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Sammanfattning 
På Samhalls produktionsenhet i Norrköping bearbetas artiklar för bland annat kunden 

Plastemas räkning. Målet för företaget är att bli lönsamma 2014 och därför har en 

omorganisation påbörjats. För att nå fram till målet har en satsning på Lean valts som 

tillvägagångssätt då lokalen och lagerytorna upplevs som oorganiserade. Eftersom det mest 

framstående behovet av förändring anses vara mer ordning har 5S valts som arbetsmetod. 

En kartläggning av nuläget utfördes genom mätningar, kontakt med ansvarig för Plastema-

avdelningen och en medarbetarenkät för att fastställa vilka förändringar som behövdes 

respektive var möjliga att utföra. De problemområden som identifierades var lokalens layout 

och avsaknaden av rutiner för produktionen och för städning. Utöver dessa områden 

behandlades även ett önskemål om en revision av nuvarande arbetsinstruktioner och 

produktionsuppföljning som framfördes av arbetsledaren på aktuell avdelning. 

Resultatet som presenteras i rapporten består av en ny layout för lokalen som förväntas 

minska transporttider, samt ge en bättre tillgänglighet till materiel. Ytterligare åtgärdsförslag 

som presenteras rör produktionsuppföljning i form av en whiteboardtavla, samt rutiner för 

uppstart och avslut av produktionen. Även en rekommendation för uppdatering av befintlig 

arbetsinstruktioner har tagits fram. 

  



 
 

Abstract 
At Samhalls production unit in Norrköping products from a number of customers are being 

processed. Amongst the customers is Plastema, a company molding plastic articles. Samhalls 

goal is to become profitable by 2014 and therefor a reorganization has been initialized. To 

achieve the goal the company has decided to adopt the concept of Lean production in their 

facility. The method has been chosen to address the issue of a lack of organization in the 

premises, as well as a cluttered warehouse space. Since the lack of structure has been 

determined to be the most eminent problem in their unit the company has decided to 

implement 5S. 

The current state of the operation was recorded through measurements, dialog with the 

head of department and a survey amongst the employees to determine what changes were 

needed and possible to execute. The identified problem areas were the layout of the 

premises, the work instructions and the lack of procedures for production and cleaning. In 

addition to these extents a request from the head of department was made to revise the 

current system for production monitoring. 

The product of this study is a new facility layout, which is expected to decrease 

transportation time, as well as result in better access to equipment. Further proposals for 

action regarding a whiteboard for production monitoring and procedures for start-up, 

cleaning and termination are also presented. Recommendations for a revision of the existing 

work instructions have also been submitted.  
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1 Inledning 
Detta arbete har utförts med inriktning på att skapa en grund för hur fortsatt 

implementering av Lean på Samhalls produktionsenhet i Norrköping kan effektivisera 

arbetet. Studien utfördes på en producerande avdelning på enheten som är avsedd att vara 

ett pilotprojekt med inriktning på 5S.    

1.1 Företaget 

Samhall grundades 1980 och är ett statligt ägt företag som arbetar för att skapa en 

kombination av kundnytta, samhällsnytta och medarbetarnytta. Företaget finns på 187 orter 

i landet och är en av Sveriges största arbetsgivare med 20 000 anställda. Samhalls 

huvuduppdrag är att sysselsätta personer med funktionsnedsättningar genom utvecklande 

arbete. (Samhall, 2013)  

Företaget har valt att satsa på Lean för att enheten i Norrköping ska bli lönsam under 2014, 

annars riskerar enheten att läggas ner. På enheten förädlas diverse produkter åt ett flertal 

kunder och på den avdelning som ska initiera satsningen på Lean bearbetas hårdplastartiklar 

för kunden Plastemas räkning. Plastema gjuter cirka 150 typer av plastartiklar som sedan 

bearbetas på olika sätt hos Samhall, vilket innebär att arbetsmomenten varierar kraftigt 

mellan artiklarna.1 

På enheten i Norrköping tillämpar man flexibel arbetstid och medarbetarna roterar mellan 

de olika avdelningarna för att skapa en stimulerande arbetsplats. När produktionen på 

Plastema-avdelningen är fullt aktiv bedöms behovet av medarbetare vara åtta. 2 

1.1.1 Problembeskrivning 

Den lokal avdelningen har till förfogande är relativt liten och begränsas ytterligare av bland 

annat placeringen på dörrar till kontor och toaletter. I kombination med stora kvantiteter 

gods och många arbetsstationer är det svårt att planera ytan på ett bra sätt och detta har 

lett till att gods ofta blockerar fasta förvaringsutrymmen. Produktionen av Plastemas artiklar 

är inte fullt aktiv, då samtliga artiklar i sortimentet inte har bearbetats på grund av kundens 

efterfrågan. Platsbristen beräknas eskalera i takt med att produktionen ökar och fler 

arbetsstationer kommer behöva sättas upp.  

På avdelningen finns inga fastslagna rutiner för hur produktionen ska fungera eller hur 

haverier ska upptäckas och undvikas. Detta kan leda till ett ökat slöseri på grund av onödig 

uppstartstid och transportsträckor.  

  

                                                           
1
 Per-Olov Olsson, Avdelningsansvarig Samhall Norrköping, personlig kontakt april-juni 2013. 

2
 Per-Olov Olsson, Avdelningsansvarig Samhall Norrköping, personlig kontakt april-juni 2013. 
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1.2 Syfte  

Syftet med arbetet är att ge Samhall goda förutsättningar för en fortsatt implementering av 
Lean i sin verksamhet genom att strukturera en av de producerande avdelningarna enligt 5S 
samt att vidareutveckla de delar på avdelningen där implementering av Lean redan har 
påbörjats. 

1.3 Mål  

Detta examensarbete ska presentera en ny struktur för användning av lokalens ytor, samt 
lämna förslag på nya rutiner som bör införas. Utöver detta ska förbättringsförslag för 
befintliga arbetsinstruktioner och produktionsuppföljning tas fram.  

1.4 Frågeställningar 

 Var ska verktyg förvaras i lokalen? 

 Vilka ytor ska användas till inkommande och utgående gods? 

 Vilken typ av arbetsinstruktion ska användas? 

 Hur kan en visuell produktionsuppföljning se ut? 

1.5 Avgränsningar  

Enheten vill implementera Lean på samtliga delar av verksamheten, men arbetet kommer 

uteslutande att behandla processer direkt kopplade till kunden Plastema.  

Den lösning som arbetas fram ska inte grundas på några stora investeringar och därför 

används uteslutande den utrustning som redan finns i lokalen. 
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1.6 Begrepp 

Daglig styrning: Innebär att produktionens resultat följs upp genom frekventa möten och 

visuell uppföljning för att identifiera avvikelser. 

Dragande system: Innebär att efterfrågan styr verksamheten. 

Flexibel arbetstid: På företaget arbetar personalen enligt flexibel arbetstid, vilket innebär att 

medarbetare kan komma in senare eller gå tidigare än de satta arbetstiderna.  

Företaget: Företaget syftar till Samhall. 

Kontinuerligt flöde: Innebär att produkterna i systemet är i ett konstant flöde för att 

minimera ledtiden och inte stanna upp produktionen.  

Kunden: Kunden syftar till Plastema. 

Ledtid: Den tid det tar för en produkt att bli färdigställd från det att en order inkommer tills 

den är redo att levereras.  

Produktionslina: Den väg produkten går i systemet från uppackning till slutförande.  

Produktionstakt: Anger hur många produkter som ska bearbetas per tidsenhet.  

Toyota Production System: Populärt Lean-system som skapades av Kiichiro Toyoda på 1940-

talet.  
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2 Metod 
Initialt studeras litteratur inom området Lean med fokus på arbetsmetoden 5S och 

produktionsupplägg för att kunna basera de lösningsförslag som presenteras på befintliga 

teorier. I kombination med detta studeras två företag som har lyckats med sina satsningar på 

Lean med avsikt att identifiera vilka faktorer som har varit avgörande för deras framgång. 

