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Sammanfattning 

Framtiden ställer större krav på att den tillverkande industrin blir mer resurseffektiv. Redan under 
1900-talet lades grunderna, för det som nu kallas Lean Production, av Toyotagrundaren Sakichi 
Toyoda, med visionen att effektivisera tillverkning.  

Motivation och engagemang hos medarbetare är centralt hos framgångsrika företag och två populära 
termer inom mangangement-studier. Det finns dock ingen gemensamt definierad metod att uppnå 
detta och varje företag är unikt i processen att förverkliga det. Vid monotont arbete för montörer på en 
produktionslina är svårigheten att ge tillräckligt med stimulans för att uppnå motivation och 
engagemang, samt att nyttiggöra medarbetarnas gömda kreativitet och kunskap. Feedback är en 
metod för att uppnå motivation och engagemang, men används det tillräckligt vid 
produktionsanläggningar? Med grunden hos Lean-teorin, och den potential som finns gömd hos 
medarbetarna skapades frågeställningen: Är feedback värdeskapande? 

I litteraturstudien klargjordes att feedback är en viktig metod för att nå motivation och engagemang, 
om det sker på rätt sätt. Feedback som ges vid fel tidpunkt, eller på fel sätt är i praktiken helt onödig 
och kan i vissa fall vara hämmande. Det genomfördes en studie av de positiva effekter med att ha 
engagerade medarbetare. Den visar att de anställda tenderar att prestera bättre, stannar längre på 
företaget samt upplever tillfredställelse med situationen på arbetsplatsen. 

I samarbete med Revere AB, en konsultfirma inom Lean, valdes fyra svenska tillverkande företag ut för 
fallstudier där intervjuer samt rundvandring vid produktionslinan utfördes. Företagen var alla unika i 
hur de arbetade med feedback, samt i vilken grad det användes. En bedömning av hur mycket 
feedback som ges i korrelation till medarbetarnas arbetstillfredsställelse, produktionskvalitén och 
produktiviteten gjordes utifrån de intervjuer samt rundvandringar som genomfördes under 
fallstudierna. 

Utifrån analys av teori och empiri kunde slutsatsen dras att feedback är värdeskapande då det ges på 
rätt sätt. Hos medarbetarna mottages det positivt då de känner sig mer involverade och betydelsefulla 
på arbetsplatsen, samtidigt som det bidrar till en mer social arbetsplats. Sett till nyckeltal inom 
produktionen bidrar det till positiva konsekvenser, i det fall då de materiella förutsättningarna är goda 
vid produktionsanläggningen. 

  



 
 

Abstract 

The future puts bigger demands on the manufacturing sector to be more resource efficient. In the 20th 
century the foundation of, what now is called Lean Production, was made by the Toyota founder 
Sakichi Toyoda, with the vision to streamline manufacturing. 

Employees’ motivation and engagement is central in successful companies and two popular terms 
within management studies. However, there is no commonly defined method to reach this, and every 
company is unique in the aspect of achieving it. Regarding monotone labour for assembly line workers, 
it’s problematic to give enough stimulus for achieving motivation and engagement, along with utilizing 
the employees hidden creativity and knowledge. Feedback is one tool for achieving motivation and 
engagement, but is it used enough at production facilities? With Lean theory as the base, and the 
potential that is hidden with the employees, a question was formulated: Is feedback value adding? 

In the literature study it was made clear that feedback is an important tool to reach motivation and 
engagement, if it is made correctly. Feedback that is given at the wrong moment or in the wrong way is 
in practice unnecessary and sometimes inhibiting. A study over the positive effects that engaged 
employees yield was also made, it shows that the employees tend to perform better, stay longer with 
the company as well as experiencing higher satisfaction with the situation at the workplace. 

In cooperation with Revere AB, a consult firm within Lean production, was four Swedish 
manufacturing companies selected for case studies, where interviews and guided tours of the 
manufacturing process were performed. The companies were all unique in how they worked with 
feedback, as well as in what magnitude it was used. An evaluation of the amount feedback given in 
correlation with the satisfaction among the employees, production quality and productivity was made 
from the interviews and tours made at the companies. 

By analysing the theory and empiric data, the conclusion was made that feedback is value adding when 
given correctly. With the employees, feedback is received positively because they feel more engaged 
and important at the work place, and it also contributes to a more social work environment. Seen to 
key figures within production, feedback also contributes to positive consequences, in those cases where 
the material conditions are fulfilled at the production facility.  



 
 

Förord  

Denna rapport är resultatet av ett kandidatarbete inom Industriell Produktion, genomfört under det 
tredje året av utbildningen “Civilingenjör inom Maskinteknik” på KTH. Arbetet med tema 
“Resurseffektiv produktion hos tillverkande företag”, innefattade att själva formulera en frågeställning 
som skulle besvaras, har varit en lärandeprocess som har varit lika rolig som utmanande. 

Vi vill rikta ett tack till Pia Anhede för den hjälp vi fått under arbetets gång, samt ett tack till de 
personer som tog sin tid att utföra de intervjuer och guidning på de företagen där fallstudierna 
utfördes. Utan er hjälp hade arbetet inte kunnat genomföras. 

Till sist vill vi tacka vår handledare Ove Bayard för samtalen och stödet som alltid varit tillgängligt 
under arbetets gång. 

Kungl. Tekniska Högskolan, Stockholm maj 2016 
Axel Heilborn, Ludvig Bengtsson 
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Begrepp  
 

• Kognitiv kapacitet – med termen kognitiv kapacitet avser hur god den kognitiva förmågan är: 
hur mycket man kan minnas, hur svåra problem man kan lösa, hur många detaljer eller 
funktioner man i en viss typ av uppgifter kan hålla koll på. Multitasking av olika 
svårighetsgrad är ett exempel på kognitiv kapacitet (Egidus 2015).  

• Lean – Lean är en filosofi om att effektivisera flöden och driva ett ständigt förbättringsarbete.  

• Muda – betyder slöseri på japanska. 

• Lagtavlor – Tavlor nära stationerade produktionslinan som innehåller nyttig information 
gällande pågående arbete.  

• PDCA – Förkortning för Plan, Do, Check, Act. En managementmetod för kontroll och 
förbättringsarbete. 

• 5S –  Organisationsmetod för standardisering gällande arbetsytan. 
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1 Inledning 

I detta kapitel redovisas bakgrunden till varför studien genomförts. Syftet och mål med tillhörande 
frågeställning samt vilken metodik som har använts för att lösa den förklaras även. För att genomföra 
arbetet har vissa avgränsningar gjorts, något som också visas i kapitlet.   

1.1 Bakgrund 
Med den rådande klimatsituationen samt växande konkurrens ställs världens industri mot nya 
utmaningar att bli mer resurseffektiv. Inom området resurser ingår många faktorer, en av dessa är 
personal- och kunskapshantering. Är det så att denna resurs räknas bort gällande monotont 
produktionsarbete? Det kan anses att arbetet är för standardiserat och att skapa motivation och 
engagemang inte är möjligt. Hos framgångsrika företag ser de vikten i att ta vara på medarbetarnas 
erfarenheter och engagemang för att göra förändringar i produktionen (Beardwell & Thompson 2014). 
När det gäller att skära ner på resurser väger den mänskliga faktorn tungt inom produktion. 

