchange of Die och är en metod för att reducera ställtid. 

Metoden utvecklades av Shigeo Shingo. Reducering av ställtid kan göras i alla typer av 

industrier, men är något som framförallt görs inom tillverkningsindustrin (Singh et al., 2009). 

Singh et al. (2009) förklarar, i sin publikation SMED: for quick changeovers in foundry 

SMEs, att innan SMED-metoden används är det nödvändigt att analysera om resursen, maskin 

eller produktionslina, som ska ställtidsreduceras är en flaskhals i produktionen. Är resursen 

inte en flaskhals, och därmed inte har lägre effektivitet än önskat, uppfyller inte SMED-

metoden sitt syfte, eftersom det då inte leder till en betydande förbättring av den totala 

effektiviteten. Efter att maskinen eller utrustningen är identifierad som en flaskhals börjar 

arbetet med SMED-metoden. 

SMED-metoden delas in i tre steg: 

Steg 1. Kartläggning 

Dokumentera och kartlägga alla aktiviteter som sker under omställningen. 

Dokumentationen görs lämpligen genom att filma den nuvarande omställningen 

(Kjellgren & Niklasson, 2014). Fördelen med en filminspelning är att då filmen 

analyseras kan den stoppas vid behov och studeras flera gånger. För att få större 

variation, så att inga aktiviteter saknas i kartläggningen, är det lämpligt att filma 

flera gånger på olika operatörer som utför omställningen (Kjellgren & Niklasson, 

2014). 

 

Då filmningen är utförd analyseras filmen och hela omställningen bryts ner till 

enstaka aktiviteter. I analysen kan ett spaghettidiagram tas fram över operatörens 

rörelsemönster och användas till att få fram ett effektivare rörelsemönster (se rubrik 

2.2.1 Hjälpmedel för genomförandet av SMED-metoden). Aktiviteterna klassificeras 

antingen som inre ställ eller yttre ställ. 

 

Under kartläggningen är målet att undersöka vilka ställaktiviteter som kan utföras 

under tiden maskinen är igång och vilka ställaktiviteter som kan elimineras helt, 

detta kan enligt Shingo (1985) reducera ställtiden med 30-50 %. 

http://www.world-class-manufacturing.com/
http://www.world-class-manufacturing.com/
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Steg 2. Omvandling från inre till yttre ställ 

Konvertera inre ställ till yttre ställ och således reducera tiden maskinen står stilla. 

För att undersöka om det går att konvertera ett inre ställ till ett yttre ställ är det 

viktigt att undersöka vad som är orsaken till att arbetsmomenten utförs (Karlsson, 

2014). Ofta är det möjligt att konvertera inre ställ till yttre ställ genom att utföra 

ställarbete innan maskinen stoppas. Är det exempelvis en maskin som under 

omställningen ska hålla en viss temperatur kan detta ställas in i förväg. Enligt 

Shingo (1985) kan konvertering av inre ställ till yttre ställ reducera ställtiden med 

30-50 %. 

 

Steg 3. Tidsreducering 

Reducering av både de inre och yttre ställen. Detta genomförs genom tekniska och 

organisatoriska lösningar. Tekniska lösningar innebär konfigurationer på maskinen 

och organisatoriska lösningar innebär förbättringar i sättet att organisera 

omställningen på. Ett exempel på en organisatorisk lösning är att använda fler än en 

operatör under omställningen (Kjellgren & Niklasson, 2014). Att reducera de yttre 

ställtiderna påverkar inte den totala ställtiden, men det har en positiv påverkan på 

operatörernas arbetsbelastning (Shingo, 1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2. Figuren visar de tre stegen i SMED-metoden och hur den totala ställtiden succesivt 

reduceras. (Kjellgren & Niklasson, 2014) 
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2.2.1 Hjälpmedel för genomförandet av SMED-metoden 
Under genomförandet av SMED-metoden kan spaghettidiagram användas som hjälpmedel. 

Checklista, checktabell och standard för arbetsmoment är verktyg som tas fram under SMED-

övningen för att sedan användas i det dagliga arbetet efter det att SMED-övningen är 

genomförd. Läs mer om spaghettidiagram, checklista, checktabell och standard för 

arbetsmoment nedan. 

 

Spaghettidiagram 

Spaghettidiagram används under kartläggningen i syfte att optimera och standardisera 

maskinoperatörens rörelsemönster under omställningen. Spaghettidiagram utformas genom att 

markera maskinoperatörens samtliga rörelser på en översiktsbild. Därefter markeras de 

rörelser som är nödvändiga för omställningen med en annan färg. Detta ger en visuell bild 

över de överflödiga rörelserna och eventuella brister i arbetsytans design (Karlsson, 2014).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 2.3. Bilden visar ett spaghettidiagram över ett kontor. De röda linjerna visar 

rörelsemönstret som det är ifrån början och de gröna linjerna är de nödvändiga rörelserna. 

(Nijman, www.pureandlean.com, mars 2015) 

Checklista 

Enligt Shingo (1985) bör en checklista upprättas åt operatörerna som ska genomföra 

omställningen. Checklistan ska innehålla alla inställningsvärden som krävs under 

omställningen av maskinen. Checklistan kan också beskriva de verktyg som behövs för att 

ställa om maskinen. Syftet är att operatören innan omställningen ska kunna kontrollera att det 

inte är några fel eller avvikelser på maskinen. Förutom att underlätta omställningsarbetet är 

checklistan också ett bra verktyg för att förebygga problem som kan uppstå under maskinens 

gång och därmed leda till driftstopp. 
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Checktabell 

Ett annat verktyg som Shingo (1985) rekommenderar är checktabell (se figur 2.4). 

Checktabellen består av bilder på alla delar och verktyg som ska användas under 

omställningen. På bilderna placeras sedan motsvarande delar och verktyg vilket ger 

operatören en visuell bild över vilka delar eller verktyg som saknas. Checktabellen ska sedan 

kontrolleras innan omställningen påbörjas för att undvika att operatören under omställningen 

måste leta efter delar och verktyg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.4. Bilden visar en Checktabell. Till vänster visas tabellen utan verktyg och till höger 

med verktyg, det blir tydligt för operatören vilka verktyg som saknas (www.gunsbase.com, 

april 2015). 

Standard för arbetsmoment 

Både checklistan och checktabellen är användbara för att kontrollera att alla delar och verktyg 

är där de ska vara men säger inte i vilken ordning de ska användas. Shingo (1985) anser att 

det därför är nödvändigt med en standard där alla de arbetsmoment som ska utföras under 

stället finns med. Standarden underlättar operatörernas arbete och bidrar till att arbetsmoment 

inte glöms bort, standarden ska följas av alla operatörer. Följs standarden av alla operatörer 

reduceras variationen i tiden det tar för operatörerna att genomföra omställningen. Att få 

operatörer till att ändra sina arbetsmönster är en av de största utmaningarna då en standard ska 

implementeras (Kjellgren & Niklasson, 2014).
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2.3 5S-metoden 
(Bicheno et al., 2011, kap 6) 

5S är en metod som är lätt att utföra och som ofta har en positiv påverkan på produktionen 

vilket gör att metoden är en av de mest använda lean-metoderna. Syftet med 5S är att minska 

slöseri av resurser, minska variation, exponera problem, öka tillgänglighet och att förbättra 

produktiviteten. 5S står för Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera och Se till. Vid 

implementation av 5S-metoden är det viktigt att vara tydlig med syftet och tydliggöra att 5S 

inte är en metod för att få rent i fabriken. 5S är ett koncept för att uppnå högre kvalitet i 

produktionen. Målet är att medarbetarnas arbetssätt, tankesätt och attityd återspeglar de fem 

S:en:  

S1. Sortera 

Kasta allt som inte används och sortera sedan sådant som används mer frekvent i 

tydliga och logiska kategorier. Allt ska sedan placeras ut på lämpliga platser i 

lokalen beroende på var och hur ofta det används, detta för att medarbetarna snabbt 

ska kunna hitta rätt verktyg. Sorteringen håller sig tillfälligt och bör därför 

återupprepas minst en gång per år. 

 

S2. Strukturera 

Markera med konturer och andra visuella knep var saker och ting hör hemma. Det 

ska vara lätt att se om någonting saknas eller var saker hör hemma, checktabell är ett 

bra sätt att standardisera arbetsmiljön (se figur 2.4). Spaghettidiagram kan användas 

för att analysera lämplig utplacering så att onödiga rörelser hos medarbetarna 

undviks (se rubrik 2.2.1 Hjälpmedel för genomförandet av SMED-metoden). 

 

S3. Städa 

Se till att arbetsplatsen alltid är städad, detta hjälper till att upprätthålla hela 5S-

metoden och dess syfte. Framförallt blir det enklare att upptäcka avvikelser och 

problem som uppstått. Det kan vara lämpligt att upprätta städscheman och ansvariga 

personer för att städningen upprätthålls. 

 

S4. Standardisera 

Utveckla standarder för de första tre S:en, således blir det lätt för medarbetarna att 

upprätthålla ordning och reda. Standarder ska vara visuella och lättlästa. 

 

S5. Se till 
Uppföljning av att 5S-standarder följs är viktigt för att upprätthålla 5S. 

Uppföljningen bör ske av alla medarbetare så att medarbetarna känner delaktighet i 

arbetet. Genom att upprätta ett rullande schema för uppföljning upprätthålls därför 

en hög standard och rätt attityd hos medarbetarna. 