För att kunna avgöra vilka förändringar som krävs och vad som är möjligt att genomföra 

utförs en nulägesanalys som kartlägger hur företagets lokal och till den knutna faciliteter 

nyttjas, samt hur insatta medarbetarna är i Lean-satsningen. Analysen grundas på egna 

observationer, kontakt med ansvarig för Plastema-avdelningen och en medarbetarenkät för 

att få en bredd på informationen. Samtidigt studeras de delar på avdelningen där 

implementering av Lean redan har påbörjats för att identifiera utvecklingspotential. Slutligen 

påbörjas arbetet med att ta fram förändringsförslag för valda delar av avdelningen. De 

områden som behandlas är lokalens layout som förändras enligt produktionsuppläggning i 

Jonsson & Mattsson (2005), produktionsuppföljning som utförs enligt Just-In-Time, rutiner 

som baseras på städa, systematisera och sköt om i 5S samt daglig styrning och slutligen 

arbetas ett förändringsförslag enligt standardiserat arbetssätt fram för befintliga 

arbetsinstruktioner. Punktlistan nedan visar strukturen för hur de olika delarna i arbetet 

utförs.   

 Litteraturstudie 

o Lean 

o 5S 

o Produktionsuppläggning 

o Lyckad implementering 

 Nulägesanalys 

o Mätning 

o Medarbetarenkät 

o Kontakt med ansvarig för Plastema-avdelningen 

o Kontroll av utförd implementering 

 Arbetsinstruktioner 

 Whiteboardtavla 

 Förändringsförslag 

o Lokal 

o Arbetsinstruktioner 

o Rutiner 

o Whiteboard 

2.1 Lyckad implementering 

Lean-satsningarna hos DSV och Parker Hannifin studeras via Sandholm Associates 

nyhetsbrev Potential för att identifiera upplevda framgångsfaktorer.  
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2.2 Mätning 

För att kartlägga vilken typ av utrustning som finns tillgänglig och identifiera på vilka platser i 

lokalen det är möjligt att placera denna görs mätningar. Mätningarna utförs med hjälp av 

tillgänglig planlösning över lokalens yttermått, samt manuell mätning med måttband av 

förvaringsfaciliteter och begränsningar som återfinns i lokalen.  

2.3 Medarbetarenkät 

En viktig del av Lean-konceptet är att informationsflödet ska nå ut till samtliga medarbetare 

och att det flödet är dubbelriktat för att kunna inhämta åsikter direkt från verkstadsgolvet. 

För att undersöka om medarbetarna som arbetar på Plastema-avdelningen har blivit 

informerade om de planer som företaget har för framtiden, samt om de upplever några 

problem med det befintliga arbetssättet utfördes en medarbetarenkät. Frågorna i enkäten 

finns att hitta i Bilaga 1. 

Syftet med fråga 1 är att fastställa om medarbetarna har någon insyn i att företaget planerar 

att genomföra en satsning på Lean, eller vad begreppet innebär. Fråga 2 och 3 syftar till att 

undersöka om det finns någon metod för hur information sprids till medarbetarna från 

arbetsledningen. Avsikten med fråga 4 och 5 är att undersöka om personalen upplever att 

det förekommer slöseri på arbetsplatsen och om det finns ett behov av en förändring på 

enheten.        

Enkäten utformades med stöd av Att Fråga (Wärneryd, 1993) och särskild vikt lades vid att 

försöka undvika ja eller nej-frågor, samt att formulera frågor som inte var ledande eller 

innehöll värdeord. Samtliga svarsalternativ är öppna, då syftet med enkäten inte är att 

bekräfta en viss teori utan snarare är av strikt undersökande karaktär. Svaren från den 

enskilda medarbetaren är vad som anses vara intressant för att kunna utforma ett arbetssätt 

som fungerar och som är baserat på den personal som ska hantera det.  

Slutmålet med enkätundersökningen är att undersöka om informationsflödet gentemot 

medarbetarna behöver förändras, samt till viss del att identifiera hur personalen upplever 

den nuvarande situationen och om de har några förbättringsförslag.  

2.4 Kontroll av utförd implementering 

Arbetsinstruktionernas utformning studeras för att säkerställa att de är enhetliga och att 

informationen på dem är lätt att förstå. En rekommendation för utformningen tas fram för 

att påbörja processen med att skapa ett standardiserat arbetssätt i linje med Jidoka. 

Strukturen på informationen på whiteboardtavlan kontrolleras och en ny design mot 

principen för daglig uppföljning utförs. Layouten kopplas till Just-In-Time produktion genom 

att bistå med ett aktuellt informationsflöde som uppdateras i takt med produktionen.    
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3 Teoretisk referensram 
Företaget har påbörjat implementering av Lean i sin verksamhet och har valt att framför allt 

arbeta med 5S-metoden. Samtliga förslag som presenteras kommer därför att grundas på 

principerna bakom Lean eller 5S-metoden, vilka beskrivs nedan. 

3.1 Lean 

På 1910-talet påbörjade Henry Ford arbetet med att skapa effektiva flöden i sin produktion 

och lade grunden för det system som förfinades av ingenjörer på Toyota under 1930-talet. 

Konceptet som det ser ut i modern tappning arbetades fram i en studie på Massachusetts 

Institute of Technology på 1980-talet. (Petersson et al., 2009)  

Grundtanken med Lean är att identifiera de områden som inte genererar någon vinst genom 

att kartlägga processerna i ett företag och därefter fasas dessa ut stegvis för att minska 

slöseri. (Lean Enterprise Institute, 2009) Slöserier delas i sin tur upp i åtta olika kategorier: 

överproduktion, väntan, transport, överarbete, lager, rörelse, produktion av defekta 

produkter och outnyttjad kompetens. Det som kännetecknar Lean är ständigt arbete med att 

förbättra flöden och att samtlig personal bör vara involverade i processen. En 

implementering är såldes inte ett projekt med ett fast mål, utan kan ses som en strävan efter 

att ständigt minska på onödiga utgifter. (Petersson et al., 2009)   

Målet med Lean är att eliminera alla typer av ineffektivitet, vilka är ojämnhet och 

överbelastning i produktionen samt slöseri. Ojämnhet beror ofta på låg förutsägbarhet i 

produktionsflödet och resulterar i att verksamheten blir svår att planera på ett effektivt sätt, 

vilket i sin tur kan leda till överbelastning. Överbelastning betyder att tillgängliga resurser 

utnyttjas över sina begränsningar och genererar onödiga väntetider. Den i särklass viktigaste 

komponenten för ett företag som arbetar med Lean är därför ett jämnt flöde i produktionen. 

För att undkomma dessa problem finns två huvudprinciper definierade i Toyota Production 

System att följa: Just-In-Time och Jidoka. (Petersson et al., 2009) 

Just-In-Time innebär att produktionen arbetar enligt ett strikt schema och levererar 

förutbestämda kvantiteter i en fastställd produktionstakttakt för att minimera väntetider, 

lager och överproduktion. Arbetssättet bygger på en jämn produktionstakt i ett dragande 

system med ett kontinuerligt flöde. En viktig del av processen är ett aktuellt 

informationsflöde som meddelar vilken takt som ska tillämpas och således visar hur väl 

produktionsplanen följs. Ett sätt att arbeta med detta är daglig styrning, där frekvent 

avstämning och visualisering är centrala begrepp. (Petersson et al., 2009) 
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Syftet med Jidoka är att kvalitetssäkra produktionen genom att i första hand förse all 

personal med adekvat kompetens och standardiserade arbetssätt. Det är även viktigt att 

identifiera avvikelser i ett tidigt skede och kunna stoppa produktionen för att undvika 

produktion av defekta artiklar. För att lyckas med detta är det viktigt att klargöra kundens 

önskemål på ett tydligt sätt. (Petersson et al., 2009) 

Det är inte möjligt att eliminera allt slöseri och därför innebär konceptet en ständig strävan 

efter att nå perfektion; Lean. (Petersson et al., 2009) 

3.2 5S 

Namnet på verktyget grundar sig ursprungligen på fem japanska ord, men har översatts till 

svenska: Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera och Sköt om.  

