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Sammanfattning 

Sammanfattning 
 
Skrufs Glasbruk är beläget i hjärtat av Småland, i staden Skruv. Sedan tio år tillbaka ägs och drivs 
Glasbruket av familjen Elm som idag har tio anställda. Fokus hos Skruf ligger i att skapa ett 
genuint hantverk av bästa kvalitet. Här tillverkas bland annat den kända vasen ”dagg” för Svenskt 
Tenn.  
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur Lean Production kan appliceras inom ett glasbruk. 
Utmaningen ligger inte enbart i att finna anpassningsbara metoder, utan även i att finna ett 
tillvägagångssätt för att få personal och anställda positivt inställda till förändring.  
 
Tillvägagångssättet har baserats på ansamling av vetenskaplig litteratur kring Lean Production, 
besök och iakttagelser av produktionen hos Skruf, samt intervjuer med produktionschef Kent 
Elm och anställda.  
 
Vidare har Fredrik Johansson, produktionschef hos Öhlins Racing AB intervjuats. Johansson har 
delgivit sina erfarenheter gällande implementering av Lean Production och det har diskuterats 
kring fördelar likväl kring de utmaningar som föreligger. 
 
Studien har resulterat i att metoden 5S anses vara ett lämpligt verktyg vid implementering av Lean 
Production hos Skruf. Ett förslag till handlingsplan har tagits fram, vilken anses leda till 
minimering av identifierbara slöserier inom produktionen hos Skruf. Handlingsplanen tar hänsyn 
till den specifika produktion som råder inom ett glasbruk. Vidare har metodiken inom 
värdeflödeanalys angivits som ett förslag till ett fortsatt och kontinuerligt förbättringsarbete inför 
framtiden.  
 
 
 
 
 
 
  



Abstract 

Abstract 
 
Skrufs Glasswork is located in the heart of Småland, in the city Skruv. Since ten years back Skrufs 
Glasswork is owned and operated by the family Elm, it currently has ten employees. The 
company focus is to create genuine, high quality and handmade work of art. The famous vase 
Dagg for Svenskt Tenn is manufactured at Skrufs.  
 
The purpose of this study is to investigate the adaptability of lean production in this very specific 
type of industry. The challenge lies not only in finding adaptive methods, but also how to get a 
positive perception of the changes connected to the Lean Production implementation amongst 
the staff and employees.   
 
The course of action has been based on the accumulation of scientific literature on Lean 
Production, visits and observations of the production of Skrufs and interviews with Kent Elm 
and employees. Further on, Fredrik Johansson, production manager at Öhlins Racing AB, has 
been interviewed. He shared personal thoughts and experience regarding his point of view of 
implementation of Lean Production.  
 
The thesis resulted in that the 5S method is considered to be an appropriate tool in the first step 
of implementing Lean Production. An action plan has been developed, which is considered to 
lead to a minimization of identifiable wastes in the production. The action plan takes into 
account the specific production prevailing in a factory of glassworks. Additionally, methods to 
implement at Skruf as future work has been analyzed and proposed.  
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tack vare er som detta projekt möjliggjorts.  
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1 Inledning 
Den globala värld som råder med kunder som ställer allt högre krav skapar stora utmaningar för 
den tillverkande industrin. För att undvika förflyttning av produktion till lågkostnadsländer är det 
idag viktigare än någonsin att företag kan påvisa sig vara konkurrenskraftiga genom att 
resursutnyttja sin tillverkning, erbjuda produktvarianter samt tillgodose kundkrav om korta 
leveranstider. Kraven medför att dagens företag måste producera mer men samtidigt använda ett 
lägre resursutnyttjande för att tillsynes hålla sig fortsatt konkurrenskraftiga på den rådande 
marknaden.  
 
Lean Production, vidare nämnt Lean, genomsyras av ett ständigt strävande efter förbättring. 
Därtill hör minimering och eliminering av olika slags slöserier samt fördelning av resurser på 
värdeskapande aktiviteter. På kort sikt ligger fokus på att minimera de icke-värdeskapande 
aktiviteterna medan fokus på lång sikt ligger i att förändra det arbetssättet och synsätt som 
föreligger hos ledning och anställda.  
 
Skrufs Glasbruk ligger i Skruv, Småland och grundades 1897 av Robert Celander (Skrufs 
Glasbruks Historia). Sedan tio år tillbaks ägs och drivs glasbruket av familjen Elm. Skruf är ett 
fristående glasbruk som satsar på genuint hantverk där samtliga produkter som tillverkas är 
handgjorda. Skruf tillverkar bland annat den kända vasen Dagg för Svenskt Tenn. Företaget har 
tio anställda och 2015 omsattes 9 592 000 kr (Skrufs Glasbruk AB).  
 
Implementering av Lean i olika utsträckning möjliggör för företag att upprätthålla en 
resurseffektiv tillverkning och därmed bemöta konkurrens på en alltmer global marknad. ”Lean 
syftar till att ett företags resurser används effektivt och att fler resurser än vad som krävs för en effektiv produktion 
inte används” (Olhager, 2013). Innebörden av Lean är alltså inte samma sak som resursminimering.  
 
Fokus ligger på att undersöka i vilken utsträckning Lean kan implementeras i ett företag som 
Skruf med syfte att bli mer resurseffektivt och därmed fortsatt förbli konkurrenskraftiga på den 
marknad som råder. Undersökningen avser därmed till att öka produktionen och produktutbudet 
samt förkorta leveranstider med samma mängd resurser Skruf idag förfogar över.  

1.1 Syfte 
Intresse ligger i att undersöka ett mindre företags anpassningsbarhet till Lean. Vilka metoder och 
verktyg som kan tänkas föreligga aktuella samt hur man kan tänkas generera en positiv inställning 
hos ledning och anställda som genomsyras av ständiga förbättringsåtgärder. Rapporten avser 
redogöra för huruvida Lean går att implementera i ett företag med huvudsakligt fokus på 
hantverk. Följande underfrågor kommer att diskuteras:  
 

• Vilka metoder och verktyg kan tänkas vara applicerbara vid implementering av Lean i 
denna unika verksamhetsorganisation? 

• Hur påverkbar är ledning och anställdas inställning till förändringar? Hur skapar man en 
positiv inställning gentemot Lean? 

• Vad krävs för att skapa grunden för kulturförändring, där förändring och förbättring är 
ledord och där verksamheten ständigt strävar efter kontinuerlig förbättring? 
 

Frågeställningarna kommer bemötas genom att påvisa förbättringsområden för att sedan använda 
metoden 5S som ett grundverktyg för implementering av Lean. Människors mottaglighet till 
förändring och hur Lean fungerar i praktiken kommer bemötas med kvalitativa intervjuer.  



Inledning 

 1 

1.2 Metod och avgränsningar 
Rapporten avser behandla hur företag inom hantverksindustrin kan uppnå resurseffektivitet 
genom tillämpning av Lean. Metoderna 5S, de 7+1 slöserierna och värdeflödesanalys är väl 
beprövade och ligger till grund för hur vi ämnar bemöta den benämnda problemformuleringen. 
Metodiken kan sammanfattningsvis beskrivas: 
 

• Informationssökning om Lean Production, information hämtas från databaser som 
Scopus och Google Scholar, böcker samt vetenskapliga artiklar. 
 

• Besök av produktion, kvalitativa intervjuer med ledning och anställda samt 
dokumentering av framställningsprocessen.   

 
• Kvalitativa intervjuer med företag där Lean i dagsläget är väl implementerat för att få 

vetskap om eventuella fallgropar och problem som kan tänkas uppstå längs vägen.  
 