 

Mohd et al. (2010) hävdar att det finns två vanligt förekommande problem vid 

implementation av 5S. Det första problemet är bristen på kommunikation mellan ledning och 

medarbetare. Dålig kommunikation påverkar viktiga 5S-aktiviteter genom att medarbetare 

inte fått riktlinjer för och därmed inte kan ta beslut om hur resurser kan användas för att uppnå 

målen med 5S. Det andra problemet är bristen av konsekvent träning och utbildning av 

medarbetarna inom 5S vilket är ett resultat av att ledningen nöjer sig med de framsteg som 

redan gjorts inom metoden. Fortsätter inte medarbetarna att utbildas riskerar 

implementeringen av 5S att misslyckas.
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2.4 Förändringsarbete 
Att arbeta med SMED och 5S medför förändringar av medarbetarnas arbetssätt. I vissa fall 

blir förändringarna bestående. Bestående förändringar i arbetssätt hos medarbetare leder i 

slutändan till attitydförändringar. Ett exempel är att införa möten varje dag, på vilka 

medarbetarna ska komma med förbättringsförslag. Det kan leda till att medarbetarna till slut i 

sitt arbete ständigt letar efter förbättringar för att kunna bidra med dessa under mötena. Av 

exemplet kan mötena med insamling av förbättringsförslag ses som förändring i arbetssätt, att 

medarbetarna ständigt letar efter förbättringar är en attitydförändring. Förändringar av 

medarbetarnas arbetssätt kallas i detta kandidatexamensarbete förändringsarbete och 

behandlas i detta kapitel. Först behandlas de grundläggande förutsättningarna för 

förändringsarbete under rubrikerna Sociala systemet och Herzbergs motivationsteori, 

motivation och incitament för förändring. Efter att de grundläggande förutsättningarna för 

förändringsarbete behandlats beskrivs en metod för att framgångsrikt genomföra 

förändringsarbete, Kotters åttastegsmodell. 

2.4.1 Sociala systemet 
(Bicheno et al., 2011, kap 13) 

Det sociala systemet på en arbetsplats bör beaktas för att identifiera på vilka förutsättningar 

medarbetare kommunicerar, samt hur företag bygger kultur och attityd hos medarbetarna. 

Kunskap om medarbetarnas kultur och attityd är grundläggande för de ledare inom företaget 

som vill lyckas med att genomföra bestående förändringar. 

Det sociala systemet kan analyseras och sedan styras genom att ledningen beaktar dessa tre 

områden: 

 Arbetsorganisationen 
En flödesorienterad eller matrisorienterad organisation påverkar hur interaktionen 

mellan medarbetare och interaktionen mellan avdelningar fungerar. Interaktion och 

kommunikation är enligt Kotter (2007) grundläggande för att genomföra förändringar. 

Ledarna som leder förändringsarbetet måste veta vilka vägar information och 

kommunikation ska ta för att nå de medarbetare som bör involveras i 

förändringsarbetet. 

 

 Ansvarsområden 
I hur stor utsträckning ansvaret utvecklas neråt till gruppnivå inom organisationen har 

betydelse för hur väl besluten som ledningen tar slår igenom. Beslut realiseras på bästa 

sätt då ansvaret för genomförandet hamnar på medarbetare som befinner sig så nära 

det arbete som ska utföras som möjligt. En fallgrop vid delegering av mandat neråt i 

organisationen är att ledare som tidigare varit ansvariga för de delegerade 

arbetsuppgifterna kan känna sig degraderade. Känner sig ledare degraderade finns 

risken att de släpper sin ledarroll vilket leder till att genomförandet av förändringar 

kan misslyckas. 

 

 Prestationsmätning 
Belöning baserat på prestationsmätning kan användas som en strategi för att styra 

medarbetare och därmed i förlängningen styra hela företaget i en viss riktning. “Du får 

det du mäter” är ett citat som beskriver de möjligheter och risker som kommer med 

prestationsmätning. Mätningarna måste noga stödja strategin företaget har. Är 
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exempelvis en ökad arbetsmiljösäkerhet en del av strategin bör arbetsmiljösäkerheten 

således mätas. Målnedbrytning och balanserade styrkort är verktyg som kan användas 

som underlag för prestationsmätning och styrning av ett företag. Dessa verktyg är 

också ett sätt att sprida företagets övergripande strategi neråt i organisationens 

hierarkier. Viktigt att beakta då prestationsmätning görs är vilka incitament 

medarbetarna finner attraktiva och vad som motiverar medarbetarna, detta behandlas i 

nästa avsnitt. 

 

2.4.2 Herzbergs motivationsteori: motivation och incitament för förändring 
(Herzberg, 2003) 

En nyckel till att uppnå bestående förändringar är att medarbetarna känner sig motiverade till 

att arbeta på de nya arbetssätten som förändringen innebär. Nedan behandlas Herzbergs 

motivationsteori som beskriver vad människor finner motiverande. 

“The philosophy here seems to be that those who play together, work together. The fact is that 

motivated people seek more hours of work, not fewer.” 

 

- Herzberg (2003) 

 

Herzberg (2003) delar in sin motivationsteori i tillfredsställelse och motivation. Bestående 

motivation menar Herzberg (2003) är svårt att uppnå, det kräver självdrift från medarbetarna. 

Tillfredsställelse är lättare att uppnå men är inget som bidrar till bestående motivation, 

tillfredsställelse kan uppnås genom att till exempel ge medarbetare löneförhöjningar. För att 

kategorisera vilka faktorer som kan ge tillfredsställelse respektive motivation delar Herzberg 

(2003) in faktorerna i hygienfaktorer och motivationsfaktorer. 

 Hygienfaktorer 
Hygienfaktorer är incitament som kan kopplas till de biologiska 

överlevnadsinstinkterna människan har. Hygienfaktorer hittas i miljön som omger 

medarbetarnas arbete, därav kallas hygienfaktorerna även för de yttre 

motivationsfaktorerna. Ett exempel på en hygienfaktor är lön. Lön behöver människan 

för att kunna köpa mat och därmed överleva. Dessa typer av incitament menar 

Herzberg (2003) endast ger medarbetarna tillfällig motivation och tillfredsställelse, 

incitamenten måste därför upprepas för att bibehålla motivationen hos medarbetarna. 

Det skapas alltså en slags inflation på incitament av hygienkaraktär. Att ge 

medarbetare försämrade hygienfaktorer har dock negativ effekt på medarbetarnas 

motivation och tillfredsställelse. 

 

 Motivationsfaktorer 
Motivationsfaktorer kopplas till människans karakteristiska psykologiska drag. 

Karakteristiska psykologiska drag är till exempel att uppnå mål, få erkännande, känna 

ansvar och att utsättas för nya utmaningar. Motivationsfaktorerna hittas hos 

medarbetarna och i det arbete de utför, därav kallas motivationsfaktorer även för de 

inre motivationsfaktorerna. Ett exempel på en inre motivationsfaktorerna är att tilldela 

en medarbetare mer ansvar, medarbetaren känner då en utveckling och stimulans. 

Motivationsfaktorerna ger medarbetarna bestående motivation och tillfredsställelse.
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Figur 2.5. I figuren syns indelningen av inre motivationsfaktorer (Intrinsic factors) och 

hygienfaktorer (Hygiene factors) och huruvida de påverkar icke-tillfredsställelse eller 

tillfredsställelse. (Herzberg, 2003) 

 

“People spend less time working for more money and more security than ever before, and the 

trend cannot be reversed. These benefits are no longer rewards; they are rights.“ 

- Herzberg (2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.6. Figuren visar sambandet mellan tillfredsställelse och motivation samt hur 

hygienfaktorer och motivationsfaktorer påverkar dessa. (Heinzmann, 

http://flvsmotivation.pbworks.com, februari 2009) 
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Då Herzberg (2003) talar om motivationsfaktorer, som ger tillfredsställelse och motivation 

gör han ytterligare en kategorisering. Denna kategorisering görs på de olika sätt 

medarbetarnas arbetsuppgifter kan förändras. Dessa arbetsförändringar delar Herzberg (2003) 

in i horisontell arbetsförändring och vertikal arbetsförändring. 

 Horisontell arbetsförändring 

Horisontell arbetsförändring i medarbetarnas arbetsuppgifter är av sådan karaktär att 

medarbetarna inte får ut den psykologiska tillfredsställelse som motivationsfaktorerna 

ger. Exempel är att medarbetarnas arbetsuppgifter görs tekniskt mindre komplicerade, 

att ökad kvantitet och kvalitet ska tillverkas samt ökad variation i arbetsuppgifterna. 

Dessa typer av förändringar ger medarbetarna endast tillfällig motivation och kan vara 

direkt icke-tillfredsställande. 

 

 Vertikal arbetsförändring 

Vertikal arbetsförändring är förändringar i medarbetarnas arbetsuppgifter av sådan 

karaktär att medarbetarna får den psykologiska tillfredsställelse som 

motivationsfaktorerna ger. Vertikal arbetsförändring karakteriseras av att 

medarbetarna får större ansvar, mer mandat, fler befogenheter, mer tekniskt avancerat 

arbete och mer individuellt anpassat arbete som möjliggör expertstatus för 

medarbetarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.7. Tabellen visar exempel på vertikal arbetsförändring i medarbetarnas 

arbetsuppgifter. Vertikal arbetsförändring karakteriseras av motivationsfaktorer som ger 

tillfredsställelse och motivation hos medarbetarna. (Herzberg, 2003)

Principle Motivators	involved

A.	Removing	some	controls	while	retaining	
accountability

Responsibility	and	personal	
achievment

B.	Increasing	the	accountability	of	individuals	
for	own	work Responsibility	and	recognition

C.	Giving	a	person	complete	natural	unit	of	
work	(module,	division,	area,	and	so	on)

Responsibility,	achievment	
and	recognition

D.	Granting	additional	authority	to	employees	
in	their	activity;	job	freedom

Responsibility,	achievment	
and	recognition

E.	Making	periodic	reports	directly	available	
to	the	workers	themselves	rather	than	to	
supervisors Internal	recognition

F.	Introducing	new	and	more	difficult	tasks	
not	previously	handled Growth	and	learning

G.	Assigning	individuals	specific	or	specialized	
tasks,	enabling	them	to	become	experts

Responsibility,	growth	and	
advancement

Principles	of	vertical	job	loading
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2.4.3 Kotters åttastegsmodell för framgångsrikt förändringsarbete 
(Kotter, 2007) 

För att beskriva och konkretisera förändringsprocesser finns modeller att följa. Dessa 

modeller kan också fungera som verktyg då ledningen planerar och genomför förändringar. 