5S är ett Lean-verktyg som utvecklades av Toyota med syftet att skapa en arbetsmiljö som 

ger arbetarna goda förutsättningar för att utföra sitt arbete. Detta kan åstadkommas genom 

att minska slöseri, erhålla ett mer förutsägbart flöde, minska ledtiderna i produktionslinan 

eller skapa en bättre arbetsmiljö. (Nordahl, 2012) 

Metoden förknippas ofta med städning, men egentligen grundar den sig på en 

välorganiserad arbetsplats med hög funktionalitet och en enhetlig attityd bland 

medarbetarna. Det är inte ovanligt att med hjälp av 5S göra upp emot 25-procentiga 

kapacitetsökningar genom att minska tiden som läggs ner på att leta efter materiel. För att 

lyckas med metoden är det dock viktigt att samtliga medarbetare är väl införstådda med 

varför 5S bör implementeras, vilket delvis kan uppnås genom kontinuerlig uppföljning av 

arbetet och med ett tydligt informationsflöde. (Petersson et al., 2009) 

3.2.1 Sortera (Seiri) 

I det första steget städas onödig materiel bort från arbetsplatserna genom att en inventering 

genomförs i samarbete med ordinarie arbetsstyrka för att fastställa vilken utrustning som 

behövs på platsen. (Chapman, 2005) Materiel som används ofta bör placeras på den plats i 

produktionen där de används och skiljas ut från materiel som används mer sällan och kan 

förvaras på annan plats i lokalen. (Petersson et al., 2009) 

3.2.2 Systematisera (Seiton) 

Steg två innebär att rutiner skapas för var alla saker ska placeras i lokalen. Detta utförs för 

att minska tiden mellan två arbetsmoment som beror på sökning efter materiel eller verktyg. 

I systematiseringsfasen skapas en visuell beskrivning över vilka ytor som används till vad 

genom att markera med färger eller bilder var föremål ska placeras. Syftet med detta är att 

minimera behovet av instruktioner då ny personal nyttjas. (Chapman, 2005) Utöver dessa 

effekter eftersträvas även en enkel överblick över materielet för att snabbt kunna se om 

något saknas. (Petersson et al., 2009) 
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3.2.3 Städa (Seiso) 

I städsteget tillses att en mall för daglig städrutin upprättas. Städningen innefattar kontroll 

av samtliga ytor såväl som den utrustning som används. Undersökning av statusen på all 

utrustning bör även inkluderas för att tidigt uppmärksamma eventuella brister. (Chapman, 

2005)    

3.2.4 Standardisera (Seiketsu) 

För att standardisera de tre tidigare stegen skapas ett system för vad som ska göras, när det 

ska göras och vem som är ansvarig för att det utförs. Systemet anpassas efter den egna 

verksamheten, men kan t.ex. utformas som checklistor eller scheman. (Chapman, 2005) 

3.2.5 Sköt om (Shitsuke) 

Det sista steget innebär att de arbetssätt som fastställts i tidigare steg bibehålls och 

uppdateras vid behov. Det är viktigt att följa upp de resultat som erhållits och sätta upp nya 

mål för verksamheten för att fortsätta utvecklas. Vidare bör en strävan efter att koppla ihop 

olika avdelningar finnas för att ensa synen på arbetsmetoden. (Chapman, 2005)  

3.3 Produktionsupplägg 

Det finns fyra metoder för att lägga upp layouten på produktionslokaler; funktionell, 

linjeutformad, grupporganiserad och byggplatsuppläggning. Nedan redogörs för de fyra 

metoderna. 

3.3.1 Funktionell 

I denna metod placeras maskiner ut efter sina egenskaper och bildar grupper av maskiner 

som utför liknande uppgifter. Detta innebär att artiklar med flera olika förädlingssteg flyttas 

mellan grupperna av maskiner. Sker ett avbrott i en av maskinerna finns det fler att tillgå i 

den gruppen och det skapas ingen större störning i produktionen. Dock krävs det ett stort 

antal interna transporter mellan grupperna av maskiner, samt att materialflödet blir 

svåröverskådligt. (Jonsson & Mattsson, 2005) 

Denna typ av upplägg lämpar sig för ett brett artikelsortiment där relativt låga kvantiteter 

behandlas samtidigt. (Jonsson & Mattsson, 2005) 

  



9 
 

3.3.2 Linjeutformad 

Som namnet antyder allokeras maskiner för att följa den väg artiklarna tar genom systemet. 

Målet med upplägget är att erhålla korta ledtider, men resulterar även i ett störningskänsligt 

system då arbetet med en artikel i maskin ett måste slutföras innan det i maskin två kan 

påbörjas. Uppstår ett avbrott i en av maskinerna måste därför resterande också stannas. 

(Jonsson & Mattsson, 2005)  

Denna typ av produktionsupplägg lämpar sig för verksamheter med låg förändringsgrad och 

där artiklarna som hanteras är av snarlik karaktär. (Jonsson & Mattsson, 2005)   

Det finns två olika typer av linjer; styrande och flytande. Den styrande typen sköter flödet 

mekaniskt och arbetsstationer måste ha samma produktionstakt. I den flytande finns inga 

sådana fasta begränsningar utan buffert kan förekomma mellan arbetsstationer för att 

minimera risken för produktionsavbrott på grund av störningar vid en maskin. (Jonsson & 

Mattsson, 2005) 

3.3.3 Grupporganiserad 

Metoden bygger på att artiklar grupperas efter den bearbetning de kräver och att 

produktionsceller eller flödesgrupper därefter skapas. Grupperna skapas således efter 

artiklarnas förädlingsbehov och inte efter maskinernas karaktär. (Jonsson & Mattsson, 2005)  

Principen liknar den linjeutformade men med denna metod finns inget krav på att 

maskinerna och arbetsstationerna ska stå i någon specifik ordning, utan kravet är att en 

artikel ska kunna färdigställas inom en grupp. Detta medför att denna typ av 

produktionsupplägg är mindre känslig för störningar och tillåter en större bredd av artiklar 

än den linjeutformade. (Jonsson & Mattsson, 2005)  

3.3.4 Byggplatsuppläggning 

Vid tillverkning av t.ex. större flygplan eller fartyg kan det vara svårt att transportera 

produkten mellan olika arbetsstationer. Därför placeras produkten på en fast position och 

produktionsresurserna förflyttas i takt med att produkten färdigställs. (Jonsson & Mattsson, 

2005)    
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4 Analys 
Tre huvudsakliga områden berörs i analysen. Del ett är en litteraturstudie som inriktar sig på 

framgångsrik implementering hos andra företag, samt identifiering av framgångsfaktorer för 

satsningar på Lean. Del två berör nuläget hos det egna företaget och del tre behandlar den 

implementering som företaget redan har påbörjat. 

4.1 Framgångsrik implementering 

För att identifiera vilka faktorer som är avgörande för att en implementering av Lean ska bli 

gynnsam för ett företag studerades två lyckade projekt.  

4.1.1 DSV 

DSV påbörjade sitt förändringsarbete i Danmark år 2007 och redan två år senare syntes 

förbättringarna och besparingarna uppskattades till 37 miljoner danska kronor. 

Förbättringsarbetet i Sverige påbörjades vid årskiftet 2008/2009, där det till en början gällde 

att starta förbättringsarbetet i så många olika delar av organisationen som möjligt och stort 

fokus lades på tavelmöten och 5S, men även brainstorming och värdeflödesanalyser. 