Svensk industri står inför en svår utmaning, med en åldrande befolkning samt högre krav på 
klimatsmart tillverkning är det därför viktigt i ta vara på den innovationskraften som industriföretagen 
med dess medarbetare besitter. För att främja industrin har regeringen därför tagit fram en ny strategi 
för att möta dessa utmaningar (Damberg 2016). En del i denna strategi, “Kunskapslyft Industri”, 
behandlar hur kunskap och kompetens skall möta industrins krav samt användas för en långsiktig 
förbättring.  

Året 1940 introducerades arbetssättet Toyota Production System av Taiichi Ohno hos Toyota. Detta 
system är grunden till det som idag kallas för Lean Production. Grundidén bakom Lean är att 
effektivisera företag och skapa värde för kunden. Teorin delar upp aktiviteter i värdeskapande och 
slöseri. Det finns sju olika former av slöseri (muda) och teorin går ut på att minimera dessa, mer värde 
för mindre arbete. På senare tid har Lean blivit mer av en filosofi än ett arbetssätt, som genomsyrar 
hela företaget på alla nivåer. 

Feedback är en populär metod som används på arbetsplatsen för att ge insikt om den enskildes 
arbetsinsats, ofta i positiv bemärkelse. Att använda sig av för mycket feedback kan ses som onödigt och 
är tidskrävande vilket ses som slöseri inom Lean teorin. Kan detta räknas tillbaka genom att minimera 
antalet defekter, stopp och sjukfrånvaro hos personalen och bli värdeskapande? Är feedback också en 
viktig metod för att utnyttja medarbetarnas kompetens i förbättringsarbetet? 

Denna rapport innehåller en fallstudie på fyra stycken företag, hur de förhåller sig till feedback och en 
analys om feedback är viktigt för producerade företag. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta arbete är att besvara frågeställningen: Är feedback värdeskapande?  

Arbetet går ut på att jämföra graden av feedback som ges på de olika företagen samt att undersöka ifall 
feedback kan vara slöseri. Det kommer att behandla mängden feedback som bör användas, om det är 
lämpligt för alla producerade företag samt undersöka ifall det går att skapa en metod för att 
standardisera feedback. 

1.3 Metod  
Under arbetets gång har en litteraturstudie gjorts om hur väl etablerat feedback är samt vilka olika 
system av feedback som används. En fallstudie på fyra stycken företag har också gjorts för att få 
empirisk data att analysera. Företagen har valts ut tillsammans med uppdragsgivaren Revere AB med 
avseende på hur långt företagen kommit i sitt Lean arbete. Bland de fyra företagen återfinns både de 
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som precis påbörjat sitt arbete och de som är långt gångna i sitt implementeringsarbete. Fallstudierna 
innehåller intervjuer med personal i ledarroller för att få en blick över vilka strategier som används 
gällande feedbacksystem. De innehåller även intervjuer med montörer och hur deras syn är på 
feedback. Intervjuerna följer trattmodellen, modellen delar upp intervjun i sex steg, från en bred 
öppning till en mer precis mitten till ett bredare och reflekterade avslut. Detta för att säkerställa att 
rätt frågor ställs och att rätt svar ges (Kylén 2004). Se intervjumallen under bilaga 2.  

Intervjumallen användes som ett stöd i intervjuerna och för att inte missa viktiga områden eller 
begränsa motivation läts intervjuobjekten prata fritt. Mallen blev en vägledning genom intervjuerna. 

Fallstudierna består även utav observationer gjorda under besök på företagens produktionslinor. Där 
observerades hur företagen fysiskt arbetar med feedback. För att skapa en uppfattning om hur väl 
produktionslinorna arbetade med Lean gjordes en bedömning utifrån Read a plant-fast (Goodson 
2002). Denna bedömningsmall finns under bilaga 1. 

Fallstudierna har sedan analyserats och jämförts för att hitta likheter samt olikheter mellan företagen. 
Intervjuerna har bearbetats och sammanställts för att hitta svar på frågeställningen. 

1.4 Avgränsning 
För att kunna genomföra detta kandidatarbete på utsatt tid har vissa avgränsningar gjorts. Vid 
fallstudierna har det valts att bara undersöka produktionslinor sysselsatta med montering. Dessa 
produktionslinor har även bestått till största delen utav mänsklig montering och inte haft en för hög 
grad utav automatisering. Företagen som valts är väl etablerade företag som på olika grad arbetar med 
Lean. 

Under fallstudierna har observationer och intervjuer begränsats till att undersöka feedback samt 
effekter som det medföljer. För att genomföra arbetet har också hänsyn till vissa skillnader hos de 
valda företagen tagits. Det ramverk som arbetet håller sig inom är som följer: 

• Fokusområdet begränsas till hur företagen arbetar med feedback, samt hur medarbetarna 
ställer sig till det.  

• Hänsyn till skillnad i arbetssätt på grund av ledtid, takttid och produktionsvolym har gjorts 
och analys begränsas endast till feedbackarbetet.  

• Arbetet är en jämförelse i vilken grad som feedback används och värdeställs, samt vilka 
effekter som ges av olika typer/mängder av feedback. 

• Arbetet omfattar bara svenska anläggningar 
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2 Litteraturstudie 

För att genomföra arbete har en litteraturstudie genomförts för att ge en teoretisk bakgrund till 
studien. I detta kapitel redovisas de områden som under fallstudierna empiriskt studerades för att 
hitta ett svar på frågeställningen. 

2.1 Att ge feedback  

Ett grundläggande behov hos de flesta människor är att känna sig sedda och veta hur bra det utför sitt 
arbete (King 1999). Beteendeteorier visar också på att om bra arbete uppmuntras, ökar chansen att 
sådant arbete upprepas. Samma gäller också för motsatsen, kritik på negativa aspekter kan bidra att 
dem inte upprepas, men risken finns också att mottagaren tar illa upp och att en rädsla, oro eller ovilja 
att utvecklas växer. Att ge och ta emot feedback måste därför göras i båda leden, samt vara tydlig för 
att utnyttja fördelarna med feedback. 

För att ge effektiv feedback krävs det att det görs på korrekt sätt. Undersökningar visar att sex faktorer 
är viktiga för att öka engagemang i arbetet och därmed öka produktivitet eller kvalitet (King 1999). 
Dessa går att baka in i sex punkter om hur korrekt feedback skall ges: 

• Beskrivande av uppträdande, inte personlighet. 

• Specifik istället för generell. 

• Mottaglig, det vill säga rätt nivå både för mottagaren samt givaren. 

• Riktad mot beteende som kan förbättras. 

• Vid rätt tidpunkt. 

• Selektiv, fokusera på ett beteende istället för flera samtidigt. 