Nedan följer Kotters åttastegsmodell som innefattar konkreta tips på hur ledningen bör 

genomföra en förändring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.8. Kotters åttastegsmodell för förändringsarbete. (Kotter, 2007) 
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1. Etablera vikten av förändring (Establishing a Sense of Urgency) 

För att få medarbetare villiga att förändra sina arbetssätt krävs det att medarbetarna 

samlas kring och arbetar mot gemensamma mål och problemformuleringar för att 

genomföra förändringen. Problemformuleringen grundar sig ofta i att en ny typ av 

konkurrens ska bemötas eller en förändring i branschen. Det är lättare att genomföra 

förändringar då företaget befinner sig i ett utsatt läge, exempelvis då en förlusttrend 

måste vändas. Medarbetarna och hela företaget har då något att samlas kring. Med en 

tydlig och stark problemformulering kan en motivation hos medarbetarna etableras, 

och medarbetarna blir därmed öppna för att genomföra förändring. 

 

Kotter (2007) säger att utmaningen i detta tidiga skede är att få medarbetare att gå 

ifrån det bekväma med dagens arbetssätt in i ett förändringsarbete av arbetssättet. 

 

2. Formandet av en stark ledningsgrupp (Forming a Powerful Guiding Coalition) 
Kotter (2007) menar att för att lyckas med förändringsarbete bör ledare och chefer 

involveras först i förändringsarbetet och medarbetarna involveras efterhand. Börjar 

förändringsarbetet hos ledare skapas en angelägenhet hos medarbetarna om att 

förändringsarbetet verkligen ska genomföras. Har de som leder förändringsarbetet vid 

en punkt inte fått med sig ett kritiskt antal medarbetare riskerar förändringen att 

misslyckas på grund av dåligt genomslag i medarbetarnas arbetssätt. 

 

Kärnan av den grupp som tar initiativet till och driver en förändring bör vara personer 

med mycket inflytande och mandat, detta är ofta personer från ledningsgruppen, 

styrelsen eller divisionschefer. 

 

3. Ta fram en vision (Creating a vision) 
För att lyckas med att få medarbetarna att jobba i samma riktning krävs det att alla 

medarbetare har en tydlig gemensam vision. Visionen hjälper till att hålla ihop alla 

mindre delprojekt som förändringen består av, så att de verkar mot samma slutgiltiga 

mål. Visionen bör vara enkel att föreställa sig för ägare, kunder och medarbetare. 

Visionen ska säga något om den riktningen företaget ska gå i och visionen ska matcha 

företagets övergripande strategi. 

 

Utan en tydlig vision finns risken att förändringsarbetet bryts ner i små projekt svåra 

att ta sig an och som inte leder organisationen i rätt riktning. 

 

“A useful rule of thumb: If you can’t communicate the vision to someone in five minutes or 

less and get a reaction that signifies both understanding and interest, you are not yet done 

with this phase of the transformation process.” 

- Kotter (2007)
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4. Kommunicera visionen (Communicating the vision) 
Förändring kräver att alla medarbetare är delaktiga i arbetet med att uppnå visionen. 

För att få medarbetarna att bli delaktiga krävs inte bara en vilja till förändring på grund 

av ett missnöje med nuvarande situation, det krävs även att medarbetarna ser nyttan 

och framgångarna av de förändringar som pågår. 

 

Framgångarna bör kommuniceras flitigt och frekvent av ledningen så att modet hålls 

uppe hos medarbetarna. Kännetecknande för ledare som lyckas med förändring är att 

de dagligen kommunicerar ut mål och vision genom att sätta in de dagliga 

arbetsuppgifterna och angelägenheterna i en större kontext kopplat till visionen. 

Exempelvis lyfter dessa ledare som lyckas med förändring fram medarbetares 

bedrifter i det dagliga arbetet som goda exempel på sätt att uppnå visionen.  

 

Alla kommunikationsmedel bör användas för att kommunicera visionen, detta 

förändrar de dagliga mötena och samtalen mellan medarbetarna från att handla om det 

dagliga arbetet till att handla om samtal kring hur visionen uppnås genom det dagliga 

arbetet. Det kraftfullaste sättet för ledare att kommunicera förändring är enligt Kotter 

(2007) att “walk the talk”. Med det menar Kotter (2007) att ledare bör agera som 

förebilder och med sitt eget arbete praktiskt visa medarbetarna vägen mot visionen. 

 

5. Involvera och uppmuntra medarbetarna (Empowering Others to Act on the 

Vision) 
De ledare som leder förändringen ska inte bara kommunicera visionen och på andra 

sätt uppmuntra medarbetarna till förändringsarbete. Ledarnas uppgift är också att 

undanröja de hinder som hindrar medarbetarnas förändringsarbete och därmed hindrar 

företaget att nå visionen. Hinder kan vara organisatoriska, exempel på organisatoriska 

hinder är att medarbetarna får för lite arbetstid tillägnat förändringsarbete eller att för 

lite mandat tilldelas medarbetare så att beslut som berör förändringsarbete inte kan tas. 

 

Hindren kan även vara belöningssystem som missgynnar förändringsarbete och som 

gör att medarbetare lägger sin arbetstid på sådant som inte bidrar till att uppnå 

visionen (se rubrik 2.4.1 Sociala systemet). 

 

6. Skapa och fira delmål (Planning for and Creating Short-Term Wins) 
Förändringar tar tid. För att ledare och medarbetare ska vara uthålliga och lyckas med 

att genomföra hela förändringen bör många små delmål sättas upp på vägen. Delmål 

ger möjlighet till belöning och uppmuntran. Medarbetare kan få en negativ inställning 

till det aktuella förändringsarbetet om det enda de ser är hinder och att förändringen 

kommer att ta lång tid. Att lyckas med att sätta upp delmål för medarbetarna är en 

typisk egenskap för ledare som lyckas genomföra förändringar. 

 

7. Befästa förändringsarbete och skapa ytterligare förändring (Consolidating 

Improvements and Producing Still More Change) 
En förändring kan ta fem till tio år, det är därför en stor risk att ledare och medarbetare 

deklarerar förändringsarbetet som slutfört alltför tidigt. Förändringar ska påverka 

företagskulturen och skapa attitydförändringar för att ledningen ska kunna vara säker 

på att en förändring blir bestående. En förändring sker dock på bästa sätt då 

medarbetare får möjlighet att fira och belönas under de framsteg som görs på vägen 

till bestående förändringar. 
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8. Attitydförändring (Institutionalizing New Approaches) 
Förändringar förblir bestående först då medarbetarna har tagit till sig förändringen till 

att bli “sättet vi arbetar på här” då har en attitydförändring skett. Tills förändringen har 

påverkat medarbetarnas normer och värderingar är förändringen inte bestående utan 

något som försvinner så fort pressen till förändring från ledarna släpper. 

 

Avgörande för att lyckas med etablering av ett nytt arbetssätt som kommit av en 

förändring är enligt Kotter (2007) att ledningen kommunicerar exempel till 

medarbetarna i vilka det tydligt framgår på vilket sätt medarbetarnas inställning, 

arbetssätt och initiativ bidrar till förbättring. En andra faktor som Kotter (2007) menar 

är avgörande för bestående förändring är att då medarbetare nyanställs i ledande 

positioner ska dessa personer personifiera de arbetssätt, normer och värderingar som 

en nyligen genomförd förändring inneburit. Finns inte medarbetare i ledande 

befattning som personifierar den rätta attityden finns det stor risk att medarbetare 

ifrågasätter och tappar tron på förändringen. 
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3. Fallstudie hos Arla 
Nedan redovisas inhämtad information från fallstudie på Arlas mejeri i Kallhäll. En inledning 

med presentation av Arla följs av material om hur de arbetar med SMED, 5S och 

förändringsarbete. 

 

3.1 Arla 
Arla är ett globalt mejeriföretag med produktion i 13 länder med 19 000 medarbetare. 

Koncernen är kooperativt ägd av de cirka 13 000 mjölkbönderna som förser mejerierna med 

mjölkråvaran. Arla är idag branschledande med en marknadsandel om cirka 60 % av den 

svenska mejeriproduktsmarknaden. 

Stockholm mejeri i Kallhäll utanför Stockholm är koncernens största mejeri sett till antalet 

anställda de har, 600 anställda. På mejeriet i Kallhäll produceras mjölk, filmjölk, grädde och 

gräddfil. Dessa fyra produkttyper produceras i sin tur i olika fetthalt, under olika varumärken 

och distribueras sedan i olika lastbärare. Detta gör att de fyra produkttyperna differentieras till 

totalt sett cirka 100 olika artiklar. Mejeriet är igång dygnet runt, uppdelat på tre skift. 

En stor utmaning som Arla och mejeriet i Kallhäll idag måste hantera är att växa på Private-

label-marknaden. Private-label är produkter som produceras av Arla men som säljs under ett 

annat varumärke. Arla har idag en låg marknadsandel inom Private-label i förhållande till att 

Arla har cirka 60 % av den totala svenska mejeriproduktsmarknaden. 

3.2 Metod för fallstudie hos Arla 
I arbetet med att analysera hur SMED, 5S och förändringsarbete fungerar i praktiken har 

produktionen på Arlas mejeri i Kallhäll iakttagits. Iakttagelserna har skett genom tre längre 

intervjuer, rundvandring på produktionsanläggningen, samt deltagande under genomförande 

av en SMED-övning. Personerna som intervjuats är produktionschefen, arbetsledare och 

gruppledare (se intervjufrågor i bilaga 7.1 Intervjufrågor hos Arla). Produktionschefen bidrar 

med information vad gäller mejeriets övergripande strategier. I arbetet med SMED-övningen 

deltog en arbetsledare, en gruppledare och tre operatörer. Arbetsledare och gruppledare bidrar 

med information om hur metoderna SMED, 5S och förändringsarbete fungerar i praktiken. 

Operatörerna bidrar med information kring hur medarbetarnas situation ser ut under 

genomförandet av SMED och 5S samt hur medarbetarnas inställning till förändringsarbete ser 

ut. 