(Sörqvist, 2009) 

Initialt utbildades 20 personer i Lean-konceptet och arbetssättet Six Sigma som de valt att 

utgå ifrån. Av dessa 20 personer är nu fem Lean-coacher och arbetar på heltid med 

förbättringsarbete och driver varsitt större projekt. Resterande 15 personer är Lean-

ambassadörer och arbetar inte heltid med Lean. Coacherna och ambassadörerna arbetar 

tillsammans för att skapa ett löpande förbättringsarbete och förankra Lean-konceptet i hela 

organisationen genom att utbilda övriga medarbetare. Det tar lång tid att utbilda samtlig 

personal, men målet är att det ska vara medarbetarna som driver förbättringsarbetet och 

gör små förbättringar varje dag. (Sörqvist, 2009) 

Det är viktigt med tydliga mål och att sätta upp nya mål när de pågående är avklarade, vidare 

ska inte rädsla för att ha höga ambitioner med förbättringsarbetet finnas. Det finns flera 

utmaningar med förbättringsarbetet och en av dem är det krävande arbetet med att 

förändra den interna kulturen. En lösning på det är enligt DSV att tillräckligt med tid för 

förändring avsätts och att fokus läggs på kommunikationen, samt att få medarbetarna att se 

på förbättringsarbetet som en möjlighet och inte som ett hot. (Sörqvist, 2009) 
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4.1.2 Parker Hannifin 

På Parker Hannifin i Trollhättan tillverkas hydrauliska pumpar och motorer. Parker Hannifin 

har arbetat med processförbättring sedan 1998, men ursprungligen mer i form av 

felkorrigering än som ett proaktivt arbete. 2004 beslutade de därför att införa Lean som 

strategi. (Sörqvist, 2008) 

Satsningen har på tre år gett ett mycket bra resultat och försäljningen per anställd har ökat 

med 43% gentemot tidigare år. Förbättring har märkts på flera områden inom 

verksamheten, bland annat ökad leveranseffektivitet, minskat bundet kapital, färre 

kassationer och ökad produktivitet. (Sörqvist, 2008) 

 

De nyckelfaktorer som har identifierats som vitala för att lyckas med liknande satsningar är 

att expandera i lagom takt och börja med projekt som tros kunna lyckas relativt enkelt. Det 

är även viktigt att ledningen tror på konceptet och att en kärngrupp av medarbetare som 

kan driva förändringarna på fabriksgolvet utbildas. (Sörqvist, 2008) 

 

Parker Hannifin har även noterat fyra fallgropar som kan bidra till att en Lean-

implementering inte får fäste i organisationen, dessa är; tid, kompetens, tålamod och mod. 

(Sörqvist, 2008) 

4.1.3 Identifierade framgångsfaktorer 

Skillnaden mellan de företag som lyckas med sina satsningar på Lean och de som inte gör det 

är ofta vilken omfattning de väljer att utforma sina metoder i. Enligt Ivarsson m.fl. (2013) är 

det viktigaste att göra en långsiktig satsning, att göra alla medarbetare involverade i 

processen, att ständigt uppdatera sina rutiner efterhand som organisationen förändras och 

att uppmuntra kritiskt tänkande hos sina anställda. Vanligen sker de första förändringarna på 

producerande avdelningar och där är det särskilt viktigt att eliminera bristande 

kommunikation genom att tidigt informera alla medarbetare om vilka förändringar som sker 

och varför de sker, samt dagligen följa upp de resultat som erhålls. (Ivarsson et al., 2013)    

Ofta tar en lyckad satsning på konceptet upp till tre år eller mer innan full effekt av 

förändringarna är synliga. (Ivarsson et al., 2013) Allt för många företag är inriktade på 

relativt kortsiktiga produktivitetsökningar; t.ex. 35-40% under 3-5 år, men målsättningarna 

bör istället fokuseras på en 400-procentig ökning över 10 år. I slutändan är det dessutom 

viktigt att se på Lean ur ett systemperspektiv, då det är en framgångsfaktor att inte bara 

omorganisera producerande avdelningar, utan även administrativa funktioner inom 

företaget. (Keyte & Locher, 2008)  

Sammanfattningsvis ska Lean inte ses som en projektmodell, utan är snarare en filosofi som 

måste genomsyra hela verksamheten kontinuerligt. Detta tar tid och baseras på ett bra 

informationsflöde. (Ivarsson et al., 2013) 
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4.2 Nuläge 

De delar av produktionen som har undersökts är lokalens layout, arbetsinstruktionernas 

utformning, rutiner och produktionsuppföljning i form av en whiteboardtavla. De 

iakttagelser som gjorts baseras på egna observationer, kontakt med avdelningschefen för 

Plastema och en medarbetarenkät.  

4.2.1 Medarbetarenkät 

Medarbetarenkäten besvarades av tre personer från Plastema-avdelningen, vilket var färre 

än väntat men tillräckligt många för att ge en indikation om i vilken utsträckning 

medarbetarna använder sig av de hjälpmedel som har tagits fram i den påbörjade 

implementeringen. De svar som erhölls var så likartade att de enbart presenteras i flytande 

text nedan. 

Enligt enkäten har vissa av medarbetarna kunskap om begreppet Lean, men bara till den 

grad att de vet att företaget arbetar med metoden för att effektivisera och förbättra. Ingen 

utav medarbetarna hade några egna förslag på förbättringar eller missnöjen kopplade till 

arbetsmomenten. 

I enkäten framkom det att medarbetarna uppfattar att arbetsledaren varje dag går igenom 

vad som ska göras under arbetspasset och missas informationsstunden finns alla artiklar och 

kvantiteterna uppskrivna på whiteboardtavlan centralt i rummet. Det är även arbetsledaren 

som oftast visar hur de olika artiklarna ska bearbetas, alternativt frågas en arbetskamrat som 

tidigare arbetat med produkten om hjälp. De arbetsinstruktioner som finns används således 

inte i så stor utsträckning, anledningen tros främst vara att flera i personalstyrkan inte har 

svenska som modersmål eller har andra lässvårigheter och då föredras en praktisk 

genomgång framför en instruktion baserad på text.  

Slutligen framgick det av medarbetarenkäten att inte särskilt mycket tid läggs på att leta 

efter och hämta rätt utrustning. Det tar i vissa fall längre tid om materielen inte ligger på rätt 

plats, men överlag är det bra ordning i lokalen.  

4.2.2 Lokalen 

Den lokal som huvudsakligen används till Plastemas produktion är ca 96,5 m2 och består av 

ett område med flyttbara arbetsbord och ett område med golvyta. Golvytan används 

framför allt till förvaring, men det förekommer även en del arbetsstationer med fristående 

maskiner. Eventuellt kommer det i framtiden vara möjligt att placera pall ute i 

varumottagningen, men även denna är för tillfället överbelastad. Vy från varumottagningen 

visas i bild 1.  
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Bild 1 visar hur gods förvaras i varumottagningen. 

I de överenskommelser som har gjorts med kunden får maximalt 10 pallplatser nyttjas 

samtidigt, vilket innebär att detta även är gränsen för Plastemas sammanlagda inkommande 

och utgående gods. I dagsläget finns inga avsedda platser att placera vare sig inkommande 

eller utgående gods. Lokalens nuvarande möblemang gör att en pall blockerar andra 

inventarier nästan oavsett placering på golvet, vilket leder till onödiga transporter för att 

komma åt bakomstående materiel. På bild 2 och 3 visas hur gods blockerar övriga faciliteter i 

lokalen när kartläggning utfördes. På bild 2 är det tydligt att gränsen för det maximala 

antalet pallar i lokalen inte efterlevs.  

 

Bild 2 visar hur lokalen var möblerad under ett av besöken hos företaget. Röd färg representerar pallgods, rosa och grön 
är skåp, orange och gul är hyllor, medan blå är en whiteboardtavla. Det skuggade området är tillägnat arbetsbord. 
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Bild 3 visar hur pallgods blockerar hyllor i produktionslokalen. 

De utrymmen som används till förvaring utöver golvytan är två verktygsskåp (1 och 5), fyra 

hyllor (2-4 och 6), väggmonterade krokar och taket på ett tillbyggt kontor. Måtten på de 

förvaringsmöjligheter som finns tillgängliga och är tänkta att användas i framtiden 

presenteras i bilaga 4. Utrymmen i skåp och på hyllor utnyttjas inte fullt ut, vilket kan bero 

på att de inte är ständigt åtkomliga och att företaget ännu inte har fått tillgång till alla 

verktyg som behövs för att bearbeta samtliga artiklar. 

4.2.3 Begränsningar i lokalen 

Arbetsborden (grå markering i bild 2) som används för produktion är svåra att placera på en 

annan plats än den befintliga då den upptar en relativt stor yta. Därför måste övriga 

inventarier placeras ut med hänsyn till att ytan som i dagsläget upptas av arbetsbord även 

kommer att göra det efter förändringarna. 