• 5S används som metod för att starta upp en implementation av Lean. Det anses vara en 
god metod att börja med då den bidrar till att ledning och anställda blir delaktiga i 
förbättringsarbetet som löper över tid.  

 
• De 7+1 slöserierna används för att identifiera olika typer av förbättringsområden.  

 
• Värdeflödesanalys används för att få ett underlag på hur materialflödet i nuläget ser ut, 

det innebär alltså en kartläggning av tillverkningen från start till försäljningsklar produkt. 
Ett framtida optimalt materialflöde tas sedermera fram utifrån observationer som ett 
konkret förbättringsförslag.  

 
• Observationerna jämförs med redan utförda och beprövade studier som underlag för 

slutsatser och paralleller om vilka effekter en implementering kan åstadkomma.  
 
Avgränsningar som gjorts, att applicera teorierna 5S och de 7+1 slöserierna, anses vara tillräckligt 
för att besvara frågeställningar och samtidigt hålla projektet inom givna ramar.  
 
Metodiken kring värdeflödesanalys beskrivs som ett avsnitt i teorikapitlet Lean Production. 
Avsnittet ämnar introducera vinningarna med en värdeflödesanalys samt i vilken utsträckning 
metoden går att applicera hos Skruf. Som tidigare nämnt är Lean ett kontinuerligt 
förbättringsarbete, därmed avser ändamålet med en värdeflödesanalys vara nästkommande steg i 
en fortsatt implementering av Lean.  
 
Något faktiskt genomförande kommer inte att ske utan det som visuellt har framgått kommer att 
tillämpas i teori, sedan är det upp till företaget att besluta huruvida de vill applicera de konkreta 
lösningsförslag som tagits fram.  
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2 Lean Production  
Följande kapitel ger en mer djupgående introduktion till teorierna 5S, de 7+1 slöserierna och 
värdeflödesanalys. Kapitlet ämnar öka förståelsen av Lean, dess principer och arbetet det innebär. 
Dels den strategiska delen men även den mentalitetsförändring som arbetet med Lean kräver och 
för med sig.  

2.1 Introduktion 
Begreppet Lean Production myntades och fick spridning i samband med att boken The Machine 
That Changed the World som är skriven av James P. Womack, Daniel T. Jones och Daniel Roos 
lanserades. Machine i titeln syftar till Toyota och den filosofi de successivt arbetat med att utveckla 
sedan andra världskriget. Det grundläggande konceptet inom Lean är att eliminera all form av 
muda, det Japanska ordet för slöseri och aktiviteter som inte tillför produktionen eller produkter 
värde (James P. Womack). Det mynnar ut i att endast rätt sak, i rätt tid på rätt plats produceras. 
 
En definition av Lean är något väldigt komplext, framförallt då Lean kan komma att ha olika 
innebörd och betydelse i olika situationer och organisationer. Lean som verksamhetsstrategi 
handlar inte enbart om implementeringen av metoder och teorier i den befintliga organisationen, 
utan om så mycket mer. Framförallt handlar Lean om principer och det förhållningsätt som 
genomsyrar hela verksamhetsstrukturen (Niklas Modig, 2012).  
 
För att en implementering av Lean ska lyckas krävs en väl utformad strategisk plan som 
inkluderar inte bara de taktiska metoderna utan även ledning och anställdas engagemang, att alla 
involverade parter förstår konceptet och är mottagliga inför denna förändring. En lyckad 
implementering kräver tre avgörande faktorer; ledningens engagemang och delaktighet, 
utbildning och undervisning samt anställdas delaktighet och egenmakt (Netland, 2015). Barriärer 
till Lean grundar sig ofta i organisationers oförmåga att se Lean som en ständigt pågående 
process (Bhasin, 2011). På bekostnad av kortsiktiga resultat är det av största vikt att fokusera på 
långsiktiga mål (Liker).  
 
Lean sträcker sig långt bakom kostnadsbesparingar, och bör istället ses som en strategi att 
tillsammans skapa ett värdefullt ledarskap och samtidigt etablera en kultur inom 
verksamhetsstrukturen som genomsyras av ett ständigt förbättringsarbete (Sanjay Bhasin, 2005). 
Resultatet av lyckad implementering resulterar direkt i ökad konstandseffektivitet, tidsreduktion, 
ökad kvalitet och ökad flexibilitet. Indirekta resultat är förbättrad arbetsmiljö, bättre intryck när 
kunder besöker anläggningen, positiv stämning mellan medarbetare, alltså resultat som är av stor 
vikt i det långsiktiga perspektivet (Liker).  
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2.1.1 5S 
5S hör till den enklare typen av metoder för att ständigt föränderligt upprätthålla en effektiv och 
produktiv arbetsplats. Syftet är att minimera förflyttningar och hanteringar, maximera visibilitet 
samt förtydliga layouter (Olhager, 2013). Metoden 5S ämnar nå en högre kvalitet inom 
produktionen och står för: sortera, systematisera, städa, standardisera, säkra. Målet är att skapa 
och underhålla en väl organiserad och ren, men framförallt effektiv och kvalitativ arbetsplats där 
medarbetarnas arbetssätt, synsätt och inställning genomsyras av dess:  
 
Sortera syftar till att kontrollera alla ytor även de som är otillgängliga, exempelvis bakom och 
ovan maskiner och utrustning för att kunna separera de nödvändiga sakerna gentemot det som 
inte så frekvent används. Vid implementering av ”Sortera” ställ frågor som: Varför behövs 
denna? Vem behöver den? Hur frekvent används den? När användes denna sist? Det är av stor 
vikt att alla anställda i företaget är med och tillsammans uträttar uppdelningen, dels eftersom det 
dagliga arbetet utförs av dem men även för en ökad motivation att införa den kommande 
förändringen. Ett enkelt system att sortera kan vara märka upp verktyg med post-it lappar där 
olika färger står för att spara respektive lagra (Liker).   
 
Varför sortera? 

• Saker ligger inte i vägen när det dagliga arbetet utförs och det medför en ökad 
arbetstrivsel samt minimerar risken för skador.  

• Tidsåtgången att leta efter verktyg minimeras och leder till att tid istället kan läggas på 
värdeskapande aktiviteter.   

• Ett strukturerat lager frigör ytor. 
 

Systematisera är den process då var sak får sin plats. När väl identifiering av hur frekvent 
verktyg används placeras dessa ut i verkstaden enligt deras rangordning. Saker som används mer 
sällan lagras, då på ett avstånd beroende på hur frekvent de används. Det bör markeras med 
konturer och andra visuella indelningar var verktyg och saker hör hemma så att alla medarbetare 
enkelt och effektivt kan hitta och lokalisera. Även här är det av stor vikt att de anställda samlas 
och gemensamt kommer överens om vilka verktyg som ska placeras på vilken plats. För att få en 
röd tråd genom verkstaden och därmed eliminera onödiga rörelser hos medarbetarna kan det 
vara till fördel att kartlägga rörelsemönster och till följd ändra placering av maskiner och 
arbetsmoment (Liker).  
 
Varför systematisera? 

• Eftersom alla medarbetare gemensamt kommer överens om var verktyg och föremål ska 
placeras ger det en ökad kännedom hos alla de som utför det dagliga arbetet om var saker 
finns. Det frigör tid samt underlättar för nya anställda att enkelt ta till sig arbetsrutiner. 

• Omställningsflexibiliteten ökar när det går snabbare att hitta rätt verktyg.  
• Att var sak har sin plats underlättar städningen som leder oss till det tredje S:et.  