3.3 Ställtidsreducering och förändringsarbete hos Arla 
Arlas mejeri i Kallhäll har under de senaste årtiondena ökat sitt produktutbud. Ökat 

produktutbud genom diversifierade produkter anpassade för olika kundgrupper och Private-

label-produkter är en trend som de flesta företag inom tillverkningsindustrin anpassar sig 

efter. Arlas situation i denna trend är att konsumenterna efterfrågar ett bredare produktutbud 

samt att livsmedelskedjor såsom ICA, Coop, Willys och Lidl i allt högre grad de senaste åren 

börjat efterfråga Private-label-produkter. För att undvika att livsmedelskedjorna själva tar sig 

an produktionen av mejeriprodukter och därmed tar marknadsandelar måste Arla erbjuda 

Private-label-produkter åt livsmedelskedjorna till konkurrenskraftiga priser. Priserna måste 

hållas nere på en sådan nivå att livsmedelskedjorna inte finner det lönsamt att själva ta över 

produktionen. Arla som marknadsledande aktör med den största marknadsandelen skulle 

kunna hålla undan konkurrensen genom att prisdumpa sina Private-label produkter och/eller 

sina produkter under eget varumärke. Att som marknadsledare sätta ett pris som inte täcker 

tillverkningskostnaden och därmed sälja produkterna med förlust är dock enligt lag inte 
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tillåtet, det strider mot Konkurrensverkets regler. För att lyckas hålla nere priserna och 

därmed behålla sina marknadsandelar, är en möjlig lösning att angripa 

tillverkningskostnaderna. Ett led i Arlas försök att få ner tillverkningskostnaderna är att 

effektivisera sin egen produktion. 

För att effektivisera produktionen, och även uppnå andra fördelar, har Arla på koncernnivå 

tagit beslut om att lean ska införas inom hela koncernen. Lean-programmet leder till 

omfattande förändringar av medarbetarnas arbetsmetoder. SMED och 5S är två av de metoder 

inom lean som Arla valt att använda för att uppnå effektiviseringar. Mejeriet i Kallhäll 

började för ett år sedan med utbildningar inom lean för ledningen och cheferna. Efter 

ledningen och cheferna har sedan medarbetarna utbildats efterhand. Utbildningen har bestått 

av två och en halv dagars genomgång av den omställning till lean som ska göras samt 

genomgång av de metoder som ska användas. Ledningen ser utbildningen som en nyckel för 

att involvera och engagera medarbetarna i denna omfattande förändring av arbetssättet hos 

alla medarbetare. 

Produktionen på mejeriet i Kallhäll sker baserat på prognos och dagliga beställningar. Detta 

tillsammans med en kort hållbarhet på produkterna, krav på korta ledtider till kund och låga 

möjligheter till lagerhållning, gör att mejeriet är i behov av snabba maskinomställningar 

mellan produkter. Dessutom är de medarbetare som planerar produktionen i behov av 

förutsägbar tidsåtgång för omställningarna. Ställtidsreducering är en viktig åtgärd för att 

uppnå snabba maskinomställningar och förutsägbar tidsåtgång för omställningarna. 

Ställtidsreducering uppnås med SMED-metoden som ger kortare och standardiserade 

ställtider. 5S-metoden bidrar till högre effektivitet och är även en användbar metod i arbetet 

med SMED-metoden. 

De danska mejerierna inom Arla började tidigare, än de svenska, att jobba med SMED och 

5S. Arbete med dessa metoder i Danmark har såhär långt varit lyckosamt och bidragit till 

stora effektiviseringsvinster. Dessa vinster ger de svenska mejerierna incitament för att gå 

samma väg och använda sig av samma metoder. 
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3.4 SMED hos Arla 
Eftersom Arlas produktion styrs både baserat på prognos och dagliga beställningar är det inte 

möjligt att maximera produktionen av en produkttyp för att sedan köra nästa och således 

minimera antalet omställningar. Arla måste alltid anpassa produktionen i realtid efter 

kundernas beställningar vilket gör att produktionen behöver vara flexibel och lätt att ställa 

om. För att göra produktionen mer flexibel har Arla tidigare, vid några specifika 

omställningar, använt sig av SMED-metoden. Resultatet av tidigare SMED-övningar har gett 

avsevärda tidsvinster. Tidsvinster där en omställning som tidigare kunde ta upp till två 

timmar, beroende på operatör, har lyckats reduceras ner till 19 minuter. Arla använder inte 

bara SMED i syfte att reducera ställtider utan också för att öka förutsägbarheten i hur lång tid 

omställningarna tar, vilket underlättar då produktionen ska planeras. 

Nedan beskrivs den iakttagna SMED-övningen i kronologisk ordning. SMED-övningen avsåg 

att reducera omställningstiden som krävs för att ställa om en storpackslina från 10-liters bag-

in-box till 20-liters bag-in-box. 

1. Uppdrag från ledningen 
Uppkomsten till behovet av ställtidsreducering på storpackslinan är att mejeriet i 

Kallhäll tilldelades ytterligare ett distrikt att leverera sina produkter till. Detta innebar 

en försäljningsökning av storpacksprodukter. Försäljningsökningen ledde till att 

omställningar på storpackslinan blev mer frekventa än tidigare. Fler omställningar gav 

nu ett större behov av snabba och standardiserade omställningar. Även den typen av 

kunder, skolor och sjukhus, som efterfrågar storpackprodukter är känsliga för missade 

leveranser vilket ökar behovet av att reducera ställtiderna på storpackslinan. När 

motivet för SMED-arbetet är klart ges uppdraget till en arbetsledare som får ansvaret 

för genomförandet av SMED-övningen. 

 

2. En grupp skapas 
Arbetsledarens första uppgift är att sätta ihop en grupp på tre till sex personer för 

genomförandet av SMED-övningen. Det viktigaste, vilket också har visat sig vara det 

svåraste, är att involvera medarbetare från alla avdelningar och skift som berörs av 

omställningen. I denna grupp ingick en arbetsledare, en gruppledare och tre operatörer 

varav alla operatörer dock ingick i samma nattskift. De tidigare SMED-övningarna har 

utförts under dagtid och har visat sig inte ge önskad effekt på de som jobbar nattskift. 

Medarbetare har ignorerat de nya standarder som tagits fram, detta tros bero på att 

medarbetare inte känt delaktighet i förändringsarbetet. SMED-övningen på storpack 

genomfördes som en konsekvens av detta under nattskiftet. Att variera vilka skift som 

deltar i SMED-övningarna har visat sig vara bra eftersom medarbetarna som fått vara 

med och påverka också blivit mer mottagliga för förändring till nytt arbetssätt. 

 

3. Syfte, mål och arbetsplan 
Gruppens första uppgift är att fastställa SMED-övningens syfte, mål och arbetsplan. 

Syfte, mål och arbetsplan tas fram på ett PDCA-underlag (Plan Do Check Act, lean-

metod) på en så kallad A3:a (PDCA-anpassat dokument, se figur 3.8). A3:an med mål, 

syfte och arbetsplan används som underlag då de andra medarbetarna ska informeras 

om vad gruppen gör. A3:an används även senare under utvärderingen av SMED-

övningen.  
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4. Filmning 
Omställningen som SMED-övningen berör dokumenteras med hjälp av en 

filmkamera. Viktigt i dokumentationen är att operatören som blir filmad genomför 

omställningen på det sätt operatören alltid gör det på, detta för att få den rättvisa 

bilden av hur arbetet ser ut i det dagliga arbetet. Filmen används sedan som underlag 

för själva SMED-övningen. 

 

5. Analys av film 
Filmen bryts ned i varje enskilt arbetsmoment som ingår i omställningen. Varje 

moment klockas och skrivs ner på Post-it-lappar. Lapparna sätts sedan upp, i samma 

följd som de genomfördes i, på väggen vilket ger en visuell bild över alla delmoment 

(se figur 3.1). Under analysen görs även ett spaghettidiagram som används för att 

kartlägga operatörens onödiga rörelser under omställningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1. Bilden visar sammanställningen på väggen över alla arbetsmoment (A) som 

omställningen innefattas av och tidsåtgång (B) för varje arbetsmoment, observera dubbla 

uppsättningar av varje lapp. Arbetsmomenten ska sedan kategoriseras som antingen inre eller 

yttre ställtid. 

6. Framtagning av ny standard 
När alla arbetsmoment är uppsatta på väggen börjar arbetet med att framställa en ny 

standard. De moment som kan genomföras innan stället flyttas till yttre ställtid, de 

aktiviteter som måste genomföras då maskinen står stilla flyttas till inre ställtid och de 

moment som är onödiga tas bort. Arbetsmomenten sorteras om och sätts i den ordning 

som gruppen anser vara mest effektiv. Den nya uppsättningen av arbetsmoment ska 

sedan skrivas ner till ett första utkast på en ny standard. Standarden testas sedan 

praktiskt för att utvärdera och undersöka om den går att förbättra ytterligare. 

 

A 

B 
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Figur 3.2. Bilden visar rummet i vilket större delen av arbetstiden för SMED-övningen 

spenderades. På väggen syns Post-it-lapparna som beskriver alla de arbetsmoment som 

omställningen innefattas av (A), tidsåtgång för varje arbetsmoment och lappar på de andra 

kategorierna som syns i figur 3.1. Den nedre långa raden av gula lappar tillhör kategorin 

Besparing (B) och innefattas av arbetsmomenten som beskriver den nya reducerade 

omställningen. Som synes är Besparing aningen reducerad i antalet arbetsmoment i 

jämförelse med den översta gula raden som beskriver den ursprungliga omställningen (A). 

7. Övriga förbättringar 

Under analys av filmen skriver deltagarna av SMED-övningen ned förbättringsidéer 

på lappar. Vissa förbättringsidéer går att inkludera direkt i den nya standarden medan 

vissa förbättringar kräver vidare åtgärder för att utföra. För att prioritera vilka 

förbättringar som ska genomföras, av de som krävde åtgärder, används en effekt-

/insatsmatris (se figur 3.3). Alla i gruppen röstar om förbättringen ger stor eller liten 

effekt samt om förbättringen kräver stor eller liten insats. Förbättringarna får sedan, 

baserat på var de hamnade i matrisen, en prioritet mellan ett och fyra, där ett ger stor 

effekt men kräver liten insats och där fyra ger liten effekt men kräver stor insats. 

Förbättringar med hög prioriterat kan oftast genomföras på en gång, förbättringar med 

lägre prioritet genomförs senare då resurserna som krävs kan tillsättas. Att införa 5S 

på en arbetsyta är ett exempel på en förbättring som brukar användas men som kräver 

en insats. 