På ena långsidan i lokalen sitter en väggmonterad ventilationstrumma, samt en vask med 

gallerförsedd golvbrunn under. Dessa fasta objekt begränsar vilken typ av utrustning som 

kan placeras inom berörd yta, både med avseende på höjd och på tillgänglighet. 

Utöver porten och anslutningsgången till resterande del av byggnaden finns det även två 

dörrar i lokalen som inte får blockeras. Dessa dörrar gör att gods inte kan placeras på den 

tillsynes mest lämpliga positionen. 
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4.3 Påbörjad implementering av Lean 

En pärm med checklistor enligt 5S har tagits fram och placerats i en hylla tillsammans med 

en pärm innehållande en del arbetsinstruktioner. Dock har pärmarna inte en särskilt 

framträdande roll i hyllan, vilket syns på bild 4.  Checklistorna har ännu inte börjat användas, 

vilket kan bero på att de ligger delvis undangömda men även att företaget är i 

uppstartsfasen av sitt Lean-arbete och har skrivit ut dem som ett första steg.  

 

Bild 4 visar placeringen av de pärmar som skapats som ett initierande steg i satsningen på 5S. 

Centralt i lokalen har en whiteboardtavla placerats som är tänkt att vara ett visuellt 

hjälpmedel för produktionsuppföljning, men ingen fastställd utformning av tavlan har tagits 

fram. Tavlan används inte enligt plan eftersom den delvis täcks av gods när belastningen på 

produktionen är hög, vilket syns på bild 5.  

 

Bild 5 visar att whiteboardtavlan delvis blockeras av pallgods. 
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Städmateriel har för att samla utrustning av samma karaktär placerats på en gemensam 

plats i hörnet mellan hylla 6 och fixturskåpet. En inventarielista över utrustningen har 

skapats och den finns tillgänglig i anslutning till de väggmonterade krokar där utrustningen 

hänger.  

Företaget har även påbörjat en utbildning inom Lean och 5S för medarbetarna som ett steg i 

att göra dem medvetna om vilka förändringar som planeras på arbetsplatsen och varför de 

sker. Som underlag har de satt ihop ett utbildningspaket med information och 

gruppövningar. 

4.3.1 Arbetsinstruktioner 

Arbetsinstruktioner har tagits fram för de artiklar som Samhall i dagsläget har bearbetat. 

Syftet med instruktionerna är att finnas som stöd för personalen när de ska bearbeta en ny 

artikel. Dock används pärmen med arbetsinstruktionerna inte särskilt mycket, troligen 

eftersom den är placerad på en hylla som är vänd bort från arbetsplatserna, se bild 4.   

Det finns en del överflödig information på instruktionerna, exempelvis finns ett sidhuvud 

med elva fält att fylla i, men det är enbart tre som är ifyllda och används. 

Arbetsinstruktionerna följer inte heller ett enhetligt utseende utan bilderna och 

utformningen av den beskrivande texten varierar mellan olika artiklar. Exempel på 

arbetsinstruktioner finns att beskåda i bilaga 2 och 3.  

Enligt medarbetarenkäten används oftast inte arbetsinstruktionerna utan vanligen erhålls 

instruktioner från arbetsledaren eller en kollega som tidigare har arbetat med artikeln. 

Otydliga instruktioner kan leda till att artiklar inte bearbetas på ett korrekt sätt och 

resulterar i att omarbetning av artiklarna måste ske, vilket var fallet då besöket vid 

kartläggningstillfället ägde rum. 

4.3.2 Rutiner  

Arbetsledaren menar att ingen särskild uppstart sker vid passets början utan medarbetarna 

fortsätter med den artikel de arbetade med under föregående arbetspass. Om de under det 

senaste arbetspasset färdigställde en artikelorder vänder de sig till whiteboardtavlan där viss 

information angående produktionssiffror finns, alternativt tillfrågar de arbetsledaren om en 

ny uppgift. Under vecka 20 hölls enligt arbetsledaren det första officiella morgonmötet, 

medan medarbetarnas uppfattning är att sådana möten har hållits kontinuerligt. Avsikten är 

att möten ska hållas vid uppstart av produktionen, men ingen frekvens för sådana möten har 

fastställts. 

Vid arbetsdagens avslut sker ingen avstämning, vilket till viss del kan bero på att flexibel 

arbetstid tillämpas på företaget. 
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4.3.3 Whiteboard 

Den visuella produktionsuppföljningen som finns i dagsläget är en whiteboardtavla med 

vissa nyckelvärden för respektive artikel. På tavlan antecknar arbetsledaren vilka artiklar som 

kunden har lagt ordrar för och vilka kvantiteter som ska bearbetas, samt produktionsmålen 

för respektive veckodag. Det finns även en del av tavlan där medarbetarna är tänkta att ange 

sin närvaro och en del som är tänkt att synliggöra 5S i verksamheten. Tavlans innehåll visas 

på bild 6.  

 

Bild 6 visar vilken informationen som finns på whiteboardtavlan i nuläget. 
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5 Resultat 
De aktiviteter som har utförts under arbetet har resulterat i förändringsförslag inom fyra 

områden. Dessa områden är lokalen, arbetsinstruktioner, rutiner och whiteboardtavla. 

5.1 Lokalen  

Lokalens utformning planerades till stor del efter principen om funktionellt 

produktionsupplägg då det förekommer många typer av artiklar och att förädlingsstegen för 

respektive artikel kräver liten bearbetning, men även teorin för grupporganiserat 

produktionsupplägg användes. För att skapa en bättre överblick i lokalen grupperades 

verktyg och fasta faciliteter med hänsyn till maskinernas behov istället för artiklarnas, då 

detta även ansågs minska transporttider vid uppstart och avslut. I bild 7 visas den gamla 

layouten intill den nya layouten för att tydliggöra vilka förändringar som har utförts i lokalen. 

Arbetet utförs med stegen sortera, systematisera och städa från 5S i centrum. Strategin vid 

skapandet av lokallayouten var att samla utrustning med liknande karaktär på samma plats 

samt att placera en inkommande (7g, 7k och 7i) och en utgående pall (7f, 7l och 7h) vid varje 

större arbetsposition för att minimera onödiga transporttider. De arbetsstationer som 

tilldelas särskilda positioner för inkommande och utgående gods är större maskiner som 

används ofta och har tillräckligt med tillgänglig golvyta i nära anslutning. Genom en mer 

lättöverskådlig och mer tillgänglig layout minskar risken för att onödiga lager uppstår.  

För att undvika blockering av de fasta strukturerna och sortera i lokalen enligt 5S bör tre av 

hyllorna (2- 4) flyttas till uppväggen medan den fjärde hyllan (6) flyttas till nedre hörnet på 

den högra väggen. Hylla 2 och 3 placeras med långsidorna mot varandra för att de 

skrymmande kartonger som används vid paketering av artiklarna ska få plats och inte 

behöver ligga på kontorets tak. Verktygsskåpet (1) som är placerat till vänster precis innanför 

porten längs nerväggen flyttas till en mer central position på högerväggen för att vara 

lättillgänglig från samtliga arbetsstationer. Bredvid verktygsskåpet (1) placeras fixturskåpet 

(5) för att minska gångtiden vid uppstart och avslut av produktionen enligt steget 

systematisera i 5S. För att möjliggöra dessa förändringar måste whiteboardtavlan också 

flyttas. Dess nya plats blir högst upp på uppväggen där fixturskåpet (5) tidigare var placerat. 

Valet av denna plats motiverades genom att det är en central plats som medarbetarna har 

uppsikt över från nästintill hela lokalen och att pallgodset grupperas kring nerväggen. 

Dessutom lämpar sig ytan väl att användas som samlingsplats för personalen vid början av 

arbetspassen då området passeras vid inträde in i lokalen. Städmaterielen kommer att hänga 

kvar på samma plats som i dagsläget, alltså intill tavlans nya placering. Tavlan blir då även en 

naturlig samlingsplats vid arbetspassens avslut då det sista arbetsmoment som genomförs 

torde vara städning och återlämning av städmateriel.  
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Bild 7 visar överst layouten före förändring och nedan hur lokalen bör se ut efter förändringarna. 
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Detta medför att hela högerväggen fram till ventilationstrumman blir tillgänglig för att 

placera pallpacketerat gods (7a-7e). Totalt kan fem pallar placeras på golvet utmed denna 

vägg. I förlängningen skulle det vara fördelaktigt att montera ett pallställ längs denna vägg 

för att kunna hantera något mer gods i lokalen utan att inkräkta på mer golvutrymme. Då 

hade det även varit enkelt att separera inkommande och utgående gods på olika nivåer för 

att tydligt systematisera lagerutrymmet.  