 
Städa kan uppfattas som en onödig och tidskrävande process men ack så viktig för 
upprätthållandet av 5S. Att regelbundet och kontinuerligt hålla ytor rena medför att det är enkelt 
att undvika oordning. När man kommer till en arbetsstation ska man direkt kunna starta upp 
arbetsprocessen och alltså inte börja med att städa undan efter hen som tidigare utfört arbete på 
stationen. Anställda städar ordentligt på respektive stationer för att sedan konstruera checklistor 
över hur det bör se ut på respektive station, det underlättar så att alla vet hur det ska se ut när 
man intar en arbetsstation och då även hur det ska se ut när man lämnar för dagen (Liker).  
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Varför städa? 
• Städa syftar till att ständigt hålla arbetsplatsen i ett gott skick vilket bidrar till en säkrare 

plats att arbeta på (Srinivasan, 2015).    
• Om anställda själva städar och upprätthåller ordning kan de enklare och snabbare 

upptäcka fel och avvikelsen i utrustningen (Srinivasan, 2015).  
• Det ökar trivseln att arbeta i en miljö som är ren och i ordning. 

 
Standardisera innebär att man skapar standarder för de tre föregående stegen i 5S efter att dessa 
blivit implementerade. Standardisera omfattar inte bara metoden utan inkluderar även var 
verktyg, maskiner och material placeras, kort en standard över hur arbetet bedrivs. Det är viktigt 
att alla berörda inom förteget följer dessa standarder och genomför dessa i sitt arbete och gör det 
till en del av det vardagliga arbetet. Till fördel är att skapa enkla standarder som är lätta att följa 
och genomföra då mer komplexa standarder kan bli svåra att fullfölja i det långa loppet. 
Standardisera kan exempelvis innebära att placera bilder ovan varje station som visar hur det ska 
se ut. Det är viktigt att främja nytänkande och låta anställda ifrågasätta de standarder som finns 
för att hela tiden utveckla dessa till det bättre (Liker).  
 
Varför standardisera? 

• Standardisera medför att det finns specifika sätt att utföra processer på. Människor är 
olika och utför samma uppgifter på olika sätt, genom att standardisera kan företag få dem 
att arbeta under gemensamma rutiner. Det eliminerar otydligheter och konflikter hos 
anställda.  

• Alla anställda i företaget vet vad som förväntas av dem. 
 

Skapa vana innebär en förändring av företagskulturen och syftar till att de ovan nämnda S:en 
görs till rutin och att de utförs på daglig basis. Det är av stor vikt att de rutiner och standarder 
man gemensamt kommit överres om fullföljs. Dels för att ständigt förbättra nuvarande rutiner 
men även för att inte falla tillbaks i gamla vanor. Uppföljning och utvärdering av de beprövade 
metoderna bör ske av alla anställda i företaget för en gemensam delaktighet och motivation.  
Skapa vana innebär att verksamheten, anställda och ledning fortsätter att ständigt söka efter 
förbättringsåtgärder som kan bidra till en positiv utveckling (Liker).  
 
Varför skapa vana? 

• Som ovan nämnt innebär att skapa vana en förändring av kulturen inom företaget, det 
krävs för att inte falla tillbaka i gamla mönster och därmed upprätthålla den 
implementering som skett.  

• Att göra nya arbetsmönster till rutin och ständigt ifrågasätta dessa medför ständiga 
förbättringsåtgärder i små steg  

 
En bestående och kontinuerlig implementering av 5S leder fördelaktigt till minimering av slöseri, 
reducering av tidsåtgång att hämta material och verktyg och till en renare och mer organiserad 
arbetsplats. Till följd av detta blir att effektiviteten och produktiviteten ökar (F C Filip, 2015).  
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2.1.2 Slöseri   
För att kunna implementera 5S är det nödvändigt att förstå innebörden av slöseri inom 
produktion. Slöseri innebär aktiviteter som inte tillför något värde till slutprodukten eller som 
kund vill betala för och dessa aktiviteter bör systematiskt elimineras från produktionen. Slöseri 
kan tidigt identifieras i produktionen och genom eliminering kan man på ett effektivt sätt öka 
lönsamheten inom företaget (Maurizio Bevilacqua, 2012). De 7+1 Slöserierna omfattar följande 
områden: 
 

• Överproduktion innebär att företaget producerar fler produkter än vad de faktiskt 
levererar eller vad kunden efterfrågar. Detta är den värsta formen av slöseri eftersom 
företaget binder kapital och får produkter på lager. 
Överproduktion kan också vara att det bildas ett lager mellan två olika processer, 
exempelvis mellan två olika maskiner. Om den första maskinen tillverkar fler produkter 
än vad den efterkommande maskinen klarar av, blir det ett lager däremellan vilket 
resulterar i överproduktion. Detta kan undvikas om man ser den efterföljande processen 
som en kund (Arunagiria, 2014). 
 

• Väntan är ett slöseri som kan definieras som outnyttjad tid. Exempelvis väntan på 
material, resurser, information, andra medarbetare etc. Dock kan planerad väntetid 
förekomma vilket inte är ett slöseri, men väntan på resurser som var planerat att användas 
är ett slöseri som bör elimineras. Denna form av slöseri kan förekomma inom alla 
industrier och är ett vanligt problem. Exempelvis är att en produktion står still på grund 
av väntan av material för att kunna fortsätta produktionen, eller väntan på information 
hur produkten ska utformas (Arunagiria, 2014). 

 
• Onödiga transporter förekommer när produkter förflyttas mellan de olika 

arbetsstationerna vilket skulle kunna undvikas/minimeras genom att strategiskt placera de 
olika arbetsstationerna närmre varandra vilket medför kortare transporter för 
produkterna mellan dem (Liker). 

 
• Onödig lagerhållning, företaget innehar ett lager med mer än det nödvändiga för att 

möta kundens behov. Då råmaterial, produkter under pågående arbete och färdiga 
produkter har ett värde i sig är det ett slöseri att inneha dessa på lager utan att det finns 
ett faktiskt kundbehov av de olika produkterna (Olhager, 2013). 

 
• Onödiga rörelser innebär att transporter och förflyttningar förekommer inom 

produktionen som inte bidrar till något värde i processen. Exempelvis när en anställd 
måste gå efter ett verktyg för att fortsätta tillverkningen av produkten, denna rörelse 
skulle kunna undvikas genom att placera verktygen mer tillgängligt. Man standardiserar de 
olika arbetsmomenten som förekommer i produktionen. Rörelser som inte är 
ergonomiska för personalen är också en onödig rörelse (Liker). 

 
• Omarbete är en form av slöseri om reparationer av det som producerats behövs 

alternativt att arbetet måste göras om helt. För kunden tillförs det inte något ökat värde 
då samma arbete måste utförs mer än en gång på samma produkt. 
Genom att hålla hög kvalitet och ha kontinuerliga kontroller kan omarbete minimeras 
längs produktionskedjan. Även genomgång av arbetsinstruktioner bör göras om 
eventuella oklarheter råder (Olhager, 2013). 
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• Onödig tillverkning är aktiviteter som är onödigt komplexa som kan ersättas med 

enklare lösningar. En annan form av onödig tillverkning är att man utför mer arbete än 
vad som krävs för att kunden ska bli nöjd. Man förbrukar mer resurser än vad som 
behövs för att tillfredsställa kundens behov (Olhager, 2013).  

 
• Oanvänd förmåga är en typ av slöseri då man inte utnyttjar kunskapen och kapaciteten 

hos de anställda inom företaget. Man tar inte tillvara på de anställdas kreativitet som kan 
leda till förbättringar utan företaget går miste om dem (Arunagiria, 2014). 