 

8. Skapa mall för den nya standarden 
När gruppen, efter praktiska test, nöjer sig med standarden tas en mall fram med alla 

arbetsmoment i den framtagna ordningen. Mallen ska vara lätt att följa och tillräckligt 

detaljerad så att den ska kunna läggas i händerna på de som ska utföra omställningen 

utan att behöva ge någon ytterligare beskrivning. Under det iakttagna arbetet skapade 

gruppen dessutom en andra standard som var anpassad för två operatörer istället för 

en. Standarden som var anpassad för två operatörer gav många tidsvinster då 

A 

B 
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maskinen, som SMED-övningen utfördes på, var stor och hade många inre 

ställaktiviteter under omställningen som med två operatörer kunde utföras parallellt. 

 

9. Lansering av standard 
Lanseringen av den nya standarden sker genom de dagliga gruppmötena vid 

leantavlorna (läs mer om leantavlorna under rubrik 3.6.2 Bestående förändringar hos 

Arla). Vid lanseringarna under gruppmötet är det fördelaktigt om någon ledare 

närvarar för att ge auktoritet och därmed genomslag i förändringsarbetet. Vid vissa 

tillfällen har längre presentationer, på ungefär en timme, av nya standarder hållits för 

de medarbetare som berörs av förändringen. Dessa längre möten är bra för att få större 

genomslag för den nya standarden då medarbetarna som är närvarande får större 

förståelse varför deras arbetssätt ska ändras. Utlärning av ny standard sker sedan, rent 

praktiskt, genom att medarbetarna lär varandra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3.  Bilden visar en effekt-/insats-matris. Förbättringsförslag skrivna på Post-it-lappar 

rankas utifrån vilken effekt förbättringen förväntas ge och vad insatsen för att genomföra 

förbättringen är. Varje ruta i matrisen är numrerad med en prioritetssiffra (A), från 1 till 4, 

där 1 har högst prioritet. Förbättringsförslagen som ger hög effekt och kräver en liten insats 

sätts i rutan med prioriteringssiffra 1. 

A 
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10. Uppföljning 
För att lättare kunna följa upp och utvärdera den nya standarden dokumenterar 

operatörerna varje omställning de gör enligt den nya standarden. I dokumentationen 

(se figur 3.4) skrivs omställningstid, eventuella problem och förbättringsförslag in. 

Alla operatörer som berörs av omställningen ska testa den nya standarden, detta för att 

dokumentationen ska ge en rättvis bild av hur den nya standarden har mottagits samt 

för att alla operatörer ska få möjlighet att komma med förbättringsförslag och 

involveras i förändringsarbetet. Ungefär en månad efter lanseringen av den nya 

standarden hålls ett uppföljningsmöte. Syftet med mötet är att utvärdera om den nya 

standarden uppfyller tidsmålet för omställningen, om medarbetarna har använt sig av 

standarden samt om det finns förbättringsförslag för standarden. På uppföljningsmötet 

ska ett nytt spaghettidiagram tas fram på den standardiserade omställningen och sedan 

jämförs detta med det gamla spaghettidiagrammet som togs fram under punkt 5, 

Analys av film, vilket ger en visuell bild över resultatet av SMED-övningen. Efter 

uppföljningsmötet förmedlas resultatet av SMED-övningen ut till alla medarbetare, 

ofta genom de dagliga mötena vid leantavlorna (läs mer om leantavlan under rubrik 

3.6.2 Bestående förändringar hos Arla). 

 

 

Figur 3.4. Bilden visar ett uppföljningsdokument vilket ska fyllas i av operatörer som en del 

av uppföljningen i SMED-övningen. Uppföljningsdokumentet blir sedan underlag för 

utvärdering av ny standard.
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3.5 5S hos Arla 
Arla har från koncernnivå beslutat att implementera 5S på samtliga mejerier. På mejeriet i 

Kallhäll iakttogs ett redan implementerat 5S-arbete, en implementeringsprocess av 5S fanns 

inte möjlighet att iaktta. Syftet med 5S hos Arla är att: 

 Bättre hygien i fabriken 
Då Arla producerar livsmedel är kraven, på en god hygien i fabriken, höga. Att införa 

5S hjälper till att uppnå en ren och fräsch arbetsmiljö. 5S-metoden hjälper Arla med 

att uppnå en attityd hos medarbetarna som främjar arbetet med att ständigt hålla 

arbetsmiljön ren och städad. 

 

 Reducera oförutsägbara fel 
Problem och fel blir mer synliga tack vare ordning och reda i arbetsmiljön. Detta gör 

att det blir lättare att upptäcka problem och fel i tidiga skeden. Åtgärdas felen i ett 

tidigt skede blir tids- och resursförlusterna mycket mindre.  

 

 Arbetsmiljövinster 
Medarbetarna trivs bättre i en miljö där det är rent och fint. 

 

När Arla i Kallhäll implementerade 5S var det på chefernas kontor det infördes först. Det 

infördes först på chefernas kontor eftersom ledningen anser att det är viktigt att cheferna 

föregår med gott exempel och visar vägen för att sedan få medarbetarna att följa efter. 5S 

införs sedan på enstaka områden i mejeriets lokaler efterhand. När 5S införs på ett område tas 

en standard fram på hur området ska se ut (se figur 3.5). Framtagning av standarden görs av 

den som ansvarar för området tillsammans med några av medarbetarna som berörs av 

området. Det är viktigt att involvera så många medarbetare som möjligt då det visat sig att de 

medarbetarna som är delaktiga vid framtagningen av ny standard också är de som är mest 

positiva till förändringen. Standarden (se figur 3.5) visar en sorterad, strukturerad och städad 

arbetsmiljö samt visar tydligt var områdets alla saker ska placeras, det ska vara svårt att 

placera saker på fel plats. På standarden finns också en uppföljningsplan med 

inspektionspunkter som används för att upprätthålla ordningen. Inspektionspunkterna 

kontrolleras regelbundet, några vid varje användning, några dagligen, några veckovis och så 

vidare. 
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Figur 3.5. Bilden till vänster visar 

den framarbetade standarden till 

skåpet på bild 3.6. Standarden 

innefattasäven av en 

uppföljningsplan. 

Inspektionspunkter (A), tidpunkter 

för kontroll (B), kommentarer (C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.6. Bilden till vänster visar 

skåpet som är sorterat och 

standardiserat enligt 5S-metoden.

A 

B 

C 
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Uppföljning 

Uppföljningen av 5S sker med hjälp av Flip Cards, vilket är en samling av plastkort (se figur 

3.7). Varje plastkort har en röd och en grön sida och representerar ett område på vilket 5S har 

införts. Varje måndag vänds kortet så att den röda sidan är synlig vilket betyder att det 

området kortet är kopplat till inte har kontrollerats eller blivit godkänt. Uppföljningen går 

sedan ut på att en arbetsledare kontrollerar att områdena följer sina standarder. Om kontrollen 

av ett område godkänns vänds motsvarande kort så att den gröna sidan blir synlig. I slutet på 

varje vecka sammanställs alla korten och resultatet bokförs. Resultatet hamnar sedan som en 

sammanställning på leantavlan (läs mer om leantavlan under rubrik 3.6.2 Bestående 

förändringar hos Arla) för att medarbetarna ska informeras om utvecklingen och för att 

trender ska upptäckas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.7. Bilden visar Flip cards som används för att följa upp 5S-arbetet. Varje kort 

representerar ett 5S-område. Rött kort betyder att 5S-området inte ännu har kontrollerats och 

godkänts, grönt kort betyder att 5S-området har kontrollerats och godkänts. 
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3.6 Förändringsarbete hos Arla 
Ledningen på Arla i Kallhäll är positivt inställda till implementeringen av lean-filosofin och 

användandet av de metoder som detta innefattar, både mejerichefen och produktionschefen 

har sedan tidigare erfarenhet av arbete med lean. Mycket förändringsarbete kommer att 

genomföras under en lång tid framöver. Tidigare har mejeriet fokuserat på att öka hygienen 

och ordningen på anläggningen, idag fokuserar mejeriet mer på effektiviseringar. 

Arbetsorganisationen och ansvarsfördelningen i produktionen på mejeriet i Kallhäll är tydlig. 

Produktionschefen sitter med i ledningsgruppen och har mejerichefen över sig. 

Produktionschefen har i sin tur i hierarkisk ordning arbetsledare, gruppsamordnare och 

operatörer under sig. De förändringar som skall göras i produktionen väljs idag ut av 

produktionschefen och ledningen med utgångspunkten att vinna större marknadsandelar inom 

Private-label. Private-label är den idag bakomliggande strategin för vilka förändringar som 

ska genomföras. Nedan beskrivs hur Arla i Kallhäll genomför och upprätthåller förändringar 

av medarbetarnas arbetssätt. 

3.6.1 Genomförande av förändringar hos Arla 
För att lyckas med de omfattande förändringarna har ledningen på Arla i Kallhäll valt att 

involvera medarbetarna i förändringsarbetet genom utbildning. Utbildningen har bestått av två 

och en halv dagars genomgång av den omställning till lean som ska göras, och en genomgång 

av de metoder som ska användas. 

Under iakttagelserna och intervjuerna framgår det att förändringsarbetet ofta följer denna 

tydliga process: 

1. Prioritering 
Ledningen utser vilka förändringar som ska genomföras. Exempelvis SMED på 

storpackslinjen vid omställning mellan 10- och 20-liters förpackning (se rubrik 3.4 

SMED hos Arla). 

 

2. Utse arbetsgrupp 
Avdelningschefen för den avdelning på vilken förändringen ska utföras utser ledaren 

eller ledarna för den arbetsgrupp som ska genomföra förändringen. I fallet med 

SMED-övning på storpackslinjen utser produktionschefen arbetsledare och 

gruppsamordnare, sedan utser dessa vilka andra medarbetare som ska medverka. 

Medarbetarna väljs ut baserat på vilka avdelningar och vilka skift som berörs av 

förändringen. I så hög utsträckning som möjligt tillfrågas, för att medverka, olika 

medarbetare vid varje förändringsarbete, detta för att försöka involvera så många som 

möjligt och därmed sprida engagemang och rätt attityd. 

 

3. PDCA-mall, A3:a 
Förändringsarbetet definieras med ett syfte, mål, arbetsplan och uppföljningsplan. 

Denna definiering och plan dokumenteras enligt lean-metoden PDCA-cykeln (Plan Do 

Check Act) på en så kallad A3:a (se figur 3.8). 