På de platser där det är tänkt att pallpaketerat gods (7a-7k) ska placeras bör markeringar i 

form av tejp eller liknande göras på golvet för att säkerställa att annat gods inte ställs där, 

vilket kopplas till steget systematisera. Särskilda markeringar för inkommande och utgående 

gods bör också göras för att lägga grunden för ett standardiserat arbetssätt. 

Samtliga verktyg som inte är fristående på golvet bör få plats i det verktygskåp som finns, 

annars finns det plats även på hyllorna. För att systematisera verktygskåpet bör det märkas 

upp ordentligt på insidan så att det är tydligt vart alla verktyg har sin plats och en 

inventarielista bör finnas på insidan av dörren för att ge en snabb överblick av vilka verktyg 

som finns och i vilka kvantiteter. Genom att även placera en bild av verktyget på dess plats 

tydliggörs exakt vilket verktyg som ska finnas där. Fixturskåpet ska följa samma struktur som 

verktygskåpet. I enlighet med steget sortera bör verktyg som är specifika för en 

arbetsstation eller maskin lämpligen placeras i direkt anslutning till denna, exempelvis på en 

verktygstavla där konturen av verktyget är uppritat. 

För att arbeta med stegen standardisera och sköt om bör en hylla (4) dediceras åt samlingen 

med arbetsinstruktioner, uppdaterade checklistor, rutiner och pärmen med 5S för att tydligt 

markera vilket arbetssätt som eftersträvas. Helst bör denna hylla (4) placeras i direkt 

anslutning till whiteboardtavlan, vilket inte är genomförbart med de hyllor som finns 

tillgängliga. Optimalt vore om en väggmonterad hylla köps in och fästs upp under tavlan.   

5.2 Arbetsinstruktioner 

Ett begrepp inom Lean är standardiserat arbetssätt, vilket kan vara användbart vid 

utformningen av de arbetsinstruktioner som används på företaget. Istället för det sidhuvud 

som finns i dagsläget bör endast information om artikelnummer, artikelnamn och en 

sammanställning över de verktyg och maskiner som behövs för att bearbeta artikeln finnas 

med. För att arbetsinstruktionerna ska användas mer frekvent och vara enkla att förstå för 

samtliga medarbetare bör de främst innehålla tydliga bilder på hur artiklarna ser ut före 

bearbetning och hur de ska se ut efter varje steg i bearbetningen fram till slutresultatet. En 

bild på den maskin, de verktyg och fixturer som ska användas bör inkluderas.  
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I medarbetarenkäten framgick det att arbetsinstruktionerna generellt undviks då 

personalstyrkan inte känner sig trygga med att tillgodogöra sig textbaserad information. Text 

bör således undvikas då vissa av medarbetarna inte heller har svenska som modersmål och 

att tillhandahålla arbetsinstruktioner på flera olika språk inte anses påverka beteendet. Om 

text är en nödvändighet så ska den vara kortfattad, tydlig och gärna i punktform. Det är även 

viktigt att arbetsinstruktionerna följer ett enhetligt utseende, samt att de delar som är lätta 

att missa eller som är extra viktiga markeras särskilt genom pilar eller en kortfattad text.  

Tydliga arbetsinstruktioner som medarbetarna känner sig bekväma med att använda kan 

minska på slöserierna väntan och transport genom att ingen ytterligare person behöver 

tillfrågas om hjälp som eventuellt måste lämna sin egen arbetsposition. Detta blir särskilt 

viktigt då medarbetarna roterar mellan avdelningarna och är beroende av att få bra 

instruktioner för hur artiklarna ska bearbetas. Även omarbetning av defekta produkter kan 

minskas om instruktionerna för hur bearbetningen ska utföras är tydliga. 

5.3 Rutiner  

I linje med systematisera och sköt om i 5S, samt daglig styrning från Just-in-Time bör rutiner 

för uppstart, städning och avslut av arbetspass införas. Innehåll så som avvikelser för verktyg 

och maskiner samt målsättningar för produktionen bör inkluderas, men rutinerna kan med 

fördel arbetas fram i samverkan med medarbetarna eftersom det har visat sig vara en 

framgångsfaktor hos andra företag. En positiv bieffekt av införandet av rutiner är att ett 

underlag skapas för hur avdelningen fungerar, vilket gör att arbetsledaren inte ensam 

innehar all information om hur arbetet är upplagt. 

5.3.1 Uppstart 

För att standardisera tillvägagångssättet vid arbetspassens början bör det varje morgon ske 

en avstämning innan produktionen startas upp där arbetsledaren går igenom hur 

målsättningarna för dagen ser ut och vilka personer som ska arbeta på de olika stationerna. 

En kort sammanfattning av gårdagen bör inkluderas för att kontrollera om någon av 

medarbetarna har upplevt arbetsmoment som kan förbättras. På så sätt skapas enligt steget 

sköt om ett dubbelsidigt informationsflöde där medarbetarna har en viktig roll som 

slutanvändare i organisationen. Första dagen i veckan kan det även vara lämpligt att 

sammanfatta föregående vecka, samt ge en bild av hur planerna inför den kommande 

veckan ser ut.  
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Nedan presenteras en lista med lämpliga punkter att ta upp vid morgonmötet. Ordningen 

som punkterna behandlas i är inte av stor betydelse, men det kan vara lämpligt att börja 

med att avsluta tidigare händelser och därefter presentera vad som komma skall. De 

avslutande två punkterna bör hänga ihop eftersom medarbetarnas åsikter och önskemål kan 

komma att påverka vem som arbetar med vad under dagen.  

 Sammanfattning av föregående dag eller vecka 

 Produktion för dagen (även generellt för veckan om det är första dagen i veckan) 

 Finns det begränsningar i produktionen? (komponenter, maskiner etc.) 

 Vilken medarbetare ska göra vad 

 Dialog med medarbetarna 

Det är viktigt att morgonavstämningen sker dagligen trots att inga avvikelser har noterats 

och dagens planerade produktion ser okomplicerad ut. En framgångsfaktor som frekvent 

förekommer i litteratur om Lean är att vara uthållig när det gäller bland annat formaliteterna 

kring konceptet.   

5.3.2 Städning  

För att tydliggöra städsteget i 5S bör rutiner för städning och kontroll av maskiner och 

verktyg utformas så att eventuella avvikelser kan upptäckas i ett tidigt skede. Checklistor för 

funktionskontroller tillika service på större maskiner bör upprättas tillsammans med en 

tydlig mall för avvikelserapportering. I slutet på samtliga arbetspass kontrolleras att all 

materiel finns på sin plats, samt är i gott skick. Om så inte är fallet rapporteras detta 

omedelbart till arbetsledaren som följer upp på lämpligt sätt, alternativt lämnas en 

avvikelserapport in på utsedd plats. Vid varje tillfälle då en arbetsstation är inaktiv ska den 

vara avstädad och redo att brukas av en ny användare med en ny artikel. Vid avslutet av 

varje arbetspass gäller samma rutin, men då städas även gemensamma ytor av så som golv, 

hyllor och skåp.   

5.3.3 Avslut 

Vid slutet av varje arbetspass återlämnas materiel till sin bestämda plats efter att kontroll av 

funktion och skick utförts enligt steget städa. Om avvikelser i funktion eller befintligt antal 

noteras meddelas arbetsledare via fastställt tillvägagångssätt. En checklista för avslut av 

arbetspass som kan användas som underlag vid eftermiddagsmötet bör utformas. Den kan 

med fördel innehålla kontroll av andra checklistor för att säkerställa att eventuell 

avvikelserapportering har skett.   

 Avstämning gentemot checklista 

 Ifyllnad av antal producerade enheter på whiteboardtavla 

Vid veckoslut sammanställer arbetsledaren siffrorna för veckans produktion och presenterar 

för medarbetarna om målen uppnåtts och eventuella åtgärdsförslag om så inte är fallet. 