2.1.3 Värdeflödesanalys 
Värdeflödesanalys, vidare nämnt VFA är en väl beprövad metod inom Lean där de processer 
som krävs för tillverkning av en produkt analyseras och kartläggs. VFA syftar till att undersöka 
vilka processer som bidrar till mervärdet av produkten och vilka som inte gör det. Samtliga 
aktiviteter som krävs för att skapa en produkt från råmaterial till slutkund identifieras och delas 
vanligen in i följande tre kategorier: 
 

• Värdeskapande aktiviteter 
• Icke-värdeskapande aktiviteter 
• Nödvändiga icke-värdeskapande aktiviteter 

 
De aktiviteter som bidrar till det successiva färdigställandet av produkten, exempelvis bearbetning 
av råmaterial och montering hör till de värdeskapande aktiviteterna. Förflyttning, lagring och 
tester exemplifierar icke värdeskapande aktiviteter. Den sist nämnda kategorin svarar till 
produktens transformationsprocess, det vill säga den planering som föreligger bakom 
framställandet av produkten som medför att de värdeskapande aktiviteterna effektivt kan utföras 
(Olhager, 2013).  
 
VFA är en användbar metod för att identifiera icke-värdeskapande aktiviteter, produkter i arbete 
och den förbättringspotential en process besitter. Metoden begränsar sig dock till en produkt eller 
produktfamilj och ger endast en screenshot av det verkliga produktflödet (Anas M. Atieh, 2015).   
 
Det första steget att skapa en Current State Map innebär att identifiera en produkt eller 
produktgrupp och analysera dess framtagningsprocess. Den nuvarande processen, 
bearbetningsaktiviteter och planeringsaktiviteter kartläggs och bidrar till visualiseringen över hur 
material flödar. Aktiviteter delas in enligt: Värdeskapande, icke-värdeskapande och nödvändiga 
icke-värdeskapande. Framtagningsprocessen följs under tiden som data samlas, det behöver inte 
vara exakta tider men det är av betydelse att de är verklig data och att den således inte kommer 
från en databas. En Current State Map konstrueras enligt följande: 
 

• Skapa en grovskiss av flödet, börja där produkten är klar för leverans och följ sedan 
delprocesser baklänges i den ordning de uppstår.  

• Detaljstudera varje enskild process och relevant data, cykeltid, ställtid, leveransvolym 
etcetera. Olika processer kan ha olika relevant data.  

• Lägg till informationsflöde som informerar respektive process om vad som ska göras, när 
och hur mycket.  

• Lägg till materialflöde som delger om det är ett dragande flöde eller tryckande. 
• Tidslinjen delger den totala ledtiden, den tid som åtgår från det att ett behov uppstår till 

dess att aktiviteten eller aktiviteterna har utförts.  
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En Current State Map ger det underlag som krävs för att skapa ett önskvärt framtida läge, ett Future 
State där andelen värdeskapande aktiviteter ökats till följd av att slöseri minimerats. En Future 
State Map är ett ideal av hur processer kan tänkas se ut och vara placerade för en mer 
resurseffektiv produktion (Anas M. Atieh, 2015).  

2.1.4 Mentalitet 
Kultur inom ett företag kan förslagsvis delas upp i två delar, visuell kultur och osynlig kultur. En 
liknelse likt ett isberg där det visuella vi ser hos företag som 5S, VFA, rena golvytor, teamarbete, 
det vill säga sådant som enkelt kan manipuleras symboliserar endast toppen av isberget. Den 
osynliga kulturen är den resterande delen av isberget, den del under ytan som aldrig kan förutspås 
hur omfattande stor den är eller hur stor effekt den kan tänkas ha. Till den osynliga kulturen hör 
inofficiella ledare och oskrivna lagar och regler. Den osynliga kulturen är något som skapas över 
tid, attityder och beteenden människan omedvetet håller hård vid. Betydelsen ligger inte i hur 
människor agerar utan varför de agerar på ett visst specifikt sätt (Liker).  
 
Lean beskrivs alltför ofta som något konkret, en process eller ett sätt att utföra saker på. Det kan 
enkelt leda till att syftet med Lean misstolkas, att Lean införs enbart för att nå ett slutresultat. 
Lean bör istället ses som en filosofi eller ett tillstånd. Att det många gånger är här avgörandet 
ligger, huruvida en implementering av Lean ger önskat resultat (Bhasin, 2011). Liker betonar 
vikten av att de anställda förstår sitt företags filosofi men framförallt arbetar utifrån den. Att det 
är först när ledning och anställda gemensamt agerar genom värderingar och slutligen gör det till 
ett naturligt sätt att arbeta utifrån, som Lean kommer till sin rätt. Att det är först då det är tal om 
en förändring av företagskulturen. Det är ingen enkel uppgift och heller inget som sker över en 
natt, utan en långsam process som kräver tålamod (Liker).  
 
Liker betonar vikten av ledare som verkligen förstår arbetet, som lever sig genom filosofin och 
som lär ut den till andra. En ledares verkliga utmaning ligger i att ha en långsiktig vision av att 
veta vad som ska göras, kunskapen hur det ska göras samt förmågan att förse människor med rätt 
utrustning så att de i sin tur kan utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt. Ett företag som formar 
sina ledare till att forma organisationen utifrån lärande lägger grunden för en genuint långsiktig 
framgång (Liker).  
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3 Lean Production i praktiken 
Det finns många verktyg för att implementera Lean inom produktion, men färre hur man får ett 
företag och anställda i en riktning där förändring och förbättring är ledord. Hur får man personal 
intresserade av Lean? Vart börjar man vid en eventuell implementering? Hur ska en chef agera 
vid implementering av Lean?  
 
Fredrik Johansson, produktionschef hos Öhlins Racing AB, delger nedan sina erfarenheter kring 
implementering av Lean.  

3.1 Praktiska erfarenheter av tidigare implementationer 
Johansson har arbetat med Lean och implementering av Lean under många år. Resultaten har 
inte alltid varit succé, därmed är Johanssons kunskap baserad utifrån misslyckanden likväl som 
utifrån framgång. Johansson har lärt ut Lean, men han har också själv praktiserat den. Följande 
tips baseras på Johanssons erfarenheter: 
 

• De flesta tror att man kan införa Lean-principer rakt av in i en verksamhet. Det som bör 
göras är att skapa grunden för kulturförändring. Det är detta som tar tid i en Lean-
implementering när man hör förståsigpåare prata om att det tar tid att införa Lean. Om 
inte personalen ser ledningen agera på det sätt som personalen förväntas göra, så kommer 
personalen inte heller agera på det nya sättet.  

  
• “When culture meets strategy – culture always wins” är bevingade ord men ack så sanna. Därför 

är kulturresan väldigt viktig. En annan sanning är att kultur inte kan delegeras inom en 
verksamhet. Därför måste ledningen vara helt eniga, förstå vad detta innebär och göra 
tydligt för de principer som företaget behöver sätta upp för att göra denna kulturresa. 
Lean kan alltså inte enbart föras in på ett verkstadsgolv eller enhet och förväntas nå 
hållbara resultat eller kontinuerlig förbättring för all framtid, utan det krävs mer arbete än 
så. 

  
• Utbilda så många som möjligt inom Lean-principer och filosofi. Ju fler som förstår varför 

arbetssätt kontinuerligt måste utvecklas för att bibehålla lönsamhet och konkurrenskraft, 
desto bättre och mindre dramatiskt blir det att tala om ändrade arbetssätt. För att nå 
samma resultat i morgon som idag behöver vi inte förändra något, men då blir man ju 
utkonkurrerad till slut, vilket man förstås inte vill. Om alla anställda förstår detta förstår 
de också behovet av kontinuerlig förbättring. 

 
• Om personalen trivs och bryr sig om sin verksamhet, är de också motiverade till att det 

ska gå bra för verksamheten. Därför är ökad trivsel ett bra medel för 
produktivitetsökning på sikt. 