 

4. Informera 
Då gruppen är utsedd informeras de andra medarbetarna på de dagliga mötena om att 

ett förändringsarbete kommer pågå framöver, A3:an kan används som underlag. 

Informationen skapar nyfikenhet och i slutändan engagemang hos medarbetarna. 
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5. Genomförande 
De medarbetare som är involverade i framtagningen av nya standarder, både vad gäller 

standarder till SMED-metoden och 5S-metoden, får ansvaret att utbilda sina 

medarbetare i de nya standarderna. 

 

6. Uppföljning 
Nya standarder testas av medarbetarna under en viss period och standarden utvärderas 

sedan så att beslut kan tas om en slutgiltig version.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.8. A3:a med syfte, mål, arbetsplan och uppföljningsplan. Strukturerad baserat på 

PDCA-cykeln. Plan (P), Do (D), Check (C), Act (A). 

Enligt produktionschefen är den största svårigheten vid genomförande av förändringsarbete 

att skapa engagemang från alla medarbetare. Engagemang menar produktionschefen uppnås 

genom att involvera medarbetarna i arbetet. Ett betydande hinder då medarbetare ska 

involveras är att lyckas involvera medarbetare från alla skift i förändringsarbetet, detta är 

svårt eftersom de som leder förändringsarbetet oftast jobbar under dagskiftet. Det har 

förekommit att de skift som inte varit delaktiga i förändringsarbetet medvetet har motarbetat 

den nya standarden som tagits fram. Motarbetandet ses som en protest från medarbetarna för 

att de inte fått vara delaktiga i förändringsarbetet. Även uppgiften att informera alla 

medarbetare om det förändringsarbete som sker är svårt. För produktionschefen krävs det sju 

möten över en tiodagarsperiod för att nå samtliga medarbetare utan att behöva bryta 

medarbetarnas skift och stoppa produktionen. 

 

P 

D 

C 

A 
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3.6.2 Bestående förändringar hos Arla 
När förändringsarbeten som medfört förändringar av medarbetarnas arbetssätt är genomförda, 

exempelvis då en arbetsstation är standardiserad efter 5S-metoden, ska arbetet följas upp. 

Strategin från ledningen i Kallhäll är att följa upp de förändringar som införts genom att 

medarbetarna håller dagliga möten vid leantavlor (se figur 3.9). Leantavlorna består av KPI:er 

(Key Performance Indicators) och PDCA-cykler för pågående projekt, leantavlorna är 

kopplade till en viss avdelning. Projekten som är uppsatta på tavlan ska endast vara sådana 

projekt som utförs av och styrs av de medarbetare som tillhör den avdelning vilken tavlan 

tillhör. Om projekten är för stora för medarbetarna eller ligger utanför deras ansvarsområden 

kan projekten skickas upp en nivå till ledningens leantavlor.  

Vid leantavlorna hålls dagliga möten om 10-15 min då pågående förändringsarbete följs upp 

och annan viktig information sprids. Genom att leantavlorna ger möjligheten att följa upp 

arbete och sprida information blir tavlorna ett sätt att kommunicera mellan skiften. Det finns 

även linjetavlor som är kopplade till varje produktionslina samt en underhållstavla som är 

kopplad till underhåll av produktionslinorna, vid dessa tavlor hålls också frekventa möten 

men då behandlas inte förändringsarbete. 

En leantavla täcker in en viss avdelning på mejeriet. Det är viktigt att medarbetarna kan 

påverka de KPI:er, det förbättringsarbete och de komplikationer som kommuniceras på tavlan. 

Sammanfattat består tavlorna av: 

 KPI:er, Key Performance Indicators 
På samtliga tavlor kan nyckeltal som återspeglar medarbetarnas arbete och som 

samtidigt återspeglar ledningens fokusområden vad gäller förändring och förbättring 

följas upp. Viktigt är att nyckeltalen mäter något som medarbetarna kan relatera till 

och påverka. KPI:erna är förankrade i företagets övergripande strategier. Exempelvis 

är uppföljningen av 5S en KPI, den baseras på uppföljning med Flip Cards (se rubrik 

3.5 5S hos Arla) där utfallet i slutet av varje vecka följs upp. Genom KPI på 5S (se 

figur 3.10) kan utvecklingen, för hur väl medarbetarna följer 5S-standarden, följas 

upp. 

 

 PDCA, Plan Do Check Act 
PDCA-cykeln används som verktyg för att följa upp pågående projekt och 

förändringsarbete (se figur 3.11). Varje förändringsarbete börjar med att en PDCA-

mall fylls i, en så kallad A3:a (se figur 3.8). A3:an beskriver förändringsarbetets syfte, 

mål, arbetsplan och uppföljningsplan och ska sättas upp på den leantavla vars 

avdelning berörs av förändringsarbetet. Tavlorna är synliga för alla medarbetare, detta 

gör att även medarbetare som inte är involverade i förändringsarbetet kan följa det. 

Medarbetarna kan själva ta ansvar för ett projekt, ta fram en A3:a, och initiera 

projektet samt sätta upp A3:an på leantavlan och koppla till en PDCA-cykel. 
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Figur 3.9. Foto på leantavla till vänster och Flip Cards station till höger (A). På leantavlan 

synes sammanställning över KPI:er (B) och pågående aktiviteter (C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.10. Foto på KPI 5S. Den övre svarta linjen (A) motsvarar antalet arbetsstationer som 

har 5S och därmed har varsitt motsvarande Flip Card (se figur 3.7) att följa upp. Målet är att 

alltid nå den svarta linjen och alltså se till att alla Flip Cards är gröna i slutet på veckan. X-

axeln är graderad veckovis (B). 
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Figur 3.11. A3:or och andra förändringar, förbättringar och åtgärder som följs upp med 

hjälp av PDCA-cykeln.
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4. Diskussion 
Nedan diskuteras de uppfattningar vi under detta arbete fått om vad som krävs för att reducera 

ställtid genom metoderna SMED och 5S. Även en diskussion görs kring förmågan att lyckas 

med förändringsarbete baserat på det sociala systemet, Herzbergs motivationsteori och 

Kotters åttastegsmodell. Diskussionerna baseras på litteraturstudie av de nämnda metoderna 

och områdena samt iakttagelser och intervjuer på detsamma hos Arlas mejeri i Kallhäll. 

4.1 SMED 
SMED är en enkel metod att använda som gör det möjligt att med små resurser reducera 

ställtid. Enligt Shingo (1985) är det med metoden SMED möjligt att reducera ställtiden med 

90 %. Arla i Kallhäll har visat på exempel då ställtiden reduceras från två timmar ner till 19 

minuter med SMED vilket motsvarar en reducering på 84 %. 

Under SMED-metodens första steg kartläggning (se rubrik 2.2 SMED-metoden) ska det enligt 

Shingo (1985) gå att reducera ställtiden med 30-50 %, men under iakttagelserna hos Arla blev 

det tydligt att det inte alltid är möjligt att finna aktiviteter som går att flytta från inre ställ till 

yttre ställ. Under kartläggningen beskriver Kjellgren & Niklasson (2014) att det är 

fördelaktigt att filma omställningen flera gånger för att inte missa arbetsmoment. Under 

SMED-övningen hos Arla användes en bristfällig filminspelning av omställningen vilket 

ledde till att tid lades på att diskutera vilka arbetsmoment som saknades på filmen samt att 

gruppen som genomförde övningen fann flera missade arbetsmoment under testet av det 

första utkastet på ny standard. Två sätt att lösa detta förutom att göra en noggrann 

filminspelning är att inkludera operatören som filmas i den grupp som sedan genomför 

SMED-övningen eller att titta på en gammal standard/checklista för omställningen. Risken 

med att titta på en gammal standard/checklista är att den verkliga bilden av hur operatören 

genomför omställningen påverkas. På den iakttagna SMED-övningen valde Arla, just för den 

anledningen, att inte använde sig av en gammal standard. 

Gruppen som genomförde SMED-övningen hos Arla bestod av en arbetsledare, en 

gruppledare och tre operatörer (se rubrik 3.4 SMED hos Arla). Att ha med operatörerna, som i 

sitt dagliga arbete genomför den aktuella omställningen, underlättade arbetet med att 

ställtidsreducera. Med hjälp av operatörernas egna erfarenheter upptäcktes förbättringar och 

framtagning av ny standard underlättades. Nackdelen med att ha med operatörer är att de, till 

skillnad från arbetsledarna, för det mesta inte har kunskap om hur en SMED-övning 

genomförs. Det krävs alltså tid till att leda operatörerna genom SMED-övningen, men 

tidsbesparingar görs tack vare operatörernas erfarenheter från omställningsarbetet.     

I SMED-metodens sista steg tidsreducering bör tekniska lösningar användas (se rubrik 2.2 

SMED-metoden). Arla fokuserar under detta steg istället på att minimera antalet 

arbetsmoment, lägga dem i en effektiv ordning och sedan ta fram en standard (se rubrik 3.4 

SMED hos Arla). Det är alltså lågt fokus på att ta fram tekniska lösningar som effektiviserar 

arbetsmomenten i sig, men hos Arla uppnås tidsreduceringar trots detta. Litet fokus på 

tekniska lösningar kan förklaras av att snabba och enkla lösningar till låga resurskostnader 

prioriteras. Tekniska lösningar medför ofta större investeringar och kräver en hög teknisk 

kompetens för att upptäckas och genomföras. En enkel lösning för att fokusera mer på 

tekniska lösningar skulle vara att i den grupp som genomför SMED-övningen även inkludera 

maskintekniker från maskinunderhållsavdelningen. Maskintekniker kan då hjälpa gruppen att 

se de tekniska lösningarna. 
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Tidsvinsterna Arla gör, genom att ändra ordningen i vilka arbetsmomenten utförs på, kan 

förklaras av att maskinen, som omställningen genomförs på, är stor (se rubrik 3.4 SMED hos 

Arla). Att förflytta sig en gång extra mellan två arbetsstationer på maskinen tar förhållandevis 

lång tid. Av samma anledning görs större ställtidsreduceringar genom att två operatörer 

parallellt utför omställningen. I frågan om omställningen ska genomföras på två operatörer 

istället för på en operatör blir resurskostnaden för att lyfta en operatör från andra 

arbetsuppgifter till att hjälpa till med omställningen en viktig fråga. Tar omställningen lång tid 

för en operatör är det mer lönsamt att dela omställningen på två operatörer. 