Slutligen presenteras hur nästkommande veckas produktion ser ut i grova drag.   
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5.4 Whiteboardtavla 

Tavlans layout kopplas inte direkt till 5S, men har utformats efter inspiration från principen 

om daglig styrning ur LEAN-gör avvikelser till framgång! (Petersson et al., 2009) och till viss 

del efter företagets önskemål baserat på verksamhetens uppbyggnad. Tavlan som illustreras 

i bild 8 disponeras i två huvudsakliga områden: Produktion och Personal. De olika typerna av 

information har tilldelats olika färger beroende på om de är text, förväntade siffror eller 

uppnådda siffror. Genom att använda olika färger blir tavlan mer överskådlig och personer 

med olika ansvar har behörighet att använda olika färger. Detta ger en tydlig bild av hur 

produktionen presterar gentemot den planerade produktionstakten och på så vis kan 

avvikelser upptäckas i ett tidigt skede.     

 

Bild 8 visar hur whiteboardtavlan kan disponeras. 
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5.4.1 Produktion 

Produktionsdelen inleds respektive avslutas med förväntade in- och utleveransdatum för att 

ge en tydlig bild av vilka artiklar som kommer att finnas i lokalen under en vecka. Därefter 

anges vilka artiklar som finns i veckoplaneringen och den dagliga målsättning som sätts på 

produktionen noteras i blått under respektive veckodag. Utformningen av tavlan gör att den 

kan användas som ett schema över den takt produktionen måste arbeta i för att uppnå 

fastställda leveransdatum. Uppföljning av resultatet sker genom att medarbetarna vid 

arbetsdagens slut fyller i hur många enheter som verkligen har producerats i grönt om målet 

har uppfyllts och i rött om så inte är fallet. Detta skapar en tydlig överblick över hur veckan 

fortskrider och om en omplanering krävs för att klara leveranserna. Samtidigt kan 

medarbetarna känna stolthet över att fylla i så mycket grönt som möjligt och 

arbetsledningen får en bra överblick över artiklar där produktionsmålen ständigt 

underskrids. För att uppmuntra medarbetarna att fylla i tavlan är det viktigt att understryka 

att en röd markering inte innebär ett personligt misslyckande utan enbart signalerar att en 

korrigering av produktionstakten måste ske för att leveransdatum ska kunna uppfyllas. 

Tavlans utformning illustreras i bild 8.  

Arbetsledaren är ansvarig för att uppdatera all svart och blå text, vilket sker då order från 

kunden har mottagits. Tavlans rader kan uppdateras kontinuerligt efter artiklarnas 

ankomstdatum, men siffrorna som noteras bör uteslutande röra pågående veckas 

produktion för att minska behovet av löpnade korrigeringar och undvika förvirring. Sådana 

uppdateringar skulle antingen innebära att leveransdatum inte hamnar i kronologisk 

ordning, eller att korrigeringar på tavlan blir omfattande och tidskrävande för arbetsledaren. 

Systemet bygger på att arbetsledaren har tillgång till information angående order som ligger 

längre fram i tiden, men fokuserar på att presentera de siffror som är aktuella för 

personalen.    

I slutet av varje vecka är det arbetsledarens ansvar att föra över informationen om 

produktionssiffrorna från tavlan till en checklista som sedan sparas i en pärm. På detta sätt 

är det lätt att följa upp om det är någon artikel som frekvent avviker från uppsatta 

produktionsmål. Efter veckoslutsmötet suddas färdigställda artiklar ut och nästkommande 

veckas artiklar kan antecknas.  
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5.4.2 Personal 

Eftersom personalen har vissa funktionsnedsättningar tillämpas flexibel arbetstid och det är 

möjligt för den anställde att enbart jobba så länge han eller hon orkar för dagen. Därför har 

önskemål från kunden om ett avsnitt på tavlan som representerar en typ av stämpelklocka 

framförts. I detta avsnitt, som placerats längst till höger på tavlan, skrivs medarbetarens 

namn i en kolumn och direkt till höger placeras en färgad magnet för att representera 

medarbetarens upplevda status. Ett exempel återfinns i bild 8. Färgerna som används 

representerar hur bra medarbetaren mår för dagen och om de har begränsningar i form av 

smärta eller andra hinder. Grönt innebär att medarbetaren anser sig vara fullt arbetsduglig 

och tror sig kunna genomföra hela arbetspasset. Gult betyder att vissa begränsningar 

upplevs och att ett kortare pass eventuellt kommer att arbetas. Röd färg signalerar att 

medarbetaren inte är på arbetsplatsen. Plats har lämnats i kolumnen för att anteckna om 

arbetsplatsen måste lämnas en viss tid eller annan information som personen anser vara 

väsentlig för resterande arbetsstyrka. Systemet innebär både att medarbetarna får en 

möjlighet att meddela hur deras dagsform är och att arbetsledaren tidigt får tillgång till 

information som kan påverka produktionstakten under arbetspasset. Det kan även vara bra 

att arbetsledaren följer upp gula magneter med ett kortare samtal för att identifiera vilken 

typ av arbete som bäst lämpar sig för medarbetaren.   
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6 Diskussion  
Lösningsförslaget som presenteras för lokallayouten har plats för 11 pall, vilket är mer än 

vad som efterfrågats. Dock anser vi att det är bra att ha en inkommande och en utgående 

pallplats per arbetsstation där det är möjligt för att effektivisera bearbetningen av artiklarna. 

Dessutom fanns det tillräckligt med golvyta kvar efter att övriga förändringar hade utförts 

för att samla fem pallar längs ena väggen. Att planera ytorna så att kapaciteten överstiger 

det uppskattade behovet medger att produktionen expanderar utan att ytterligare 

förändringar behöver utföras. 

Det steg som helst skulle ha utförts initialt är en flödeskartläggning för att identifiera de 

slöserier som finns i det nuvarande arbetssättet. Den analys som krävts för att få ett 

tillförlitligt resultat bedömdes vara för svår att utföra eftersom produktionen inte är fullt 

aktiv och att arbetsinstruktioner till samtliga artiklar ännu inte har erhållits. Det skulle vara 

möjligt att kartlägga de få artiklar som redan har bearbetats på avdelningen, men artiklarna 

återkommer med för låg frekvens för att skapa kontinuitet. Avsaknaden av 

arbetsinstruktioner till artiklar som ännu inte har bearbetats skapar dessutom svårigheter i 

att veta hur lång tid det tar att färdigställa respektive artikel och således kunde inte heller en 

rimlig uppskattning av tidsåtgången göras. Ytterligare en aktivitet som inte kunnat utföras 

fullt ut enligt 5S är sortera, då det inte finns något underlag för vilka verktyg och maskiner 

som kommer att behövas. 

En av framgångsfaktorerna som identifierats var att utbilda en särskild grupp av 

medarbetare som ska leda arbetet med Lean hos företaget. Detta togs inte med i 

lösningsförslaget då personalen inte permanent arbetar på en specifik avdelning, utan 

roterar mellan avdelningarna för att arbetsuppgifterna ska upplevas som givande. Det skulle 

även vara svårt att fastställa kriterier för vem som skulle vidareutbildas och vilken typ av 

förhållande denne skulle få gentemot övriga medarbetare. 

Under utförandet av examensarbetet har det tydligt framgått att den nuvarande 

arbetsledaren spelar en viktig roll i Plastema-avdelningens produktion. Detta har visat sig i 

både medarbetarenkäter och via egna observationer. Det är givetvis bra att medarbetarna 

uppskattar sin arbetsledare och att denna är engagerad i sitt arbete, men det är mycket 

viktigt att inte all kunskap innehas av en person. Därför är det essentiellt att checklistor och 

rutiner utformas för att inte tappa konceptet vid ett eventuellt bortfall av den nuvarande 

arbetsledaren.  

De lyckade implementeringar som studerades hämtades från Sandholm Associates 

nyhetsbrev Potential. Sandholm Associates arbetar med att utbilda andra företag i att 

implementera Lean och därför kan informationen från dessa artiklar vara utformad på ett 

sätt som gynnar deras företag. Dock anser vi att de bör ha en god uppfattning om vad som 

krävs för att lyckas med en Lean-satsning och dessa delar är likartade för de flesta företag. 