  
• Viktigt är att få personalen att driva dessa förbättringar – inte ledningen eller konsulter. 

Det är bättre med ett resultat (kan vara både bra eller dåligt) som kommer från 
medarbetarna själva, än ett arbetssätt gjort av ledningen eller konsulter. Om arbetssättet 
utförs av ledning eller konsulter kommer produktionspersonalen inte känna något 
ägarskap och inte heller ha något att kunna relatera till, utan arbetssättet måste komma 
från de som själva utför arbetet. För att få personalen att vilja testa och införa 
förändringar gäller det att låta dem experimentera och eventuellt köra i diket ett par 
gånger.  
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• Arbeta i mycket små steg… men ofta. Vad kan vi göra idag som för oss är ett litet steg 
närmare vår vision. Tar detta steg längre tid än en dag, är det ett för stort steg. Detta är 
också svaret på frågan när företag tvivlar på hur de ska ha tid att arbeta med Lean och 
förändringar. Alltså att arbeta i många små steg men ofta är lösningen.  

  
• Att som Lean-insatt applicera Lean-principer och leta ”Muda” i en verksamhet är billigt 

plock-godis. Dessa bör enbart användas i utbildningssyfte och är ett medel att få större 
förståelse hos de anställda. Effekterna kan vara dramatiska men blir sällan långsiktiga, och 
man har ju knappast infört ”kontinuerlig förbättring” genom att man har förbättrat en 
eller två processer under den så kallade Lean-implementationen.  

   
• Mycket ligger i ledarnas förmåga att arbeta med förändringsledning. Vet man vad det 

innebär att leda under förändring? Man måste också förstå varför en människa i princip 
alltid stretar mot en förändring, medvetet eller omedvetet. Exempelvis, försök införa 
förändringen att man alltid från och med nu ska backa in på en parkeringsplats, och räkna 
antalet gånger man måste gör om. Om inte ledare tar hänsyn till hur människor fungerar 
kommer det snabbt leda till kollision mellan de anställda och ledaren.  

 
När det gäller implementering av 5S konstaterar Johansson att fördelarna med metoden är många 
och att 5S är grunden för ett fortsatt Lean-arbete. Johansson betonar vikten av att alla iblandade 
parter förstår syftet och fördelarna med 5S. Exempel på dessa fördelar är: 
 

• Bättre ordning ger ökad trivsel vilket i sin tur ger en ökad produktivitet. 
• Mindre slöseri i form av den tidsåtgång som utgörs av letandet efter verktyg. 
• Högre kvalitet på produktionen och det blir lättare att lära upp nyanställda. 
• Bättre intryck från kundbesök. 
• Mer yta medför enkelhet i att hantera fler ordar på befintlig yta.  

 
Johansson tipsar om att i början ta mycket ”före”-bilder som referens till hur det blir när man är 
klar. Dessa bilder kan med fördel användas vid skapandet av 5S standarder, i synnerhet S 
nummer fyra, standardisera. Att det är först när personalen är vänligt sinnad till den förändring 
ska göras samt förstår varför och vad den innebär som arbetet kan startas upp. Johansson 
poängterar att konkreta resultat som kommer synliggöras men att det snabbt riskerar att bli lika 
rörigt igen om det inte görs ”slag i sak av S nummer fem, skapa vana”.   
 

• Inför 5S audits, det vill säga kontrollera varje dag 5S mot en standard. Här kommer 
”före”-bilder in, en bild visar ett idealiskt läge och en bild visar hur det inte ska se ut, 
vilket förenklar uppföljningsprocessen.  

 
Johansson delger ett exempel från ett 5S arbete som utfördes hos SAS. Syftet var att ordna upp 
strapsrummet, där spännband till bagage förvaras. Till saken hörde att Johansson varje dag i två 
månaders tid tillsammans med avdelningschefen gick till strapsrummet och tittade hur det såg ut. 
Såg det inte ut som på den idealiska ”före”-bilden, fick medarbetare ansvaret att städa upp. Idag, 
fem år senare, ser det fortfarande ut som på den idealiska bilden och arbetet följs endast upp en 
gång i månaden. Skulle det dock börja se ”värre” ut ökar man uppföljningsintensiteten. 
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4 Fallstudie 
Skrufs Glasbruk besöktes i början av projektet. Besöket gav underlag för intervjuer med 
produktionschef Kent Elm och anställda, resterande tid spenderades till observationer av 
framställningsprocessen och hur det dagliga arbetet i dagsläget bedrivs. Intervjuer och frågor 
ställdes löpande till anställda och till Elm för att få en övergripande syn på den nuvarande 
produktionen. Avslutningsvis listas områden med potential för förbättring.  

4.1 Skrufs Glasbruk 
Produktionen kan delas upp i två delar: varma delen, vidare benämnt hyttan som består av två 
ugnar där själva glasprodukterna tillverkas genom glasblåsning samt den kalla delen, avdelningen 
för efterbearbetning. Glaset som används inom produktionen är från början i pelletsform, se 
figur 1.  
 

 
Figur 1 Här syns glas i sitt ursprungstillstånd i form av pellets. 

För att få glaspellets till en form som är bearbetningsbart placeras pelletsen i de två olika ugnarna 
varav den höga temperaturen medför att glaset får sirapskonsistens. Kvällen innan placeras 
glaspelletsen i ugnarna, vilket medför att glaset har rätt konsistens morgonen därpå, redo för 
produktion. Ska glaset ha en specifik färg blandas det med en färgtillsats, vilka förvaras i ett 
angränsade rum till hyttan, se figur 2.  
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Figur 2 Färgtillsatser som blandas med glaspellets för att få önskad färg. 

Ugnarna drivs med el respektive gasol. Lokalen är i övrigt väl tilltagen i höjd vilket ger bra 
luftkonditionering med tanke på de varma ugnarna, se figur 3. De öppningsbara fönstren 
underlättar den varma temperaturen från ugnarna under sommaren. I figur 3 syns också 
arbetsbänkar med verktyg som används vid framtagning av glasprodukter. 
 

 
Figur 3 Lokalbild över hyttan inklusive de två ugnarna. 

När glaset har rätt konsistens är det dags för framtagning av glasprodukter. Vid framställning 
används speciella formar, där varje glasprodukt har sin egen form och de förvaras på tre olika 
platser inom fabriken, en av platserna syns i figur 4. Även formar av trä används vilket förvaras i 
större backar med tillhörande vatten. Dessa formar är avsedda för glasprodukter av större storlek, 
då gjutformar har en storleksbegränsning.  
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Figur 4 Förvaring av formar som används vid framställning av glasprodukter. Dessa finns förvarade på 
tre olika ställen i verkstaden, ovan syns en av dem. 

Formarna används genom att de placeras i en behållare med ett kylsystem i form av vatten, se 
figur 5. När glasblåsaren ska blåsa glas i formen ställer man sig på den rostfria plattan, för att 
därefter placera foten på pedalen, se röd pil i figur 5 och formen sluter sig kring glaset. Därefter 
blåser man samtidigt som man roterar det långa blåsröret, glaset expanderar och formas utefter 
formen. När det är klart avlägsnar man foten från pedalen, formen öppnar sig och man kan ta ut 
det nu formade glasföremålet. 
 

 
Figur 5 Behållare med form centrerat i mitten med tillhörande kylningssystem. Röd pilen pekar på 
pedalen som gör att formeln sluter sig kring glaset och glasblåsaren kan blåsa glaset i formen som 
expanderar och därav får sin karakteristiska form. 