Effektiv feedback kräver en kombination av kvalité, skicklighet och struktur. King (1999) delar in de 
vanligaste egenskaperna hos feedback i positiva samt negativa aspekter, där de positiva innefattar 
ömsesidig respekt, tydlighet gällande kritik och uppmuntring, en vilja att hjälpa till, samt tillåta att 
saker tar tid. De vanligaste negativa aspekterna är vanligtvis sedda som offentlig förnedring, 
kommentarer om personlighet, ovilja att ha en ömsesidig diskussion, sen feedback samt för generell. 
Feedback skall inte bara handla om att bedöma eller utvärdera individen, det handlar mer om att ge 
insikt och kritisera. Därav är det viktigt att ha ett aktivt lyssnande och vara frågande, att beskriva 
problemet och vara frågeställande. Detta är kritiskt i effektiv feedback, istället för att endast ge förslag 
på lösningar. 

En viktig faktor i att öka motivationen och engagemanget hos medarbetare är att ge snabb och korrekt 
feedback. Rätt typ av feedback i rätt tid ökar framförallt motivationen och prestationen hos den 
svagaste länken i ett lag då feedback ges till hela teamet (Thompson 2015). Fel feedback kan dock vara 
stjälpande, det kan döda individens kognitiva kapacitet och i slutändan döda motivation. 

2.2 Feedbacksystem 
Inom Lean production är en del att arbetet skall gå mot att bli mer standardiserat, något som skall 
genomsyra hela organisationen, inkluderat feedbackarbetet. För att standardisera detta hjälper det att 
ha förbestämda system som kan användas i arbetsprocessen. Många management-teorier nämner flera 
olika system, men ett av det vanligare är PDCA. 
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Figur 1 Beskrivning hur PDCA fungerar (Vietze 2013) 

Metoden går ut på att systematisera de delar i arbetssättet som är vitala för att nå förbättringar. I Figur 
1 visas hur PDCA-cykeln ser ut och hur de fyra delarna den består utav följer varandra, delarnas 
innehåll är som följer: 

• Plan – Denna del i cykeln fokuseras på att definiera de mål som skall uppnås. Med målen 
definierade utreder man vilka processer och förändringar som krävs för att nå de förväntade 
resultaten. 

• Do – De processförändringar som gjordes i första delen implementeras och testas. I denna del 
samlas även data för nästkommande steg in för analys. 

• Check – Datainsamlingen insamlat i förgående steg analyseras och jämförs med de målen som 
sattes upp i första steget. Baserat på mätetal kan man se om processförändringen har nått ett 
positivt resultat. 

• Act – Baserat på resultaten kommer beslut tas för om målen i PLAN-fasen accepteras och blir 
den nya standarden. I denna del bestäms vad som skall göras med de resultat man fick under 
check-fasen. Efter denna fas börjar cykeln om för att ständigt jobba med kontinuerlig 
förbättring.  

PDCA är baserat på vetenskaplig problemlösning, med att dela upp problem i hypotes, test, resultat, 
och är också känt till att bidra till kritiskt tänkande (Shewhart & Deming 1939). På Toyota är det här 
känt som “Bygg människor innan bilar” och syftar på att engagerande, kritiskt tänkande medarbetare 
som arbetar med PDCA har större möjlighet att lösa problem och skapa innovationer för att vara 
bättre än konkurrenterna. Metoden bidrar också till att skapa en kultur av kritiskt tänkande och 
problemlösande medarbetare (Liker 2004).  
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2.3 Motivation och engagemang 
På arbetsplatser har medarbetarengagemang blivit en allt populärare term att använda. Många företag 
värderar det lika högt som andra resurser och ser vikten i att aktivera det men samtidigt finns det 
ingen klar definition hur man gör det. Enligt Beardwell & Thompson (2014) beskrivs termerna på 
många olika sätt, men medvetandet om engagemang är centralt för framgångsrika företag, där 
engagerade medarbetare fungerar som en grund för en bra arbetsmiljö. En engagerad medarbetare 
kan ses som en som är fullt involverad och entusiastisk i sitt arbete samt vill agera på ett sätt som 
hjälper hela organisationen. Medarbetarengagemang är därför ett mått på en medarbetares positiva 
eller negativa inställning till sin organisation, kollegor och sitt arbete vilket direkt influerar 
arbetsprestation och villighet att lära sig och utvecklas på arbetsplatsen. 

Enligt Herzberg’s tvåfaktors-teori (Beardwell & Thompson 2014) finns det två olika typer av 
motiverande faktorer. Den ena är hygienfaktorer som är:  

• Arbetstider. 

• Anställningsskydd. 

• Lön.  

• Andra arbetsrelaterade förmåner.  

Dessa genererar en yttre motivation. Den andra är motivationsfaktorer som består utav: 

• Uppmärksamhet. 

• Engagerande arbetsuppgifter. 

• Uppskattning från ledning. 

• Möjlighet till att utvecklas både personligt och professionellt. 

Dessa genererar en inre motivation och ökar den inre tillfredsställningen.   

Enligt Herzberg har hygienfaktorerna ingen direkt verkan för positiv tillfredsställelse men vid 
avsaknad av dessa uppstår missnöje lätt. Han menar på att dessa faktorer måste uppnå en duglig nivå, 
men att öka dem ännu mer än så, inte kommer leda till ökad motivation. För att fortsätta generera 
motivation med hygienfaktorerna uppnådda krävs därför motivationsfaktorer (Maylor 2010). 

Enligt studier som gjorts på Herzbergs teori av MIT (Beardwell & Thompson 2014) har dessa faktorer 
olika verkan för olika jobb. Hygienfaktorerna som kan beskrivas med begreppen morot och piska är de 
bästa gällande standardiserade och monotona arbeten, där det finns uppsatta regler och arbetssätt att 
följa. Dock är dem katastrofala gällande arbete där man söker innovation och utveckling. För dessa 
typer av arbete behövs motivationsfaktorer. 

Hertzbergs studier kan jämföras med Maslows teori om behovshierarki som publicerades 1943 
(Maylor 2010). Teorin grundar sig i att individer måste ha vissa behov uppfyllda för att fortsätta 
utvecklas. Grunden ligger i fysiska behov såsom mat, säkerhet etc. och Maslow menar på att dessa 
måste vara uppfyllda innan individen kan ta åt sig behov högre upp i hierarkin (se Figur 2). Genom att 
kombinera dessa teorier ger det en bas för hur företag skall motivera och engagera sina medarbetare. 
Endast med hygienfaktorerna uppfyllda kommer medarbetarna vara villiga att ta åt sig 
motivationsfaktorerna och i slutändan bli engagerade (Maylor 2010). 
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Figur 2 Maslows behovshierarki 

Engagerade medarbetare är knutna till många positiva resultat. De tenderar att prestera bättre, vara 
mer innovativa och vill jobba längre på företaget. På individnivå har de också en känsla av well-being 
samt tycker att arbetsbördan är mindre än oengagerade medarbetare (Beardwell & Thompson 2014). 