Övriga källor som användes bedöms vara tillförlitliga, då det i huvudsak rör sig om böcker 

och publicerade elektroniska dokument. 
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Medarbetarenkäten besvarades enbart av tre personer på avdelningen, vilket var färre än 

förväntat. Därför är det möjligt att resterande medarbetare har andra kunskaper och åsikter. 

En högre svarsfrekvens hade eventuellt kunnat erhållas genom att besöka enheten vid fler 

tillfällen, men på grund av flexibel arbetstid och ojämn produktionstakt var det svårt att veta 

hur många medarbetare som skulle finnas på plats. 
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7 Rekommendationer 
Företaget bör vara medvetet om att det ofta tar flera år innan effekten av implementeringen 

av Lean är synbar fullt ut, vilket framgått i både litteratur och hos företagen som lyckats med 

sina satsningar. Målet att bli lönsamma under 2014 kan således vara ett aningen snävt 

tidsfönster för att lyckas med konceptet. Lämpligt vore om företaget utvärderar resultatet av 

förändringsarbetet i slutet av året och därefter uppdaterar enhetens målsättning för 2014.  

Det absolut viktigaste för att företaget ska kunna erhålla full effekt av Lean är att jämna ut 

flödet i produktionen, t.ex. med hjälp av Just-In-Time. För att detta ska kunna genomföras 

krävs det att informationsutbytet med kunden förbättras och att någon form av prognos 

eller orderplan upprättas. Steg två för att skapa ett jämnt produktionsflöde är att kartlägga 

hur lång tid det tar att bearbeta varje artikel. Då blir det lättare att sätta rimliga 

produktionsmål och planera personalstyrkan mer långsiktigt.   

Enligt Jidoka är det viktigt att tillse att samtliga medarbetare är väl införstådda med Lean-

konceptet och därför bör mycket energi läggas på utbildning och regelbunden information. 

Om någon ur personalstyrkan visar särskilt engagemang kan det vara lämpligt att tilldela 

denna individ särskild utbildning och ett ökat ansvar.   

Första steget i 5S är att sortera, vilket skulle kunna göras genom att gå igenom alla 

arbetsinstruktioner för artiklarna och kontrollera vilka verktyg som används. Kanske kan en 

verktygstavla monteras upp mellan arbetsbänkarna eller på väggen för att minska 

gångsträckor till verktygsskåpen. I samband med detta bör en inventering av tillgängliga 

verktyg ske för att sedan sortera ut sådant som inte behövs i produktionen. 

Enligt systematisera och städa i 5S bör uppmärkning av de platser där materiel eller gods 

förvaras ske för att förenkla vid städning och kontroll. En inventarielista bör finnas vid varje 

plats där flera typer av materiel förvaras, t.ex. verktygsskåp. Vidare är det lämpligt att märka 

upp specifika hyllplan, behållare eller pallplatser där specifik materiel ska förvaras.  

En pallställning skulle med fördel kunna placeras längs nerväggen där pallar placeras i den 

nya lokallayouten för att frigöra mer plats och möjliggöra mottagning av större kvantiteter 

av gods från kunden. Det skulle även vara ett bra sätt att separera inkommande och 

utgående gods på olika hyllplan enligt systematisera i 5S. Ytterligare en åtgärd som skulle 

öka kapaciteten för hantering av gods är att se över vad som förvaras i varumottagningen 

och avlägsna allt gods som inte hanteras i någon produktionsavdelning. Varumottagningen 

bör inte användas som en lageryta. 
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8 Slutsats  
För att minska transporttider och onödiga lager baseras den nya utformningen av lokalen på 

gruppering av materiel och funktionellt produktionsupplägg. De två största grupperna är 

skåpen med verktyg och fixturer, samt pallpacketerat gods. Båda grupperna används av 

samtliga arbetsstationer och därför har de fått en mer central roll i lokalen. En samlingsplats 

för medarbetarna har skapats som är avsedd att vara en knutpunkt i arbetet med 5S. 

Samlingsplatsen är allokerad vid ingången till lokalen där det är naturligt att påbörja och 

avsluta arbetspassen, samt genomföra dagliga möten och hantera produktionsuppföljning. 

Förändringsförslaget är starkt kopplat till dagliga rutiner och systematisering av uppstart, 

städning och avslut av produktionen, samt uppföljning av planerat och utfört arbete. 

Uppföljningen visualiseras på en färgkodad whiteboardtavla som anger daglig målsättning 

för respektive artikel samt leveransdatum.   

Med den nya lokallayouten blir det lättare att placera ut pallpacketerat gods utan att 

blockera fasta strukturer i lokalen. Grupperingen av all materiel, men främst verktyg innebär 

även mindre transporttid för medarbetarna vid uppstart och avslut av produktionen. 

Ytterligare reducering av transporttiden erhålls genom att placera en inkommande och en 

utgående pall vid de arbetsstationer där det finns tillräckligt med utrymme.   

Med rutiner för produktionsuppföljning och avvikelserapportering kan problem i 

produktionslinan upptäckas i ett tidigt skede, vilket innebär att slöseri i form av väntan kan 

minskas. Införandet av rutiner och standardiserade arbetssätt gör att det blir lättare för ny 

personal att snabbt komma in i arbetet, samt bygger en grund för arbetsledarens arbete så 

att en förslust av denne inte skulle påverka avdelningens produktionskapacitet eller satsning 

på Lean. 

Den utformning på arbetsinstruktioner som bör användas är övervägande tydliga bilder och 

enbart kortfattad text om det upplevs vara nödvändigt. Med rutiner i kombination med 

tydliga arbetsinstruktioner för respektive artikel kan även omarbetning av defekta produkter 

tillika överarbetning undvikas. 
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Bilaga 1 
1. Känner du till begreppet Lean produktion? Om ja, förklara kortfattat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Hur får du information om vad som förväntas av dig under ett arbetspass? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Hur får du information om på vilket sätt varje artikel ska bearbetas? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Hur mycket tid spenderar du ungefär på att hämta eller leta efter rätt utrustning?  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Har du några förslag på hur arbetet på avdelningen skulle kunna förbättras?  
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Bilaga 2 

Mastec Plastema   Arbetsinstruktion  
Godkänd av:  Form nr. Produkt  Utgåva: Sida: 

  Cover right main   

Utfärdad av: Art. nr: Kund Sökväg 

2013-03-26 1374-1   

Datum: Ritn. nr.  

   

 

 

 

 

Spänn fast fixtur med två spännjärn, 

Diagonalt mot varandra, Ställ in 

höjden på verktyget så att man enkelt 

kan byta detalj fast fräsen snurrar, 

Fräsens dia ska vara: 10mm. 

Observerast att gjötet planas bort så 

att inget sticker upp, Då kan man 

montera listen där och få ett gott 

resultat. 

Kontrollera också att alla snäppen är 

hela, Blås ren detaljen, Packa den 

sedan i en påse, Packa i kartong, 

44st i 3 lager, Det blir totalt 132 st. 
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Bilaga 3 

Mastec Plastema   Arbetsinstruktion  
Godkänd av:  Form nr. Produkt  Utgåva: Sida: 

   A  

Utfärdad av: Art. nr: Kund Sökväg 

 32427   

Datum: Ritn. nr.  

2013-03-18   

 

 

 

 

 

 

 

  

Plastdetaljen frigörs 

från göt, Kontrollera 

att det inte finns 

grader kvar, Klipp av 

med avbitartång typ 

liten. 

Obs! Håll isär dessa 

artiklar eftersom det 

är två olika på 

samma göt, Och det 

skiljer sig inte 

mycket mer än 

längden på detaljen, 

Räkna antalet!  

 

Kort 
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Bilaga 4 
 

Typ av förvaring Bredd Djup Höjd 

Verktygsskåp (1) 1055 530 2100 

Fixturskåp (5) 1055 530 2100 

Plockhylla (6) 1060 805 2180 

Kartonghylla *3 (2-4) 980 596 1965 
 