Karlsson (2014) rekommenderar att använda spaghettidiagram som hjälpmedel under 

tidsreduceringen för att ta fram det optimala rörelsemönstret för operatören (se rubrik 2.2.1 

Hjälpmedel för genomförandet av SMED-metoden). Arla använde under den iakttagna 

SMED-övningen inte spaghettidiagram för att optimera rörelsemönster, utan använde 

spaghettidiagram för att visa medarbetarna rörelsemönstret före och efter standard (se rubrik 

3.4 SMED hos Arla). Eftersom Arlas mejeri i Kallhäll har stora maskiner skulle 

spaghettidiagrammet även kunna användas under arbetet med att optimera rörelsemönster, 

men diagrammet blir även kraftfullt för att introducera ny standard för medarbetarna. 

4.2 5S 
Arla ser på 5S-metoden både som ett sätt att hålla rent och snyggt och även som ett sätt för att 

uppnå en attityd hos medarbetarna om att ständigt hålla ordning och reda (se rubrik 3.5 5S hos 

Arla). På mejeriet i Kallhäll har Arla valt att införa 5S på olika arbetsstationer efterhand, detta 

är rimligt då anläggningen är mycket stor och omfattas av många medarbetare. En förändring 

av arbetsmiljön och medarbetarnas attityd tar tid.  

Eftersom en omställning kräver en viss uppsättning av verktyg kan tidsbesparingar göras 

genom att implementera 5S på miljön kring maskinerna och verktygen. Att leta efter verktyg 

under tiden maskinerna går tar arbetstid, men att leta efter verktygen då maskinerna står stilla 

under omställning tar både arbetstid och bidrar till längre produktionsstopp som påverkar 

produktionskapaciteten. Under iakttagelserna hos Arla visade det sig att 5S-metoden ofta 

används under SMED-övningar för att tidsreducera arbetsmoment (se rubrik 3.4 SMED hos 

Arla). 

Mohd et al. (2010) menar att de vanligast förekommande problemen vid en implementation 

av 5S är bristen på kommunikation och engagemang från ledningen samt brister från 

medarbetarna i att upprätthålla 5S-standarden (se rubrik 2.3 5S-metoden). Hos Arla i Kallhäll 

har ansvaret för att 5S implementeras på arbetsstationer, och att 5S-arbetet sedan följs upp, 

delegerats ut neråt i hierarkin (se rubrik 3.5 5S hos Arla). Delegerat ansvar neråt i hierarkin 

gör kommunikationen mellan ledningen och medarbetare mindre komplicerad och mindre 

omfattande. Dessutom kan beslut tas snabbare genom att medarbetarna själva har mandat. 

Svårigheten med att det lätt blir låg kontinuitet i arbetet med 5S löser Arla i Kallhäll genom 

att använda Flip Cards (se rubrik 3.5 5S hos Arla). Flip Cards-tavlorna är synliga för alla 

medarbetare vilket medför att uppföljningen inte glöms bort och att medarbetarna blir 

medvetna om sitt ansvar. 
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4.3 Förändringsarbete 
Grundläggande för lyckat förändringsarbete är en ledning som engagerar sig och visar vägen. 

Detta styrks både av iakttagelserna hos Arla (se rubrik 3.6 Förändringsarbete hos Arla) och 

ur Kotters åttastegsmodell (se rubrik 2.4.3 Kotters åttastegsmodell). Hos Arla tar ledningen 

beslut om vilka förändringar som ska genomföras och ledningen tar de första stegen till 

förändringsarbete genom att exempelvis visa vägen med att implementera 5S på sina kontor 

(se rubrik 3.5 5S hos Arla). 

4.3.1 Sociala systemet 
 Arbetsorganisationen  

Hos Arla är det svårt att involvera medarbetare från alla avdelningar, speciellt då 

verksamheten utöver olika avdelningar delas in i skift (se rubrik 3.6.1 Genomförande 

av förändringar hos Arla). En nyckel till att inkludera alla medarbetare till att 

genomföra förändringar är tydliga kommunikationsvägar och god interaktion mellan 

medarbetare (se rubrik 2.4.1 Sociala systemet). Arla har lyckats med detta genom 

dagliga tavelmöten (se rubrik 3.6.2 Bestående förändringar hos Arla). 

 

 Ansvarsområden 

Tydlig ansvarsuppdelning neråt i hierarkin är en nyckel till att uppnå handlingskraft i 

de förändringar som görs (se rubrik 2.4.1 Sociala systemet). Vid förändringsarbete hos 

Arlas produktion utser produktionschefen vilka arbetsledare och gruppsamordnare 

som ska leda förändringsarbetet (se rubrik 3.6.1 Genomförande av förändringar hos 

Arla). Arbetsledare och gruppsamordnare utser i sin tur vilka medarbetare som ska 

medverka i den slutliga gruppen och som sedan tillsammans genomför 

förändringsarbetet. På detta sätt fås en spridning av ansvar och mandat och många 

medarbetare involveras i förändringsarbetet. 

 

 Prestationsmätning 

Någon typ av styrning av vad medarbetarna fokuserar på i sitt arbete måste ske för att 

uppnå verksamhetens övergripande mål och strategier (se rubrik 2.4.1 Sociala 

systemet). Arla använder KPI:er som är tydligt kopplade till medarbetarnas 

arbetsuppgifter och mejeriets övergripande mål (se rubrik 3.6.2 Bestående 

förändringar hos Arla). Genom KPI:er styr Arla medarbetarna till att fokusera på de 

aktiviteter som förändringsarbetet består av. 

 

4.3.2 Motivation 
Att införa en standard är svårt eftersom det ger medarbetarna mindre frihet och medarbetarnas 

arbetsuppgifter förenklas, detta skulle kunna leda till att känslan av expertstatus hos 

medarbetarna försvinner (se rubrik 2.4.2 Herzbergs motivationsteori). För att motivera 

medarbetarna till att använda standarder skulle standarderna kunna lyftas fram som nya och 

utvecklande utmaningar att lära sig. Utvecklande nya arbetsuppgifter är en motivationsfaktor 

och bidrar till bestående motivation och tillfredsställelse. Standarderna kan också lyftas fram 

som vertikal arbetsförändring genom att skapa en känsla av expertstatus hos de medarbetarna 

som lär sig den nya standarden. Hos Arla i Kallhäll skapas en känsla av expertstatus hos 

medarbetare genom att ge ansvaret, för att lära ut den nya standarden, till medarbetare (se 

rubrik 3.4 SMED hos Arla).   

Det som framgick av intervjuer och iakttagelser hos Arla tyder på att det finns få incitament 

och motivationsfaktorer till varför medarbetarna ska jobba efter nya standarder som tas fram 

under förändringsarbetet. De starkaste medlen som används är att involvera medarbetarna i 
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framtagandet av standarder och att sedan lägga tid på utbildning av medarbetarna i de nya 

arbetssätten (se rubrik 3.6.1 Genomförande av förändringar hos Arla). Horisontell 

arbetsförändring (se rubrik 2.4.2 Hertzbergs motivationsteori) motverkas genom att 

medarbetarna involveras i framtagandet av standarden, medarbetarna känner då betydelse och 

ansvar. Detta styrks av exemplet då det skift som inte var delaktigta i framtagningen av en ny 

standard helt gick emot den arbetsförändringen standarden innebar (se rubrik 3.6.1 

Genomförande av förändringar hos Arla). 

För att öka motivationsfaktorerna till förändringar ytterligare skulle mer ansvar för 

uppföljning av nya standarder tas fram, ett exempel på att denna metod redan används hos 

Arla är Flip Cards (se rubrik 3.5 5S hos Arla). 

4.3.3 Kotters åttastegsmodell 
Många av stegen i Kotters åttastegsmodell för lyckat förändringsarbete har likheter med 

varandra. Grundläggande för modellen och även kopplat till hur Arla arbetar med 

förändringsarbete är att en tydlig vision ska skapas och kommuniceras, att involvera 

medarbetarna i förändringsarbetet samt att förändring är genomfört då den rätta attityden har 

etablerats hos medarbetarna. 

1. Etablera vikten av förändring (Establishing a Sense of Urgency) 
Hos Arla tar ledningen beslut om vilka förändringar som ska genomföras, dessa beslut 

är kopplade till övergripande strategier (se rubrik 3.6.1 Genomförande av 

förändringar hos Arla). Så länge de problemfrågeställningar, syften och mål 

formuleras och kommuniceras på ett tydligt sätt till medarbetarna finns förutsättningar 

för ett lyckat förändringsarbete (se rubrik 2.4.3 Kotters åttastegsmodell). Som 

informationskanal och forum, då förändringar ska diskuteras, använder Arla 

tavelmöten. Tavelmöten är en bra metod för att nå ut till alla avdelningar och skift 

eftersom alla medarbetare ska närvara på dessa möten i början av deras skift. 

 

2. Formande av stark ledningsgrupp (Forming a Powerful Guiding Coalition) 
En hierarkisk modell för ansvar och involverande av medarbetare under 

förändringsarbetet är nycklar till ett lyckat förändringsarbete (se rubrik 2.4.3 Kotters 

åttastegsmodell). Hos Arla har arbetsledarna mycket ansvar och mandat. Mycket 

ansvar och mandat hos arbetsledarna gör att de kan leda en grupp i förändringsarbete 

som själva kan forcera hinder de stöter på (se rubrik 3.4 SMED hos Arla). Vad gäller 

ledarnas roll sammanfattar uttrycket “walk the talk” (se rubrik 2.4.3 Kotters 

åttastegsmodell) det bra, att 5S till en början infördes på chefernas kontor styrker att 

Arla ser vikten av att ledarna visar medarbetarna vägen (se rubrik 3.5 5S hos Arla). 