2.4 Ledarskap 

Att genomföra förändringar inom ett företag ställer stora krav på ledarskapet. Från det att ett beslut 
om en ny strategi eller ett nytt arbetssätt tas är det genom ledarskap det får effekt hos medarbetarna. 
Det betyder dock inte att det är upp till ledarna att själva bestämma mätetal, standardisering eller 
arbetssätt. Genom att involvera medarbetarna i denna process tas all kompetens till vara på och det 
genererar en arbetsplats där medarbetarna känner sig involverade och sedda. Ledningens uppgift är 
att se till att dessa parametrar visualiseras och hänger ihop samt med hjälp utav dessa utvecklar 
organisationen. Det ingår även att skapa en arbetsplats där avvikelser och fel som medarbetarna inte 
kan lösa snabbt kommer upp till ledarnivå (Anhede & Hillberg 2013). 

Det ligger på ledarskapet att se potentialen hos medarbetarna och ge dem förutsättningarna för att 
driva förbättringsarbetet framåt. Detta är en svår uppgift och det gäller att ledaren hela tiden är 
uppdaterad om vad som händer i teamet. Därför behöver denne vara närvarande vid det dagliga 
arbetet. Detta är en förutsättning för att kunna skaffa sig en uppfattning om nuläget och vilka 
förutsättningar som behövs för att driva förbättringsarbetet (Anhede & Hillberg 2013). 

2.5 Mäta engagemang 
Det är av stort intresse att kunna mäta engagemang men det följer också med svårigheter. Med de 
positiva effekter som ges av engagerade medarbetare har företag jobbat med system för att kunna 
mäta engagemang. Det finns flera olika med varierande frågor men på det hela taget har de ett 
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gemensamt tema. Ett av de vanligare systemen kommer från Gallup (Beardwell & Thompson 2014), 
som har tagit fram en 12-frågors enkät. 

Det finns också en tvist om det går att knyta engagemang till resultat och vad som leder till ökat 
engagemang. Detta för att det finns potentiellt tusentals olika faktorer som påverkar engagemang, att 
försöka mäta engagemang med enkäter kan därför var onödigt. Problemen som uppstår är flera men 
en viktig är om engagemang är en orsak eller en verkan. Bara för att det finns en korrelation med 
resultat och engagemang betyder det inte att engagemanget kom först. Det kan vara så att ett högt 
engagemang endast kommer från ett bra resultat. Yttrefaktorer som medarbetarnas privatliv och 
personlighet spelar roll för engagemang men är svåra för företaget att påverka. Undersökningar kostar 
också pengar och tar tid, medarbetarna kan istället jobba om undersökningen visas vara onödig. 
(Beardwell & Thompson 2014) 

Det finns och andra sidan undersökningar om att medarbetare vill känna sig engagerade i sitt arbete. 
En studie visade på att en viktig faktor är möjligheten att kunna utvecklas i sin roll på arbetsplatsen 
och på individnivå (Beardwell & Thompson 2014). För att nå detta måste organisationer och företag 
skapa en nyttig arbetskultur, klimat och relation till arbetet men även med det kommer svårigheter. 
Alla företag är olika och det finns ingen given mall att jobba efter. 

2.6 Lean Production 
Lean production är en systematisk metod för att minimera slöseri hos tillverkande företag. Delar av 
systemet sägs ha grundas redan på 1900-talet genom grundaren av Toyota, Sakichi Toyoda. Hans idéer 
samlades senare ihop och utvecklades av Taiichi Ocho till vad som nu kallas Toyota Production System 
(TPS) (Ohno 1998). Lean produciton är en utveckling av detta system och byggs upp av olika pelare 
som syns i figur 2.  

 

Figur 3 Modell över” Lean production” (van Lieshout 2006) 
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Syftet med Lean är att effektivisera för slutkunden genom öka kvalitén, eliminera slöseri (muda), 
reducera ledtiden och reducera kostnaderna. Idag har begreppet vuxit ännu mer och inom vissa 
företag ses det nästan som en filosofi som genomsyrar företaget på alla nivåer. Inom TPS hade man 
förut sju olika typer av slöseri och på senare tid har det tillkommit en till, dessa är: 

• Transport (Onödig transport som inte behövs för processeringen). 

• Lager (Att ha större lagernivåer än vad som behövs). 

• Rörelse (Onödiga rörelser för montören). 

• Väntan (Stopp inom produktionen, väntan för nästa steg etc.). 

• Överproduktion (Producera för mycket). 

• Överarbete (Att göra mer än vad kunden kräver). 

• Defekter (Arbetet med att rätta till fel). 

+ 

• Slöseri av kreativitet (Den senaste som lags till och som innefattar kunskapshantering). 

Huvudprincipen inom Lean production är att minimera dessa för att skapa värde. Strategin brukar 
vara att kartlägga vilka processer som är värdeskapande för slutkunden. Alla processer som inte är det 
skall tas bort (Spear & Bowen 1999). 
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3 Fallstudier 

Under arbetet genomfördes fallstudier på fyra olika tillverkande företag. Alla anläggningar som 
besöktes var stationerade i Sverige där intervjuer genomfördes samt en observation av anläggningen 
enligt modellen “Rate a plant – fast”. 

3.1 Baxter 

Baxter är ett Amerikanskt företag som är ledande inom sjukvårdsartiklar, företaget är aktivt i över 70 
länder och har runt 61500 anställda, i 28 av dessa länder har de tillverkning. Fallstudien som denna 
rapport behandlar gjordes på anläggningen i Lund. På anläggningen har feedbacksystemet vid 
tillverkningen av dialysmaskiner samt vattenreningsmaskiner studerats. 

På anläggningen i Lund används så kallade lagtavlor. Lagtavlornas funktion är att vara ett hjälpmedel 
för att klart och tydligt visualisera mål för dagen, frånvaro av personal, tillbud, avvikelser med mera. 
Varje morgon samlades personalen i respektive team vid tavlorna för att redogöra dagens agenda. 
Diverse problem, förslag och hinder som finns försöks lösas på plats, annars eskaleras problemet en 
nivå uppåt. Totalt bestod lagtavlorna av fyra olika nivåer (”Tier”) där nästa nivå innebar att problemet 
skickades högre upp i hierarkin.  

Utifrån de intervjuer som gjordes med montörerna på anläggningen framgick det snabbt att 
visualiseringen av målen var positivt. Att de dagliga målsättningar samt avvikelser alltid var tydliga 
medverkade till att göra arbetet tydligare, stärka motivationen och bidra till prestation. Under de 
dagliga morgonmötena hade även medarbetarna chans att påverka de dagliga målen efter 
förutsättningarna vilket bidrog till en stärkt känsla av samhörighet och ansvar. Uppföljning av målen 
var också tydligt. 

På anläggningen i Lund hade medarbetarna också fått mer ansvar och större chans att själva påverka 
sitt arbete. Vid intervju framgick att detta sågs som något motiverande och bidrog till att det var 
roligare att gå till arbetsplatsen. 

Chansen för medarbetarna att påverka upplägget i produktionslinan samt ge förslag på förbättringar 
skedde under en timme varje vecka. Denna feedback fokuserades på strukturell uppbyggnad istället för 
personlig återkoppling. Någon daglig personlig feedback framgick inte att produktionslinan använde 
sig av, den feedback som gavs till medarbetarna skedde ungefär en gång varje månad. Vid intervju 
framgick att ibland fick feedbacken en stjälpande effekt och kort efter återkopplingsmötena kunde en 
prestationsminskning ses hos den anställde. Detta skedde dock mest hos de mindre motiverade 
medarbetarna, men att arbetet med att plocka upp dessa samt arbeta för en motivationsökning var 
underutvecklat.  