Produktionen kräver ett intensivt och tätt samarbete mellan de anställda. Exempelvis kräver ett 
vinglas tre anställda där en person tillverkar kupan, den andra personen tillverkar fot och stjälk 
och den tredje förser person nummer två med glasmassa. Inom teamet tillverkas alltså olika 
komponenter till den slutgiltiga produkten.  
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Två ugnar medför att två team kan arbeta parallellt. Samarbetet är som tidigare nämnt högt, men 
det förekommer också samarbete mellan de två teamen. I figur 6 syns framställning av 
vattenkaraffer. En person blåser självaste karaffen medan den andra tillverkar handtaget och ser 
till att mynningen av karaffen blir estetiskt tilltalande. 

 

 
Figur 6 Ett tydligt exempel på samarbetet som råder vid produktion, i detta fall en vattenkaraff. 

När produkten är färdigkonstruerad kontrolleras den så inga oönskade defekter förekommer, att 
givna mått är korrekta kontrolleras med speciella verktyg. Därefter placeras produkten slutligen i 
kylugnen, se figur 7.  
 

 
Figur 7 Här syns kylugnen som sträcker sig från hyttan till bearbetningsdelen. Här placeras 
glasprodukterna på ett löpande band som under fyra timmar långsamt kyler. Detta för att undvika 
eventuella spänningar och som förhindrar att glaset spricker. Notera de gula fotstegen, detta är vägar som 
turister får förhålla sig till under besök hos Skruf. 

Kylugnen medför att inre spänningar hos glaset avlägsnas, denna procedur tar fyra timmar. 
Kylugnen sträcker sig genom hyttan ut till efterbearbetningsdelen, vilket skapar ett naturligt flöde 
av produkter och en röd tråd genom produktionen.  
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En viss mängd produkter spricker dock, vilket ännu en gång påvisar hur komplex och avancerad 
denna typ av produktion är. I figur 8 ser man glasprodukter som successivt förts genom ugnen 
under den fyra timmar långa processen, produkterna är här nu redo för efterbearbetning. 
 

 
Figur 8 Glasprodukter har nu tillbringat fyra timmar på det löpande bandet i ugnen och har nu anlänt till 
efterbearbetningsdelen och är redo för nästa steg inom framställningen. 

Glasprodukterna som passerat kylningsprocessen placeras i stora träbackar, se figur 9. 
Produkterna genomgår sedan efterbearbetning utefter sin prioritet. Efterbearbetning innebär att 
onödigt glas avlägsnas och vassa kanter justeras. Kontroll av glasprodukterna genomförs 
sedermera så de uppfyller krav enligt specifikation, delvis genom syning så inga luftbubblor eller 
eventuella sprickor förekommer.  
 

 
Figur 9 I väntan på bearbetning placeras produkterna i stora träbackar. I bilden syns vas Ekollon för 
Svenskt Tenn i väntan på efterbearbetning. 
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Ett av efterbearbetningsverktygen är en maskin vars syfte är att mjuka upp de vassa kanterna på 
glaset, se figur 10. Produkterna placeras på mindre stativ som roterar samtidigt som maskinen 
roteras manuellt. En gasolbrännare värmer glaskanten vilket resulterar i att de vassa glaskanterna 
avlägsnas. Det är av denna anledning maskinen roteras manuellt, glas har varierande tjocklek 
vilket medför att tiden under gasol måste varieras. 
  

 
Figur 10 Justering av vassa kanter på vas ekollon. 

När justering är utförd samt kontroll av produkter enligt kravspecifikation, är det dags för 
eventuell stämpling, målning och märkning. Därefter sker paketering och leverering till kund, 
figur 11 visar färdigpaketerade produkter. 
 

 
Figur 11 Glasprodukter paketerade och redo för leverans till kund. 

Enligt produktionschefen Kent Elm är produktionen ”uppbyggd att produceras efter order”, det vill 
säga att det finns ett dragande flöde genom hela produktionen. 
 
Hyttan är den känsliga delen inom produktionen då glaskvaliteten kan variera från dag till dag 
vilket påverkar vad som kan produceras. Är kvaliteten sämre kan exempelvis inte vinglas 
produceras, då de kräver en högre glaskvalitet. Det medför att produktionen tvingas ställas om till 
produktion av produkter som inte kräver samma kvalitet. Efterbearbetningsavdelningen är 
däremot inte lika känslig för störningar, här finns alltid produkter att arbeta med. 
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Kompetens och kunskap hos personalen varierar. Personalen som arbetar i 
bearbetningsavdelningen har inte kunskapen att arbeta i hyttan, och vice versa. Inom de två olika 
områdena förekommer det också variation av kompetens. Inom hyttan är kunskapen begränsad 
till specifik anställd, samtliga anställda inom hyttan kan inte tillverka exempelvis handtaget till en 
kanna, utan i vissa fall är det en specifik anställd som besitter den kunskapen. 

4.2 Förbättringsområden  
Nedan listas områden i produktionen som delvis är av begränsad karaktär samt områden med 
potential för förbättring: 
 

• Oordning bland gjutningsformar 
Oordning bland gjutningsformarna som används i produktion förekommer. Formarna är 
förvarade på tre olika platser inom verkstaden och då formarnas utseende liknar varandra, 
medför det problem när en specifik form ska användas.  

 
I dagsläget löses detta genom att kvällen innan ta fram de formar som ska användas 
under kommande dag. Det är framförallt två anställda som vet på ett ungefär vart de olika 
formarna finns och det är då dessa två anställda som kvällen innan ansvarar för att ta 
fram formarna.  

 
Det medför en stor osäkerhet att informationen vart formarna finns är begränsad till 
endast två anställda. Återkommande problem uppstår om dessa två anställda är sjuka 
alternativt har semester. Glaskvaliteten som tidvis är mindre bra ger upphov till att man 
stundom måste ändra om produktionen för dagen och alltså tillverka en annan typ av 
produkt. 
 

• Oordning bland produktexemplar 
Vid tillverkning av återkommande produkter används ofta produktexemplar som ett mått 
för de som arbetar med framställningen. Av den anledning att den nya omgång produkter 
får en så snarlikt utseende som den föregående omgången av produkter. Dessa 
produktionsexemplar finns placerade på ett antal olika ställen inom verkstaden och även 
här förekommer inget system som talar för att frekvent återkommande exemplar finns i 
direkt anslutning till hyttan.  

 
• Oordning inom efterbearbetning 

Produkterna som vandrat genom kylugnen placeras i stora träbackar, därefter placeras de 
på tillhörande vagnar på hjul. På så sätt kan man enkelt förflytta den runt i lokalen, i 
väntan på efterbearbetning. Vagnarna står blandat och inte i någon specifik ordning. 
Dilemmat här är inte av den karaktär att det är svårt att hitta produkter utan mer av 
säkerhetskaraktär. Framförallt under sommaren då produktionen står öppen för 
besökande turister som får varandra fritt i verkstaden. Det ligger även en risk i att någon 
av misstag stöter in i de olika backarna.  
 
När produkterna har genomgått efterbearbetning ska de paketeras i tillhörande kartonger 
och emballage. Placeringen av dessa kartonger finns inom olika områden i verkstaden, 
medför att de anställda måste gå och hämta dem ibland längre sträckor.   
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• Kunskapsbegränsning 
En faktor som begränsar produktionen avsevärt ur ett Lean perspektiv är att kunskapen 
är begränsad till specifikt anställda. Samtliga anställda kan inte göra allt inom 
produktionen. Detta medför stora problem om en viss produkt ska framställas och den 
anställde som besitter rätt expertis exempelvis sjuk. Detta resulterar i att produkten inte 
kan ske som planerat och produktionen och planeringen måste ställas om. Detta är en 
faktor som begränsar men som är av tillsynes nödvändig karaktär inom produktion med 
fokus på hantverk.  
 