 

3. Ta fram en vision (Creating a vision) 

En tydlig vision är grundläggande för att få medarbetarna och de förändringsarbeten 

de medverkar i att dra åt samma håll (se rubrik 2.4.3 Kotters åttastegsmodell). Hos 

Arla är högre effektivitet för att öka marknadsandelarna inom Private-label en av de 

övergripande visionerna (se rubrik 3.3 Ställtidsreducering och förändringsarbete hos 

Arla). Alla små förändringar kan kanske inte, på ett för medarbetarna tydligt sätt, 

härföras till en stor övergripande vision, viktigt är då att istället bryta ner visionen till 

mindre delmål.  
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4. Kommunicera visionen (Communicating the vision) 

Kotter menar att ledare som lyckas med förändringsarbete är duktiga på att lyfta fram 

bedrifter i det dagliga arbetet hos medarbetare som goda exempel på att uppnå 

visionen (se rubrik 2.4.3 Kotters åttastegsmodell). Av iakttagelserna hos Arla i 

Kallhäll märktes att i alla fall syftet med förändringar alltid formuleras och lyfts fram 

tydligt för medarbetarna, detta genom systemet med A3:or (se rubrik 3.6.1 

Genomförande av förändringar hos Arla).  

 

5. Involvera och uppmuntra medarbetarna (Empowering Others to Act on the 

Vision) 

Återkommande både i det Kotter (se rubrik 2.4.3 Kotters åttastegsmodell) och 

Herzberg (se rubrik 2.4.2 Herzbergs motivationsteori) skriver, samt i de iakttagelser 

som gjorts hos Arla (se rubrik 3.6.1 Genomförande av förändringar hos Arla), är att 

medarbetarna måste involveras i förändringsarbetet för att själva bli mottagliga för 

förändringar. Exempel på det är att standarder som tas fram testas av samtliga 

medarbetare innan slutgiltig standard fastställs och att alla medarbetare någon gång 

och till och från ska få delta i arbetet med att genomföra förändringar (se rubrik 3.6.1 

Genomförande av förändringar hos Arla). Mandat och tillgång till resurser krävs hos 

den grupp som genomför förändringsarbetet, ledningen inom organisationen bör se till 

att detta finns. Iakttagelserna hos Arla tyder på att ledningen är beredd att ge det 

mandat och de resurser som krävs för att genomföra förändringsarbete. 

 

6. Skapa och fira delmål (Planning for and Creating Short-Term Wins) 

Samtliga mindre förändringsarbeten som exempelvis en SMED-övning eller 

implementering av 5S på en arbetsstation är delmål till det större målet om att uppnå 

högre effektivitet. En idé är att ledarna lyfter fram dessa små förändringsarbeten som 

viktiga delmål på vägen att uppnå den övergripande visionen (se rubrik 2.4.3 Kotters 

åttastegsmodell). Ge mycket uppmärksamhet till de små framgångarna som görs, fira 

dessa och lyft fram medarbetarnas insats. 

 

7. Befästa förändringsarbete och skapa ytterligare förändring (Consolidating 

Improvements and Producing Still More Change) 
Uppföljning av förändringsarbete sker för att se till att förändringar förblir bestående 

(se rubrik 2.4.3 Kotters åttastegsmodell). Tavelmötena hos Arla är ett sätt att följa upp 

förändringsarbete och därmed i slutändan skapa bestående förändringar (se rubrik 

3.6.2 Bestående förändringar hos Arla).  

 

 

8. Attitydförändring (Institutionalizing New Approaches) 
Uppföljning av att standarder följs och att nytt arbetssätt etableras hos medarbetarna 

leder i slutändan till slutmålet attitydförändring hos medarbetarna (se rubrik 2.4.3 

Kotters åttastegsmodell). Ledningen bör inte släppa förändringsarbetet förens det nya 

”sättet vi arbetar på här” är etablerat hos medarbetarna. 

 

Lednigen hos Arla i Kallhäll har tidigare erfarenhet av arbete med lean och är positivt 

inställda till det förändringsarbete som införandet av lean innebär (se rubrik 3.6 

Förändringsarbete hos Arla). Ledningens inställning och erfarenheter gör att Arla i 

Kallhäll har goda förutsättningar att lyckas med förändringsarbete. 
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5. Slutsatser 
Syftet med detta arbete är att svara på vad som krävs då tillverkningsindustrin ska reducera 

ställtider med metoderna SMED och 5S samt vad som krävs för att företag ska lyckas med det 

förändringsarbete dessa metoder medför. Nedan sammanfattas de slutsatser som gjorts baserat 

på litteraturstudie och intervjuer samt iakttagelser hos Arla i Kallhäll: 

Vad krävs för att lyckas reducera ställtid med SMED-metoden? (se diskussion 4.1 

SMED) 

 Viktigt med komplett filmmaterial av omställningen för att inte missa viktiga 

arbetsmoment under kartläggningen. 

 Att inkludera erfarna operatörer i SMED-övningen bidrar till att förbättringar upptäcks 

snabbare och underlättar framtagning av ny standard. 

 Tekniska lösningar för att reducera ställtid kräver resurser. För att fokusera på tekniska 

lösningar bör tekniskt kunniga medarbetare involveras i arbetet med SMED-övningen. 

 Då en omställning är omfattande kan det vara lönsamt att genomföra omställningen 

med fler än en operatör. 

 Vid SMED-övningar på stora maskiner görs stora tidsvinster genom att optimera 

operatörens rörelsemönster. Spaghettidiagram är ett bra verktyg för optimering av 

rörelsemönster och även bra för att illustrera SMED-övningens resultat. 

 

Vad krävs för att lyckas reducera ställtid med 5S? (se diskussion 4.2 5S) 

 En omställning kräver en viss uppsättning verktyg, tidsbesparingar kan göras genom 

att implementera 5S på miljön kring maskinerna så att mindre ställtid läggs på att leta 

efter verktyg. 

 Eftersom förändring av arbetsmiljö och medarbetarnas attityd tar tid är det rimligt att 

på större anläggningar införa 5S på olika arbetsstationer efterhand.  

 

Vad krävs för att förändra medarbetarnas arbetssätt baserat på det sociala systemet? 

(se diskussion 4.3.1 Sociala systemet) 

 Tydliga kommunikationsvägar och god interaktion mellan medarbetare krävs för att 

inkludera medarbetarna i förändringsarbetet. Ett sätt att lösa detta är att samla 

medarbetarna till dagliga tavelmöten. 

 Genom att delegera ansvaret, för förändringsarbete, neråt i hierarkin kan beslut tas 

snabbare och förändringsarbetet går därmed snabbare. Dessutom involveras fler 

medarbetare i förändringsarbetet.    

 Prestationsmätning, genom exempelvis KPI:er, hjälper medarbetarna att fokusera på 

det arbete som verkar för verksamhetens övergripande mål och strategier.  

 

Vad krävs för att förändra medarbetarnas arbetssätt baserat på Herzbergs 

motivationsteori? (se diskussion 4.3.2 Motivation) 

 Nya arbetssätt bör vara utvecklande för medarbetarna och inte påverka deras känsla av 

expertstatus negativt, detta för att, hos medarbetarna, uppnå en bestående motivation 

till att följa de nya arbetssätten. 

 Att involvera medarbetare i förändringsarbete bidrar till att medarbetare känner 

betydelse och ansvar vilket i slutändan leder till att medarbetarna blir mer villiga att 

följa de nya arbetssätten. 
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Vad krävs för att förändra medarbetarnas arbetssätt baserat på Kotters 

åttastegsmodell? (se diskussion 4.3.3 Kotters åttastegsmodell) 

 Syftet med förändringsarbetet bör vara koppat till verksamhetens övergripande mål 

och strategier. Syftet bör sedan kommuniceras till medarbetarna. 

 Ledare för förändringsarbetet bör genom sitt arbetssätt framgå som goda förebilder 

och återspegla den attityd som ska råda. 

 Förändringsarbete som görs kan vara svårt, för medarbetare, att koppla till 

verksamhetens övergripande mål och strategier, därför är det viktigt att skapa mindre 

delmål som medarbetare kan koppa förändringsarbetet till. 

 För att uppmuntra medarbetare till att jobba mot att nå övergripande mål och strategier 

bör bedrifter i medarbetarnas dagliga arbete lyftas fram som goda exempel på sätt att 

uppnå verksamhetens övergripande mål och strategier. 

 Ledningen bör se till att de resurser och det mandat som krävs för att genomföra 

förändringsarbetet tilldelas medarbetarna. 

 Förändringar blir bestående först då attitydförändringar har uppnåtts hos 

medarbetarna. För att lyckas vara uthållig med förändringsarbetet och därmed uppnå 

bestående förändringar krävs kontinuerlig uppföljning av att nya arbetssätt följs. 
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7. Bilagor 
 

7.1 Intervjufrågor hos Arla 
 

Ställtid 

Huvudorsaker till att minska ställtider? 

Hur många ggr per dygn ställs en lina om? 

I korta drag, hur går ett ställ till? 

 Hur skiljer sig olika byten åt? 

 

SMED 

Varför är SMED en bra metod? 

 Finns det alternativ? 

Vilka resultat har ni sett hittills? 

Hur ser planeringen inför en SMED-övning ut? 

 Vilka är delaktiga i planeringsarbetet? 

Vilka förutsättningar/omständigheter krävs för att kunna genomföra en SMED-övning? När i 

tiden passar det för er? 

Vilka är de största utmaningarna? 

I korta drag, hur ser genomförandet av SMED-övningen ut? 

Sker någon typ av uppföljning efter att SMED-övningen är genomförd? 

 

5S 

Varför implementerade ni 5S? 

Hur implementerades 5S? 

 Vilka var delaktiga? (ex konsulter, folk från andra fabriker?) 

 Vilka var de största utmaningarna? 

Vilka resultat har ni sett hittills? (ex på medarbetares arbetssätt) 

I korta drag, hur ser arbetet med 5S ut idag? 

Hur följer ni upp 5S-arbetet idag? 

 

Förändringsarbete (förändring av medarbetarnas arbetsprocesser/-moment) 

Har ni någon arbetsstrategi för att lyckas med implementering/genomförande av förändringar? 

Har ni någon strategi för att lyckas med att upprätthålla förändringar som har skett? 

Vilka är de största svårigheterna med förändringsarbete? 

Hur jobbar ni för att upprätthålla er företagskultur och era värderingar? 

 

Övrigt 

Har du något mer du vill berätta som du tycker vi har missat att fråga om? 

Något som du sagt nu som är känsligt? 

Kan vi återkomma med fler frågor? 