3.2 Scania 

Scania är världsledande inom tillverkning av lastbilar, bussar samt dieselmotorer för båtar och 
industrin. Företaget är verksamt i ungefär 100 länder och har mer än 44 000 anställda. Fallstudien 
gjordes på motortillverkningen i Södertälje och innefattar en intervju samt en rundtur på 
anläggningen. 

På Scania har man under det senaste året implementerat ett feedbacksystem kallat “BeSHe” 
(Behavioral and Safety Health Enviroment). Systemet går ut på att medarbetarna i realtid ger feedback 
till varandra för att uppmuntra rätt arbetssätt, samt plocka upp avvikelser. Vid samma tillfälle som 
feedback ges skriver lagledaren upp en kort beskrivning om vad som sagts på en tavla väl synlig för 
alla, grön färg används för uppmuntrande feedback och röd vid konstruktiv, och vid dagens slut 
bearbetas informationen. Vid första anblick verkar systemet vara banalt, det används t.ex. vid en 
tappad skruv som inte plockats upp, vid detta tillfälle skulle då en röd BeSHe ges till den som ej 
plockade upp skruven, något som kan ses som överdrivet och tidskrävande. Under intervjun framgick 
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dock att systemet har mottagits väl av medarbetarna samt att det är ett så pass dynamiskt sätt att ge 
feedback att det inte stör det dagliga arbetet på produktionslinan.  

Då feedbacken som hade givits bearbetades tog man även vara på de förslag som kom upp under 
dagen. Vid små förändringar kunde detta göras direkt inom laget, men vid större förslag som kräver 
större förändringar eskalerades frågan högre upp. Systemet som användes då vad PDCA. Detta tyder 
på att Scania inte bara har ett välutvecklat feedbacksarbete, utan även ett utvecklat förbättringsarbete. 

Systemet har dock haft sina svårigheter med att implementeras och har ställt stort krav på ledarskapet. 
Vid införandet av systemet var mottagandet först svalt bland medarbetarna och ansågs löjligt. 
Mestadels positiv feedback som i många fall inte var sanningsenligt gavs och värdet hos feedbacken 
var diskutabel och i viss mån påtvingat. Under intervjun framkom att något essentiellt som krävdes för 
att förverkliga systemet var bättre relationer samt agera i ett medverkande och coachande ledarskap. 
Att också öppna upp möjligheten att ge feedback i båda led i hierarkin var också avgörande för att få 
systemet accepterat, samt att vara extremt tydlig i att inte stigmatisera konstruktiv feedback. Att ge 
feedback via BeSHe, verkar enligt de intervjuade deltagit till starkare relationer, vänskap samt 
samhörighet hos de anställda, något som inte hade förutspåtts och som också har bidragit till att mer 
feedback vågar ges mellan de anställda. 

Med systemet applicerat har man sett en positiv förändring både hos medarbetarnas engagemang men 
även en förbättring i stopptid, antal felmonteringar och olyckor. En förändring i ledarskapet har också 
setts, förut jobbade man mycket reaktivt, nu mer proaktivt, något som under intervjun framkom som 
positiv och mindre stressigt.   

3.3 Tetra Pak 
Tetra Pak är världsledande inom processlösningar för mat och paketering. Företaget har över 23000 
anställda baserade i över 85 länder och arbetar för att bidra med säkra, innovativa och miljövänliga 
produkter. Produkterna är indelade i tre olika kategorier: Paketering, processering och 
servicelösningar. Fallstudien skedde vid anläggningen i Lund där montering av maskiner för 
paketering utfördes. 

På anläggningen användes lagtavlor som beskrevs tidigare i rapporten. Varje morgon utformades 
dagordningen där hela laget medverkade för att säkerställa målen, problemen samt svårigheterna för 
dagen. Även en tavla för förslag, kritik och förbättringar fanns närvarande väl synligt på 
produktionsgolvet. Ett rum var speciellt dedikerat där all information rörande kundnöjdhet, 
leveransprecision, KFFer (kritiska framgångsfaktorer) samt förslag samlades. All information var väl 
synligt och strukturerat under varsin rubrik.  

Vid besöket hade medarbetarna gått hem för dagen vilket försvårade arbetet i att bedöma hur väl 
arbetet med feedback såg ut i realiteten. Vid analys av fallstudierna tas därför inte lika stor vikt i Tetra 
Paks arbetssätt in i bedömningen. 

3.4 Getinge 

Getinge Infection Control är rankande bland de ledande tillverkarna av desinfektion och 
steriliseringslösningar inom sjukvård och forskningssegmentet. Företaget har 3089 anställda och har 
tillverkning på 10 olika platser. Anläggningen i Växjö tillverkar diskmaskiner för sterilisering och 
under besöket gjordes en intervju samt rundvandring vid tillverkningen.  

Getinge i Växjö är mitt i omställningen till att anpassa sig till ett Lean-perspektiv på tillverkningen. De 
förändringar som har implementeras är omstrukturering av produktionsanläggningen, väl synliga 
lagtavlor, morgonmöten med hela laget, samt mer fokus på förbättringsarbeten. Under 
rundvandringen var lagtavlorna väl synliga där varje lag själva hade fått bestämma hur varje tavla 
skulle utformas. Ett vanligt förekommande tema var att på tavlorna visualisera personalbortfall, 
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produktivitet, förväntad produktion samt dagsmålsättningar. En omstrukturering av 
produktionsanläggningen har även gjorts för att minska transportsträckorna och effektivisera 
produktionen, men även för att öka integreringen bland medarbetarna och underlätta 
kommunikation. 

Under intervjun framkom det att företaget är i en omställning att fungera mer självständigt, detta 
skulle uppfyllas genom mer självständiga medarbetare och sprida ut mer ansvarsområden. Att 
involvera medarbetarna mer i organisationen och ge chansen att påverka dagsmålen ansågs bidra till 
motivation och engagemang. Mer vikt har även lagts på förbättringsarbetet, en mer organiserad 
struktur har adapteras och en timme varje vecka har avsatts för att utreda förslag. Feedbacken kunde 
förut glömmas bort och försvinna men är nu tydligt uppsatt och synlig. Medarbetarna har fått chansen 
att själva sätta upp individuella mål som följs upp vid veckomötena. 
Omställningen har mottagits positivt hos medarbetarna och omställningen har gett positiva resultat. 

3.5 Sammanställning 

I tabell 1 presenteras en sammanställning utav de företag som besöktes för att ge en bild över dess 
storlek.  

Tabell 1 Sammanställning utav de besökta företagen 

 Bransch Anställda Verksamma 
länder 

Omsättning Resultat(Operating 
income) 

Baxter Sjukvård och 
forsknings 
utrustning 

61500 70 st. 80,2 mdkr 
(2015) 

3,6 mdkr(2015) 

Scania Lastbil och motor 
tillverkning 

Över 
44000 

100 st. 97,79 mdkr 
(2015) 

9,64 mdkr (2015) 

Tetra 
Pak 

Processlösningar för 
mat och paketering 

Över 
23000 

85 st. 102,72 mdkr 
(2013) 

Ingen information 
hittades.  