• Glaskvalitet 
Glaset tillreds kvällen innan genom att glas i fast form, glaspellets placeras i de två olika 
ugnarna. Under natten genomgår glaset omvandling till flytande form och är tidig morgon 
redo för bearbetning. Kvaliteten kan som tidigare nämnt variera på grund av olika 
faktorer, faktorer som är svåra att förutspå. Om kvaliteten är mindre bra måste 
produktionen ibland att ställas om. Om det planlagts att en produkt som kräver hög 
glaskvalitet ska produceras och det är noterbart att glaset är av sämre kvalitet den dagen 
får helt produktionen ställas om till att producera produkter som helt enkelt inte kräver 
samma kvalitet. Till följd av en sådan omställning medför skifte av formar och verktyg, 
vilket tidigare berörts kan vara ett problem då formarna inte har en specifik placering.  

 
Genom att åtgärda ovan nämnda områden kan slöserierna väntan, onödiga rörelser, oanvänd 
förmåga samt omarbete i olika grad minimeras. Genom att få ordning på formar, 
produktexemplar samt produkter inför efterbearbetning minimeras väntan. Onödiga rörelser 
minimeras även de genom bättre ordning samt genom verktyg etcetera som ofta används placeras 
i anslutning till respektive arbetsstation. Minimeras kunskapsbegränsningen, det vill säga att 
kunskap görs oberoende av individen. Exempelvis kring det faktum att alla vet var formar och 
verktyg finns medför delvis en ökad självkänsla samt att kunskapen hos samtliga anställda tas till 
vara på. Resultatet av att glaskvaliteten varierar kan medföra att produktionen måste ställas om. 
Denna faktor är opåverkbar men en bättre ordning bland formar, produkter och verktyg leder 
med all säkerhet till en snabbare omställning, vilket gör att denna form av ”slöseri” indirekt kan 
minimeras.  
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5 Handlingsplan 
Handlingsplanen avser redogöra för ett alternativt tillvägagångsätt vid implementering av 5S hos 
Skruf. Huvudsakligt mål syftar till en mer strukturerad produktionsanläggning där formar och 
verktyg enkelt ska kunna lokaliseras av alla anställda inom företaget. Inom efterbearbetningen 
ligger fokus på att skapa struktur och ordning bland de produkter som väntar.   

5.1 Sortera 
Sortera innebär ett symboliskt startskott inför en implementering av Lean. Man strukturerar i 
verkstaden med hjälp av post it lappar. Röda står för slänga, gröna står för spara och gula 
motsvarar produkter som ska finnas kvar men som inte används frekvent. Syftet är att frigöra yta, 
det ska vara framkomligt och ett första steg i processen att rensa upp. Exempelvis är saker som 
står på ugnar, ligger på bänkar, står på golven etcetera exempel på föremål som ska ses över, för 
exempel se figur 12. Steget sortera utförs i både hyttan likväl som i bearbetningsavdelningen. 
 

 
Figur 12 Bilden är tagen i hyttan, inringat med rött är färdiga produktexemplar, verktyg som inte används 
i produktion där och då, kaffekoppar och dylikt.  

Det kan med fördel avsättas tid för att sortera så att den befintliga produktionen inte påverkas. 
Förslagsvis kan detta steg utföras under en helgdag. Alla befintliga parter inom företaget bör vara 
delaktiga i detta steg då man tillsammans kommer överens om sakers värde. Det är också viktigt 
att det är de anställda och inte exempelvis inhyrda konsulter som utför arbetet då det är anställda 
som utför det dagliga arbetet och som därmed vet bäst. Det är medarbetarna som tillsammans 
lägger grogrunden för framtidens sätt att arbetssätt.  
 

5.2 Systematisera 
Steg två systematisera kännetecknas av att var sak få sin plats. Produkter placeras utefter hur 
frekvent de användas. Det föregående steget gör slag i sak över hur stora ytor verktyg, formar 
etcetera fordrar. Förslagsvis köper man in hyllsystem alternativt använder sig av redan befintliga 
om sådana finns och ”möblerar om” i verkstaden. Hyttan är ytmässigt stor och rymmer alla 
formar och verktyg med rätt layout.  
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Olika fokus föreligger inom hyttan respektive efterbearbetningsdelen: 
 
Hyttan 
Huvudfokus i hyttan är att få ordning på formar. Förslagsvis kan formarna sorteras utefter: 

• Grupp: Egna produkter, företag samt kundbeställningar. Sorteras upp med post it lappar i 
färgerna blå (egna produkter), orange (företag) samt rosa (kundbeställningar), se figur 13. 
 

 
Figur 13 Markeringsfärger som ett första steg i att märka upp formar utefter tre olika grupper. 

• Användning: Alternativt utefter hur frekvent formarna används, de som används mest 
frekvent ska placeras i hyttan, resterande i de två övriga förvaringsutrymmena. Ytterligare 
ett alternativ som eventuellt kräver lite mer tid är en ommöblering av förvaring av formar 
och verktyg. Då hyttan ytmässigt är stor kan det vara till fördel att flytta om så att alla 
formar och verktyg placeras inne i hyttan.  

• Bokstavsordning. De tre olika grupperna ska sorteras i bokstavsordning, hos 
kundbeställningar sorteras de utefter efternamn och företag sorteras utefter företagets 
namn.  
 

Arbetet systematisera kan uträttas tidvis, att ex antal formar placeras där och då när utrymme finns.  
Exempelvis kan tio formar per dag märkas upp, vilket resulterar i ett successivt arbete för att 
utforma en ny layout. Alternativet att utföra denna märkning under arbetets gång, det vill säga att 
först efter användandet av en form placeras den på sin hyllplats. Det tar längre tid, men 
kostnaden i form av arbetstid kommer vara försumbar. Ytterligare ett exempel är att tid avsätts 
till att systematisera förslagsvis i samband med det första steget i 5S sortera. Valet av arbetsmetod är 
upp till Skruf.  
 
Bearbetningsdelen 
Fokus inom bearbetningsdelen är: produkter som väntar på efterbearbetning, verktyg till 
respektive maskin samt kartonger för paketering.  

• Markering för produkter som väntar görs med hjälp av markeringstejp på golvyta. 
Produkter som står och väntar på efterbearbetning ska ha en specifik plats i anslutning till 
respektive bearbetning. Gulsvartrandig tejp symboliserar till exempel områden för 
prioriterade produkter och produkter som inom det närmaste ska iväg till kund medan 
gul tejp är områden för övriga produkter, produkter som väntar. 

• Verktyg ska hängas upp i anslutning till respektive maskin. Det kan med fördel placeras 
en bild ovan verktygen där det visuellt framgår hur verktygstavlan ska se ut vid ordning. 
Det är också att rekommendera att konturen av verktygen målas direkt på verktygstavlan, 
allt för att möjliggöra naturligheten att rätt verktyg placeras på rätt plats, se figur 14. 
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Figur 14 Tydliga markeringar över vilken plats som hör till respektive verktyg. 

• Förpackningar ska märkas upp och placeras i bokstavsordning utefter produktnamn. De 
produkter som har en specifik kartong märks upp med respektive produktnamn och de 
produkter som inte kräver en specifik kartong märks även de upp med då med en ”typ” 
av gemensam märkning. Detta underlättar det vardagliga arbetet i att alla anställda kan 
utföra detta steg i produktionen, det förenklar även om man tar in personal utifrån som 
utför paketeringen. I figur 15 ser man möjligheter till förändring. 
              

 
Figur 15 Ett av två utrymmen för förvaring av kartonger hos Skruf. 