Getinge Sjukvård och 
forsknings 
utrustning 

3089 40 st. 30,2 mdkr 
(2015) 

 

2,6 mdkr (2014) 
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4 Diskussion 

Vid de fyra studiebesöken som gjordes under projektets gång var temat tydligt på samtliga företag; 
engagemang och motivation hos medarbetarna är något som rankas högt och ses som en resurs som 
bör utnyttjas. Feedbacken är en metod för att kunna nå denna målbild, som genom att uppmuntra, 
stärka lagkänsla och involvera bidrar till att stärka engagemanget. Med stärkt lagkänsla vågar 
medarbetarna också ge och ta mer konstruktiv feedback, detta gör feedbacken till en självfrämjande 
process. Medarbetarnas kunskap om förändringar som kan göras är också något som tas på allvar och 
målet är att plocka upp så många förslag som möjligt för att underlätta förbättringsarbetet. Att ha en 
välstrukturerad handlingsplan för förslagen är därför kritiskt, förslag som ges måste antingen lösas på 
plats eller eskaleras och det skall följa ett tydligt ramverk för när det behövs. Vid besöket på Baxter 
gavs en genomgång för hur de behandlar förslag som kommer från montörerna, och det visualiseras i 
Figur 4. 

 

Figur 4 Visualisering för hur förslag behandlas på Baxter. 

Vid ett förslag på en förändring hos en montör är det på följande sätt problemet behandlas. Under 
varje ”Tier” försöks problemet lösas, men om det inte är möjligt, eller om förslaget kräver större 
förändringar eskaleras frågan upp en nivå där frågan behandlas igen. När en lösning på problemet har 
hittats får montörerna återkoppling på att frågan har lösts. Under besöken såg vi liknande exempel, 
men på Baxter var systemet tydligast.  

En observation som gjordes på samtliga företag var att även fast olika system användes inom 
förbättringsarbetet, kunde man identifiera en länk mellan dem och PDCA. Alla stegen inom PDCA-
modellen fanns på något sätt med i dessa system, och det kunde identifieras att PDCA låg som grund. 
Detta kan ses naturligt, men samtidigt rimligt, då alla stegen i PDCA är en förutsättning för att 
kontinuerlig förbättring skall ske. 

Att information och förslag alltid är visuell och inte göms undan i en dator är något som är 
genomgående på samtliga företag. Om feedback eller förslag skrivs ner i dokument tas inte förslagen 
på samma allvar, och när informationen faktiskt skall användas finns risken att det har glömts bort. 
När information istället sätts upp på s.k. lagtavlor är den ständigt kontinuerlig, tydlig och en del i 
dagordningen. Det är också viktigt hur man visualiserar information och att endast information som är 
intressant för mottagaren visas. Vad som skall visas och hur det struktureras bestäms inte på 
ledningsnivå. Att medarbetarna på lagnivå får utforma lagtavlorna själva anses viktigt för att den mest 
givande informationen skall visas, samt att systemet med lagtavlor faktiskt används i praktiken. 

Gemensamt för Getinge och Baxter var också att för att underlätta ledarskapet samt att involvera 
medarbetarna delades ansvarsområden ut. Detta ansvar skulle arbetas med kontinuerligt och parallellt 
med det dagliga arbetet. Exempel på ansvarsområden var kompetens, kvalitet, material och 5s. Detta 
är ett enkelt sätt att fördela arbetsuppgifter som innan legat på ledarskapet och öppnar nu upp för att 
fokusera mer på det proaktiva arbetet. Det genererar samtidigt motivation hos medarbetare och ger 
dem en chans att påverka det dagliga arbetet. Detta togs emot positivt av medarbetarna när det 
infördes hos samtliga företag. 
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Av de fyra företagen som besöktes, var Scania det företag som arbetade mest med feedback. Unikt för 
dem var att de hade integrerat återkopplingen som en del i då produktionslinan var i rörelse, små 
avvikelser samt uppmuntran fångades därför upp, något som inte skedde på de andra företagen. Där 
kunde de också se en tydlig förbättring gällande stopptid, kvalité samt olyckor, något som tyder på att 
feedback leder till positiva konsekvenser. 

Utifrån fallstudierna visar det sig att det gäller att övertyga de anställda att ett feedbacksystem 
verkligen är bra. En svårighet för samtliga företag har varit att få de anställda involverade i detta 
arbete. Det räcker inte med att bestämma att de skall jobba med feedback för att det skall accepteras 
och användas på rätt sätt. Detta har man löst genom att förändra ledarskapet till ett mer närvarande 
och coachande, för att visa och hjälpa till med feedbacken. Genom detta har man lyckats att få igång 
arbetet med feedback. 

För att skapa en uppfattning om hur långt gångna företagen var inom sitt Lean arbete gjordes en 
bedömning enligt Read A Plant-Fast. Resultaten presenteras i Figur 5 och Figur 6.  

 

Figur 5 Read A Plant- Fast värdering. Maxpoäng 121p 

Denna mätning är en bedömning av hur fabriken är uppbyggd och planerad. Bedömningen görs 
utifrån 11 kategorier och bedöms med en skala från 1 till 11, där 1 är undermåligt och 11 är bäst i 
branschen. Kategorierna är utarbetade och framtagna efter vad som är viktigt och värdeskapande 
inom Lean-teorin.  
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Figur 6 RPA ja/nej frågor. Maxpoäng 21p 

RPA Questionnaire är ett formulär med 21 stycken ja och nej frågor kopplade till de 11 kategorier från 
förra mätningen. Dessa frågor är mer specifika gällande vissa essentiella aspekter som behövs för att 
fabriken skall utvecklas inom Lean. För att se de hela Read A Plant-fast utvärderingarna se bilaga 1. 

Genom att göra dessa mätningar skapades en uppfattning om hur långt gångna företagen var i sina 
arbeten med Lean. Detta är en viktig faktor för att underlätta arbetet med feedback. Resultaten speglar 
också hur besöken uppfattades och hur besökare tas om hand. Det är en förutsättning att fabriken 
fungerar väl gällande materiella ting för att kunna fokusera på feedback. Ett exempel från fallstudien 
om Getinge var att omstrukturering av fabriken för att minska transportsträckor även ledde till ökad 
kommunikation mellan stationerna. Detta tyder på att de materiella faktorerna låser upp möjligheten 
till att arbeta med de mänskliga faktorerna. Sambandet kan beskrivas med en trappa (se Figur 7). 
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Figur 7 Hur feedback kopplar samman materiella och mänskliga faktorer (Bengtsson-Heilborn trappan). 

Feedback kopplar alltså samman materiella faktorer och mänskliga faktorer. Båda behöver ständigt 
arbetas med för att uppnå perfektion men att de materiella faktorerna fungerar är en förutsättning för 
att kunna använda feedback till att förbättra de mänskliga faktorerna. Ett liknande samband beskrivs i 
litteraturstudien om Maslows behovshierarki. Där beskrivs olika behov som måste uppfyllas för att 
kunna ta steget till nästa nivå. Skillnaden är att Maslow beskriver behov hos individen medan 
Bengtsson-Heilborn beskriver förutsättningar inom organisationer och företag. Trappan beskriver 
även som ovan nämnt att de materiella faktorerna låser upp möjligheten att arbeta med de mänskliga 
faktorerna. Genom att bedriva ett ständigt förbättringsarbete angående materiella faktorer med hjälp 
av de anställda och låta dem påverka, arbetar man automatiskt med de mänskliga faktorerna. De 
anställda har då ständigt chansen att påverka arbetsmiljön vilket ger en känsla av uppfyllande. 

Passar då feedback för alla tillverkande företag? Alla företag där produktionen sker utav människor 
bör se de mänskliga faktorerna som en resurs. Denna resurs måste precis som alla andra resurser 
bearbetas och utvecklas. För att utveckla de mänskliga faktorerna måste arbetet kontinuerligt 
utvärderas och diskuteras. Detta gärna i direkt anslutning till arbetet för att återkoppla snabbast 
möjligt. För att feedbacken skall vara möjlig gäller det att människorna skall arbeta inom team och 
kunna ha översikt över varandras arbete för att upptäcka avvikelser.  
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Feedback 
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faktorer 
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5 Slutsats 

För att feedback skall bli så effektiv som bara möjligt är det viktigt att ge feedback på minsta lilla 
avvikelse. Detta skapar en atmosfär där alla förändringar märks och lyfts till diskussion. Till en början 
kan detta uppfattas som överdrivet och oprofessionellt. När feedback blivit till en vana, bidrar det till 
att fånga upp möjligheter till förändring och förbättring. 

För att behålla den atmosfär där feedback ges på minsta lilla avvikelse gäller det att feedbacken är 
direkt och kontinuerlig. Ifall ett för avancerat feedbacksystem används finns det en överhängande risk 
att detta inte kommer att användas och därför tappar sitt syfte. Därför är det viktigt att tänka igenom 
vilken information det är som är relevant för den typ av feedback man vill ge. All annan information 
kommer att vara missvisande och motverka syftet. Det är viktigt att ledningen tänker igenom 
tillsammans med medarbetarna vilka typer utav nyckel- och mätetal som är relevanta och bara visar 
dessa, någonting som också nämndes i litteraturstudien. Att publicera nyckel- och mätetal som inte är 
relevanta bara för syns skull är i högsta graden muda. Detta kan återkopplas till punkt två i kapitel 2.1, 
att feedback skall vara specifik istället för generell samt punkt sex, att vara selektiv och fokusera på ett 
beteende istället för flera samtidigt.  

För att feedback skall få genomslag gäller det att det görs på korrekt sätt. Som nämndes under kapitel 
2.1 krävs det att det ges vid rätt tidpunkt samt att det innefattar ömsesidig respekt. Feedback skall 
därför kunna ges när som helst till vem som helst. Därför gäller det för företag som vill arbeta aktivt 
med feedback att se över sin hierarkiska struktur. Det är viktigt att det inte finns några hinder eller 
någon rädsla för att ge feedback till ledare eller ledning. Deras arbete måste bedömas och ges feedback 
på precis lika ofta som arbetet hos montörerna. Det system som används för feedback ska möjliggöra 
att ge både positiv och negativ feedback uppåt i hierarkin. Detta är också nödvändigt för att ledarnas 
arbete skall kunna utvecklas och förbättras.  

Utifrån fallstudien gällande Baxter visades att de utvärderar sina chefers arbete ungefär en gång varje 
månad. Denna utvärdering borde istället införas i det dagliga arbetet för att lättare uppfylla de sex 
punkterna i litteraturstudien om hur feedback ges korrekt. Det ger en möjlighet att ta tag och 
uppmärksamma problem direkt när de uppstår. Ifall detta väntas med att uppmärksammas finns 
risken att det glöms bort, alternativt att när feedbacken ges blir det svårt att vara specifik i stället för 
generell och det finns en stor risk att problemen uppstår igen. På detta sätt kan feedback bli 
kontraproduktivt och ses som muda.  

Precis som nämndes i litteraturstudien är det ett grundläggande behov hos de flesta människor att 
känna sig sedda och få veta hur bra de utför sitt jobb. Det är en svårhet inom produktion med mycket 
monotona arbetsuppgifter att uppfylla dessa behov men med hjälp utav att arbeta kontinuerligt med 
feedback lyckas man uppfylla dessa även vid de mest standardiserade arbetsuppgifter. En medarbetare 
får direkt veta när den gjort någonting bra eller någonting som kan förbättras. Detta bidrar direkt till 
att medarbetaren syns och visar vad som kan förändras. 

Feedback medför också en naturlig väg för medarbetarna att börja diskutera och prata med varandra. 
Det blir då en inkörsport för vidare diskussioner och interaktioner utanför arbetsplatsen som leder till 
att medarbetarna lär känna varandra och gemenskap inom arbetslaget skapas. Detta är en stor 
bidragande faktor till motivation som nämns i litteraturstudien. Detta visas också ifrån fallstudien på 
Scania. Där har aktiviteten under raster och utanför arbetstid ökat markant sedan införandet utav 
feedback.  

Alla tillverkande företag där produktioner sker utav människor bör ständigt arbeta med att utveckla 
dessa. Genom att låta medarbetarna arbeta inom lag där de kan ha översikt över varandras arbete och 
upptäcka avvikelser ges möjligheten att ge feedback. Detta är ett mycket effektivt sätt för att 
kontinuerligt utveckla de mänskliga faktorerna. Därför finns det ett stort värde för alla tillverkande 
företag att utveckla ett feedbacksystem inom produktionen. Under kapitel syfte och mål nämns att en 
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del i arbetet är att undersöka ifall det går att hitta ett standardiserat sätt att ge feedback på. En slutsats 
som har dragits är att alla produktionslinor ser olika ut men feedback skall ges på samma sätt inom 
alla team. Därför borde det vara möjligt att bygga en modell för att standardisera feedback, att bygga 
denna modell är även ett förslag under fortsatta studier.  
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6 Fortsatta studier 

Efter genomförd studie har det funnits olika områden där vidare studier kan genomföras. Varje företag 
som besöktes under arbetet var unikt i hur de arbetade med feedback. Olika typer av produkter ger 
naturligt olika arbetssätt. Kvalité, variation eller produktivitet kan vara olika fokusområden på 
produktionslinan vilket i sin tur leder till att feedbackarbetet ser olika ut. Inom Lean-teorin är 
standardisering dock en del för att bygga ett effektivt företag, vilket tyder på att en standardiserad 
modell för att implementera feedback borde tas fram. Fortsatta studier bör behandla arbetet om det är 
möjligt att ta fram en standardiserad modell gällande feedback. Feedback borde ges på samma sätt 
även fast produktionslinorna ser olika ut. Det borde således gå att arbeta fram en modell som kan 
adapteras utav alla företag som arbetar med tillverkning på team-baserade produktionslinor. 