5.3 Städa 
Städa förekommer i hyttan likväl som i efterbearbetningsdelen. Att städa innebär olika saker från 
person till person, därför är det viktigt att alla anställda kommer överens om hur ”städat” bör se 
ut. Det rekommenderas att visuellt visa hur det ska se ut genom att ta bilder på ett idealt läge, 
städat och rent och placera dessa ovan verktyg, maskiner etcetera samt i anslutning till 
arbetsstationer. Det förenklar för samtliga anställda att veta i vilket skick en arbetsstation ska 
intas respektive lämnas. Det undanbeder även för konflikter och onödigt tjafs mellan 
medarbetare.  
  



Handlingsplan 

 20 

5.4 Standardisera 
Standardisera innebär att tydliga instruktioner återfinns vid varje arbetsstation, se figur 16. 
Exempelvis styrkandet av tydliga anvisningar för vart verktyg ska placeras, medför att 
felplaceringar och letande efter verktyg undviks.  
 

 
Figur 16 Exempel på ett visualiseringsverktyg som medför upprätthållandet av S nummer fyra, 
standardisera.  

5.5 Skapa vana 
Skapa vana innebär som tidigare nämnt att de ovan fyra S:en görs till rutin hos samtliga anställda i 
företaget. Fredrik Johansson poängterar att arbetet med 5S kan ses nästintill meningslöst om det 
inte görs slag i sak av S nummer fem. Att verkligen göra slag i sak av detta S kan upplevas 
svårförstått. Det gäller att hitta det tillvägagångsätt som fungerar bäst i respektive organisation, 
uppföljning är den centrala delen hur man nu än väljer att gå tillväga. Förslagsvis sker uppföljning 
med hjälp av en checklista som ett verktyg. Till en början rekommenderas det att uppföljning 
sker ofta, 10 minuter avsättas varje dag innan det dagliga arbetet startar av den anledningen att 
det är så enkelt att falla tillbaks i gamla mönster. Uppföljningsarbetet behöver inte vara 
komplicerat och det tar inte heller så lång tid. Tids nog när de krav som står med på checklistan 
uppfyllts, exempelvis under två månader kan uppföljningsarbetet trappas ned till en lagom 
frekvent nivå som ändå ser till att gamla mönster inte återupptas. Ett praktiskt exempel angående 
detta har tidigare nämndes, se kapitel 3 Lean Production i praktiken. Ett tillvägagångsätt att få 
medarbetarna med sig i förbättringsarbetet kan gå ut på att om kriterier uppfylls av alla 
involverade utlovas någon form av belöning, förslagsvis fredagsfika.   
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6 Diskussion och Slutsats 
Skrufs Glasbruk är en fullt fungerande verksamhet som idag inte arbetar med Lean Production i 
något avseende. För att förtydliga har det legat i vårt intresse att besöka Skruf för att se över 
möjligheterna avseende en implementering av Lean. Glasblåsning skiljer sig mycket från vanliga 
större produktionsindustrier som exempelvis Scania och Öhlins, eftersom fokus föreligger på 
hantverk istället för på en standardiserad produktion. Vi vill mena att det är det här som är 
utmaningen. 
 
Fördelarna med Lean är många och rapporten avser att undersöka vilka metoder som kan vara 
tillämpbara inom denna karaktäristiska industri. Då Skrufs Glasbruk har valt att inte outsourca 
kan Lean vara ett potentiellt verktyg för att stå emot framtidens utmaningar.  
 
Lean har sina begränsningar inom tillverkande företag med fokus på hantverk. Det är svårt att 
möjliggöra en automatisering då det är människor som fogar över kunskapen. En kunskap som i 
sin bemärkelse är tyst, det vill säga det går inte att skriva ner den för att sedan överlåta till någon 
annan att utföra den. Denna variant av kunskap kräver år av lärande och praktiskt utförande.  
 
5S har valts som implementationsmetod då denna metod är flexibel och anpassningsbar, man kan 
välja de delar ur metoden som passar produktionen bäst. 5S är också en metod som successivt 
kan utvecklas in i det oändliga. 
 
Handlingsplanen avser hur implementeringen av 5S kan ske i praktiken. Vi vill poängtera att 
stegen i 5S är något som ska ske successivt över tid och som ska utföras av de anställda och 
ledning. Om samtliga 5S sker på kort tid tenderar arbetet att bli övermäktigt, och reaktioner från 
anställda och ledning riskerar att bli negativ. Arbetet med 5S får inte ses som någonting 
ansträngande som kräver tid och energi, utan ska snarare ses som en möjlighet till förbättringar 
som sker kontinuerligt över tid.  
 
Förslagsvis ser vi en fördel i att de två första S:en sker under en relativt kort period. Där sedan de 
resterande S:en fortsättningsvis implementeras ett S i taget, där tid löper emellan. Det är 
fördelaktigt att låta viss tid gå mellan implementeringarna så att personalen hinner ta till sig nya 
instruktioner samt att de får möjlighet att själva upptäcka de positiva förändringarna. Först när 
detta sker kan vi tala om ett kontinuerligt förbättringsarbete. Förslagsvis inför införandet av ett 
nytt S kan checklistor användas som en kontroll av att det nuvarande S:et fungerar och 
kontinuerligt upprätthålls. Låt gärna dessa kontroller bli en del av det vardagliga arbetet. Positiva 
förändringar bidrar till motivationen att utföra ett ytterligare förbättringsarbete.  
 
Inför framtiden när 5S implementerats och är väl fungerande anses metodiken som föreligger 
inom värdeflödesanalys lämpa sig väl inför en vidareutveckling inom Lean. Teori avseende 
värdeflödesanalys återfinns i kap 2.1.3 av den anledning att Lean inte bör ses som något 
temporärt, som ger kortsiktiga resultat. Istället bör Lean ses som något permanent, något som i 
grund och botten alltid kan vidareutvecklas.   
 
Vi vill mena att en ordnad struktur inom verkstaden resulterar i minimering av onödig tidsåtgång 
som letandet efter formar och verktyg. En ren och ordnad verkstad bidrar till en trivsam 
arbetsmiljö som i sin tur ger indirekta och direkta resultat.  Ytterligare en bidragande faktor är att 
vid kundbesök blir intryck av positiv karaktär. Återigen vill vi poängtera att syftet med studien 
inte är av den anledning att effektivisera i form av personalminimering. Vi anser att Lean kan ge 
Skruf tidsbesparing, tid som kan läggas på att tillverka hantverk av bästa kvalitet.  
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6.1 Metodreflektion 
Metodiken i rapporten har utformats för att kunna besvara frågeställningsproblematiken. När 
projektet startade, innan besöket nere hos Skruf var frågeställningen ställd annorlunda, och fokus 
förelåg på omställningsflexibilitet. Viss empiri hade redan då ansamlats inför den rådande 
frågeställningen men efter besöket kändes det mer aktuellt att omforma frågeställningen till 
huruvida Lean möjligen kan implementeras i ett glasbruk samt hur man på bästa sätt går tillväga. 
Besöket ägde rum ett par veckor in i projektet, dels för att viss teori krävdes som bakgrund. Om 
besöket legat i samband projektstart hade mer tid kunnat läggas på den metodik som projektet 
numer utgått ifrån.  
 
Något faktiskt genomförande sker inte då ett kandidatexamensarbete är begränsat till 15hp. 
Önskvärt hade varit att faktiskt få genomföra och starta upp en implementering av Lean hos 
Skruf. Framförallt av den anledning att påvisa och styrka att de teorier som framförts faktiskt ger 
upphov till den förändring och förbättring som vi menar att det leder till. Men även för att påvisa 
att handlingsplanen och metodiken i den är av värde, att det är av största vikt att en 
implementering får ta tid och att den ska utföras av ledning och anställda för att uppnå önskat 
resultat.  
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