Under arbetet har inte hänsyn vissa faktorer tagits, och fokus har endast legat på feedbackarbetet. På 
de företag där fallstudierna utfördes var samtliga redan väletablerade företag, arbetsprocessen var 
varierande sett till ett leanperspektiv, men samtliga hade en relativt utpräglad och standardiserad 
arbetsprocess. Som nämndes i diskussionsdelen är feedback en nyttig metod för att knyta ihop de 
mänskliga och materiella faktorerna, men ingen studie på vad som händer då de materiella faktorerna 
är undermåliga har gjorts. En vidare studie på detta är något som bör utredas, samt vad som är 
viktigast i att skapa engagerade medarbetare. Detta kan underlätta för företag och arbetsgivare med att 
hitta områden att prioritera i arbetet att skapa en trivsam arbetsplats. 

Ett annat område där möjligheter för fortsatta studier finns är hur, inom området feedback, 
kontinuerlig förbättring uppnås. Som denna studie visar är feedback en metod i att nå förbättringar 
sett till avvikelser, förslag och säkerhet, men hur säkerställer man att själva feedbacken också undergår 
en kontinuerlig förbättring? Under besöken var Scania det företag som hade kommit längst inom 
feedbackarbetet, samtidigt som de fortfarande utmanade nuläget och sökte kontinuerlig förbättring. 
Vad är nästa steg i feedbackarbetet, för att ytterligare framsteg skall nås, och hur behåller man den 
trenden? En teori som behandlar detta är ”Improvement KATA”, vilket är en systematisk modell för att 
främja kreativitet och framsteg. Detta arbete berör inte detta ämne, men är något som inom ett 
feedbackarbete kan vara intressant att utreda. 
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9 Bilagor 



I 
 

 

Bilaga 1 – Read a plant fast 

 

Kolumn1 Baxter Tetra	pak Getinge Scania
Costumer	Satisfaction 9 11 7 11
Safety,	Enviroment,	
Cleanliness	and	order 11 11 9 9
Visual	managment	system 9 9 5 11
Scheduling	System 9 11 5 11

Use	of	space,	movement	
of	materials	and	product	line	flow 7 5 5 11
Levels	of	inventory	and
	work	in	process 11 7 5 11
Teamwork	and	motivation 7 7 7 11

Condition	and	maintenance
	of	equipment	and	tools 9 9 7 11
Managment	of	complexity
	and	variability 9 11 5 11
Supply	chain	integartion 11 11 7 11
Commitment	to	quality 11 11 11 11
TOTAL	SCORE 103 103 73 119

RPA	QUESTIONNAIRE Baxter Tetra	pak Getinge Scania
Are	visitors	welcomed	and	given	information	
about	plant	layout,	workforce,	costumors,	
and	products? 1 1 0 1
Are	ratings	for	customer	satisfaction	and	
product	quality	displayed? 1 1 0 1
Is	the	facility	safe,	clean,	orderly,	and	well?	Is	
the	air	quality	good,	and	are	noise	levels	low? 1 1 1 0
Dose	a	visual	labeling	system	identify	and
locate	inventory,	tools,	processes	and	flow? 1 1 1 1
Dose	everything	have	its	own	place,	and	is	
everything	stored	in	its	place? 1 1 1 1
Are	up-to-date	operational	goals	and	
performance	measures	for	those	goals	
prominently	posted? 1 1 1 1
Are	production	materials	brought	to	and	
stored	at	line	siderather	than	in	separete	
inventory	storage	areas? 1 1 1 1
Are	work	instructions	and	produvt	quality	
specificationsvisible	at	all	work	areas? 1 0 0 1
Are	updated	charts	on	productivity,	quality,	
safety	and	problem	solvingvisible	for	all	
teams? 1 0 1 1



II 
 

 

 

  

Can	the	current	state	of	the	operation	be	
viewed	from	a	central	controle	room,
on	a	status	board,	or	on	a	computer	display? 1 1 1 1
Are	production	lines	scheduled	off	a	singel	
pacing	process,	with	appropiate	inventory	
levels	at	each	stage? 1 0 0 1
Is	material	moved	only	once	and	as	short	a	
distance	as	possible?	Is	material	moved	
efficently	in	appropriate	containers? 1 1 0 1
Is	the	plant	laid	out	in	continuous	product	line	
flows	rather	than	in	"Shops"? 1 0 1 1
Are	work	teams	trained,	empowered,	and	
involved	in	problem	solving	and	ongoing
	improvements? 1 1 1 1
Do	employees	appear	committed	to	
continuous	improvement? 1 1 1 1
Is	a	timetable	posted	for	equipment	
preventive	maintenance	and	ongoing	
improvement	of	tools	and	processes? 1 1 1 1
Is	there	an	effective	project-managment	
process,	with	cost	and	timing	goals,	for	new	
product	start-ups? 1 1 1 1
Is	a	supplier	certification	process	-with	
measures	fo	quality,	dilivery,	and	cost	
performance	-	displayed? 0 1 0 1
Have	key	product	characteristics	been	
identified,	and	are	fail-safe	methods	used	to	
forestall	propagation	of	defects? 1 1 1 1
Would	you	buy	the	products	this	operation	
produces? 1 1 1 1
TOTALT	NUMMER	OF	
YESES 19 16 14 19



III 
 

 

Bilaga 2 – Intervjumall 

 

 

Axel	Heilborn	 	 2016-03-12	
Ludvig	Bengtsson	 	 Kandidatarbete	VT	16	
Är	feedback	värdeskapande?	

Intervjumall	
	
Presentation	
Genomför	en	studie	på	KTH	angående	ifall	feedback	är	värdeskapande	och	i	hur	stor	
utsträckning	det	gäller.		
	
Hur	jobbar	ni	med	feedback?	
Använder	ni	några	kända	system	för	detta,	eller	skapat	ett	eget?	
Hur	jobbar	ni	med	motivation?	
Hur	skapar	man	motivation?	
Hur	motiverar	ni	era	anställda?	Morot/piska?		
Har	ni	något	belöningssystem?	

- Vad	baserar	ni	det	på?	
- Hur	mäter	ni	det?	Individ/Team/Lina?	

	
Vad	har	ni	för	företasmål	gällande	motivation?	
Vad	är	erat	målfocus?	
Sätter	ni	upp	individuella	mål	för	de	olika	linorna	och	medarbetarna?	
	
	
Hur	låter	ni	era	medarbetare	påverka	arbetet	de	utgör?	
Låter	ni	dem	återkoppla	sitt	arbete	regelbundet?	

- Ifall	ja,	Hur?	
Vad	gör	ni	för	att	era	arbetare	ska	känna	sig	behövda?	
Använder	ni	några	kända	system	för	detta,	eller	skapat	ett	eget?	
Mäter	ni	motivation	hos	era	anställda?	

- Kan	vi	få	ta	del	av	dessa	mätningar?		
- Varför	inte?	

	
Jobbar	ni	olika	mellan	linorna	och	har	ni	olika	resultat?	
	
Vad	jobbar	ni	just	nu	på	att	utvecka?	
	


